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APARTAOO 30003
1321 USBOA CODEX
TELEFS.: (01)60 0750 / 60 64 88 - FAX: (01)60 64 88

A realizer nos dias 7 e 8 de MAIO 1994
A partir dos 15 haros no HOTEL ROMA (Sala Milao)
Av. de Romo, 33 -

1700 Lisboa

lQ'I.\~

Ol CUllUM

692
Exibi~ao

dos Lotes

f2BIQ
No aUSE NACIONAL DE FILATEUA - Roo Infante D. Maria, 211 - 4000 PORTO
Dia 30 de Abril, dos 15 as 17.30 horos
~

No CLUBE FILArEUCO DE PORTUGAL - Av. Almiranle Reis, 70-5.9 -

1100 USBOA

Dio 23 de Abril, a partir clas 15 horas

NO HOm ROMA
Durante a XIII FEiRA NACIONAL DE FILATEUA, Sola cVeneza.t,
dias 16 de Abril {clas 14 as 20 hams} e 17 de Abril {clas 10 as 12 e clos 14 as 19 hams}
e
No dia 6 de Maio, cIas 21 Os 23.30 hams, no Bar anexo a solo cMiIao»
Nos dios do l.ei/oo 7 e 8 cIe MalO no sola CMildolf clas 10 as 12 30 haras

AO SIAV'~D
Da'iLATlU

Do Mito para a Realidade,
Conhes;a a Vetdade sobre 0 Infante

I
+

Para alem do grande visiomlrio, descubra tambem uma figura hist6rica
que teve de defrontar os inimigos e
os condicionalismos da epoca, viu
dois dos seus irmaos envolvidos nurna terrivel guerra civil que terminou
com a morte de
urn deles, e sofreu
uma pesada derrota
em Tanger. Conhe9a toda a fnc1ita Gera9aO e, com ela, 0 seu membro mais
ilustre, D. Henrique. Foi este 0 homem a quem, por ter sido Grao-Mestre da Ordem de Cristo e sempre animado pelos antigos e belos ideais do
espfrito de Cavalaria, tambem ja
chamaram 0 ultimo dos Templarios.

Henrique, 0 Navegador

Colec~ao TLP Cards.
Pintores e escritores portugueses
ilustram grandes temas

96 paginns de grande formato (24,5 x 24,5 em),
luxuosnmente impressas e llustrado com dezenas de
fotografias e reprodu~1ies de mapas, gravuras e
pinturas da epoca e llustrado com doze exemplares
autenticos de selos Portugueses, do Brasil, de Macau e
de Cabo Verde, comemorativos dos Descobrimentos e
uma prova de cor produzida, numerada e autenticada
pcla Casa da Maeda e Texto do historiador Artur
Teodoro de Matos, em Ingles e Portugues _ Edi~i\o
numerada, limitada a 15.000 exemplares e autenticada
pelos Correios de Portugal _ Volume 5 da Colec~iio
Descobrir, editada em exclusivo para 0 Clube do
Coleccionador, dos Correios de Portugal.

"Ilcsc:obnus', "Pmidinc:ia I'ortugIxsa lias Comunidades Europdas', 'Jogos ~-. -;\ EmiDe "Barcos' Coram os cinm tams que inicimm as emissOes de c:okq:io dos 'n.P Urds.
Com esta c:o~, sob 0 titulo de ·McmOrias·l~oros Diz=s'. os TIJ' assinabm fxtos qur. pm _ impottioda p;I5&1Ib
oa rcmue, f=m parte cia IIICIIIOria cokctm, chamando a coIaborar nomcs viros cia Artr e cb CuIIm:a POdugucsas.
Nov.Is emissOes sc scguhio.
~
Fa~ a sua colec~o de TLP Cards

" *CORREIOS
SERVices DE FILATELIA

-----"
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Av. Casal RIbeiro, 28
1096 LlSBOA CODEX
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FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
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1.000 X 10 dif.
500 X 25 dif.
100 X 50 dif.
10 X 100 dif. (made up)
10 X 300 dif.
5 X 500 dif.
1 X 1.000 dif.

Casa especializada em:

" MOEOAS " SElOS " NOTAS "
de
Portugal/ Ac;ores/Madeira/Macau
Ex. Col6nias

Revista Trimestral
Ano XLVIII' N. o 364 • Maryo

P ORTUGAL
2.000$,
3.750$
3.750$
1.500$
6.000$
6.250$
3.750$
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Tel.: ~47 34 93
R. Escola Politecnica, 45
1200 LISBOA
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'Fax:(091) 230805
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'" MADEiRA - PORTUGAL
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Sbbrescrftos de 1.· cR.
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0
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«t£[ :Jifate[ista»
CrUD I£cuatoriano Ie Cofeccionismo
Casilla

No.

09-01-9477

GUAYAQUIL - ECUADOR
Un gran Club Filatelico con una excelente revista de canje que se publica trimestralmente. Pida inJormes HOY MISMO.

.9I.re !Iou interestea in wor[d-wiae
corfectors-contacts, prease write, free of
costs, for 11UJre infonnation to

I9{T£fl{COIJ.{JI9{(E/J{fJJ{£
COLL'ECTO'RS CL'l1f}JE &
f}N1LL'EfTII)I£
Postbus 56 B-8000-Brugge-l
Belgium

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

Colecriono: ........................., ............................. ,.

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 2 DT.Q -

1100 LlSBOA -

Telef.: 823936

Expediente - Sextas-feiras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas
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Nonze: ............................................................................................... .
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JUNIOR (menores 18 anos) - 800$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limltrofes) - 850$00 semestre; 1 600$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1400$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2000$00 (ano)

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro

EDITORIAL

Loja Filatelica D. LU[S
Selos OURO -

Moedas -

Notas -

Cedulas -

Postals

Compra :

Venda :

PRATA -

Promoc;:ao ·do mes
Folhas e Capas Lindner
Tiras Hawid

COBRE

Material FilatE~lico
e Numismatico

Selos 1960170 -

50 % desconto

SOLI CITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREC;OS PERIODICOS
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 -

Telefs. 667463 /

Das 20 As 23 h: 9713132

4 1 aa

• Rua 5 de Outubro 156

P0 RT 0

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

TUDO

1200 LlSBOA -

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TEl:EF.

321514

FILATELIA

• SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArS

COMPRA -

VENDA

Execu~lio r6pida de pedidos por correspondlncia

FILATELIA E NUMIsMATICA SIMARRO,LDA
SEOE: Pra<:s Mouzinho de Albuquerque, 113-9~ - Sala 911
LOJA : Centro Comercial Brasilia - Loja 127, Parte Nova - 4100 PORTO

LINDNER

o MElHOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO
E PRESERVACAO DOS SElOS NOVOS
ALBUNS DE PORTUGAL E DE TO DOS OS PArSES ESTRANGEIROS
Os conjuntos de 1989 jiS chegaram
PECAM PRECARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

•

Uma das missoes do orgao de toda e qualquer colectlvidade, e arquivar
nas suas colunas os momentos, os actos e as tniciativas de maior relevancia
que se vao sucedendo no dia-a-dia da sua existencia.
Nesta conformidade, a presente edi~ao da Revista CFP e em grande parte
dedicada ao momento, dos mais relevantes de sempre da vida da colectividade, em que se celebra 0 seu meio seculo.
Efemeride verdadeiramente notavel e excepcional, impunha-se que nestas paginas ficasse devidamente assinalada, e que elas espelhassem a satisfa~aO' sentida por todos os que comungam 0 ideal subjacente ao estatuto do
CFP, e que sempre permaneceu descfe a sua funda~ao naquele ja longinquo
mas de Outubro de 1943.
Com esta tiragem contendo um numero de paginas que faz dela uma das
mais volumosas da sua historia, pretendeu-se colmatar parcialmente a sua
ausencia por um periodo mais longo do que ·todos desejariamos.
E porque 0 momento e de alegria e exalta~ao, nao vamos agora desfiar
as gravissimas dificuldades que se perfilam e se tem acentuado desde 0 ana
passado, no tocante ao esfor~o financeiro necessario para editar uma revista
com as caracteristicas da CFP, nao apenas no respeitante aos seus custos
graficos, como aos incomparaveis portes ora exigidos.
Nao fossem as limita~oes economicas, nos ultimos tempos agravadas
pela crise que 0 pais atravessa, e as eelebra~oes do einquentenario do CFP
teriam tido aspectos mais relevantes, conquanto julgamos poder considerar
que tlveram a dignidade compativel com a oeasiao. E esperamos que a sessao
solene que as encerrarao e da qual daremos oportunamente conta aos nossos
eonsocios, seja 0 corolario das realiza~6es' eelebrativas dos 50 anos do CFP.
Nelas serao distribuidas as medalhas aos associ ados com 50 e 25 anos de
filia~ao, e os premios correspondentes as inieiativas que integraram as comemora~oes.

Entretanto, as homenagens espontaneamente prestadas ao CFP, com
especial notoriedade para aquela que a Fecfera~ao Portuguesa de Filatelia nos
proporeionou no Dia do Selo, foram todas extremamente eativantes, tendo
sido profundamente consolador conhecer a forma como tantas e tao
prestigiadas entidades apreciam a importaneia do CFP no desenvolvimento da
filatelia em Portugal.
E escutar e ler tao agradaveis men~6es ace rca do nosso trabalho por
parte de outrem, seria 0 que mais poderiamos almejar .
Os vindouros poderao, assim, ficar devidamente documentados e esclarecidos.

Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA

A. SILVA GAMA
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

FRATELIA. RAPOSO'
Selos - Postais - Sobrescritos
Moedas - Credifones

P.O. BOX 2335
LlSBOA CODEX
TELEX 4(;)124.JMVPAB
.FAX. 9~50 1 94

Grende sortido
de Series completes
e Selos tematicos

Pacotes de Qualidade <<ANRAP»
Compra - Vende - Troca

P~a listas de p~os' gratis

Hoclrio: Segunda a S~

das 10.30 - 13.00;

EI6dio de Santos

16.00 - 19.00

CASA FUNDADA EM 7922
R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 97 25
1100 LlSBOA

Av. Oefensores de Chaves, 3 - 7.° Oto.
Td. 3538670'
1000 LSBOA

Ainda co/ecciona
se/os desta maneira?
• REAGENTES DE LABORATORIO
• PRODUTQS QUIMICOS
• VIDROS PARA LABORATORIO
• PRODUTOS QUiMICOS
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA

Certamente que nao!
Para os seus
valiosos selos:

LlNDNER-T

A melhor protecc:ao para 0 selo e a
sua melhor forma de apresentac:ao.

o custo de

Bolsa Filatelica

urn subsldio ...

P

ALGARVE. Marcofilia cll~s
sica. Procuro cartas, selos
isolados, postais, telegramas,
etc., desta provincia ate 1912.
Compro ou troco por outro
material similar do resto do
pais, po is possuo stock razoavel destas peyas. Posso tambem trocar por selos que
faltam na sua colecyao.
Paulo Vieira
Apartado 135
8002 Faro Codex
ERROS, ENSAIOS, PROVAS, N/D, de Portugal e Colonias, compro a peya ou
quantidade.
COM PRO, lote de cartas
circuladas ate 300, vulgares,
de todo 0 mundo excepto Espanha e Ceres. Dirigir a Felix
da Costa IIha, Bairro da Ponte, 2065 ALCOENTRE. Tel.:
063/44429.
CORRESPONDENTE
Procuro correspondente interessado em trocar selos e
peyas filatelicas de Portugal
por itens do Brasil, visando
tambem pesquisa Iigada a filatelia dos dois palses. Aceito
sugestoes. Rubens Borges
Bezerra . Rua Afonso Celso,
180 - Tamarineira 52060 Recife - Pernambuco - Brasil.

Troco selos novas de Espanha, Andorra, Alemanha,
Austria e Ven~zuela e
Tematicos de Flora, Fauna,
Desportos e pintura por selos
novos de Portugal e usados
das ex-colonias. Trocas base
Yvert.
Jose Santiago Tejada.
Apartado 146.
41080 - Sevilha (Espanha)
«Troco ou vendo» - series
quase completas do Boletim do
C. Filat. de Portugal, Mercado
Filatelico, Filatelia Tematica, 0
Selo, Literatura Filat. Inglesa
especializada, Lit. Numismatica e varios jornais «Gazeta
de Madrid» an os de 1796 e
1797 em bom estado. Acacio
Luz, Rua 1.2 Dezembro, Lote
3, 3. 2 Esquerdo, 2330 Entroncamento.

Filatelista medio troca selos
comemorativos e estrangeiros
usados 1x1 ou Catalogos
Afinsa e Yvert. Tambem troco
series novas de Portugal. Escrever em portugues, ingles,
espanhol ou frances. LUIs Jorge Santos Coelho. Apartado,
40. P-4701 Braga Codex.
Portugal.
Qual 0 inteiro postal (normal), que Ihe falta? Que tem
para dar em troca? Novo/circulado? Enviar selo para resposta, Americo Mascarenhas
Pereira R. Artur Ferreira Silva,
2-2.2 Dto. 1885 Moscavide.

POSTAIS MAxlMOS
De PORTUGAL, anteriores
a 1950. Compra: Hernani Matos - Rua de Santo Andre, 1 7100 ESTREMOZ - PORTUGAL. Fazer ofertas acompaCompro selos aos quilos e nhadas de fotoc6pia.
aos centos, credifones usados
e postais i1ustrados portugueSelos de Portugal e ex-Coses ate 1905.
lonias Ultramarinas, novas e
Filatelia Raposo, Avenida usados, series ou isolados.
Defensores de Chaves, 3 -7. 2 Vendo com grande desconto.
D., 1000 Lisboa.
TamMm vendo moedas porHorario: Segunda a sexta, tuguesas e efectuo permutas
das 10.30 as 13.00 e das de selos e moedas. Apartado
16.00 as 19.00 horas
5, 2580 Abrigada.
76

elo Clube Filatelico de Portugal foi solicitada a minha colaborayao no sentido de dizer
aos leitores da Revista, como me tornei dirigente filatelico.
Curiosamente, 0 titulo dado ao artigo corresponde exactamente a responsabilidade
que deve ser atribulda a um pequeno contributo para 0 Clube.
Ja la vao algumas decadas, quando um dia, nao me ocorrendo a razao porque 0 fiz,
ofertei voluntariamente algumas dezenas de escudos, dadas as minhas limitadas capacidades· econ6micas, para despesas da manutenyao do Boletim.
Um dos dirigentes de entao 0 qual ainda hoje se mantem na Direcyao, estranhando que
um associado, sem que se Ihe tivesse pedido algo, contribulsse espontaneamente para 0
Clube, concluiu que essa pessoa devia ter alma de «fiIatelista».
Com 0 seu peculiar gosto pela pesquisa, indagou sobre 0 signatario e conseguiu apurar
que eu tinha pertencido aos quadros do Sport Lisboa e Benfica, ocupando 0 lugar de Tesoureiro
da Comissao Central e em simultaneo 0 lugar de Presidente da Comissao Administrativa, ao
tempo funcionando na Rua Jardim do Regedor. Na sua perspectiva, se eu tinha desempenhado funyoes num grande Clube, poderia tambem preencher um lugar na Federayao Portuguesa de Filatelia.
Em dia que nao posso precisar, fui procurado no local onde desempenhava as minhas
actividades profissionais pelo Coronel Francisco Cardoso Salgado que estava justamente
elaborando uma lista de elementos para comporem a Direcyao da Federayao Portuguesa de
Filatelia.
Deste modo e um tanto estranhamente - tudo por causa de um subsldio - sou eleito
para a entidade maxima da filatelia nacional e aqui esta como me tornei dirigenle filatelico.
Nao yOU alongar-me nessa minha passagem durante alguns an os pela FPF e as pessoas
com quem tive 0 prazer de trabalhar, mas faltaria a um dever para comigo proprio se nao
fizesse uma referencia especial ao saudoso Helder Torres. Dotado como era de qualidades
excepcionais de dirigente e de um relacionamento Impar com os homens, muito aprendi com
ele e ainda hoje recordo com muita saudade as horas que passamos juntos.
Desnecessario se torna dizer que desbravado 0 caminho de dirigente filatelico at raves da
FPF, fui «promovido» para 0 desempenho de funyoes directivas no Clube Filatelico de Portugal,
onde cheguei a desempenhar 0 lugar de Presidente da Direcyao.
Um facto e comum nos diversos cargos que ocupei no dirigismo filatelico e que nao posso
deixar de salientar porque hoje, pass ados que sao tantos anos, entendo que e pitoresco.
A sede da Federayao Portuguesa de Filatelia funcionava numa sala do Clube Filatelico de
Portugal e tinha como m6veis uma velha secretaria e uma cadeira, e como arquivo, algumas
pastas amontoadas num caixote de madeira. Tive a felicidade de ter sido um dos intervenientes
no aluguer da actual Sede, juntamente com Helder Torres e Dias Ferreira. Depois foi um
percurso muito diffcil para, sem meios materiais, apetrecha-Ia, com moveis e utensflios por
forma a que tivesse um funcionamento de acordo com a evoluyao verificada.
No Clube Filatelico de Portugal igualmente foi conseguida uma alterayao profunda nos
moveis e um melhor aproveitamento do espayo existente na Sede, tudo conseguido atraves
de subsldios de entidades varias e nunca com os dinheiros provenientes directamente dos
associados.
Aqui fica como um pequeno subsldio alterou profundamente a minha vida de «ajuntador
de selos» em dirigente filatelico.
Fernando Carrao
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A Funda~ao do
Em troca de selos novos de
Portugal dou Canada novos e
usados que tenho disponfveis.
Escrever antes de enviar.
Correspondencia em ingles ou
alemao. Las Dobo. Box 205,
Station «U'" Etobicoke. Ontario. Canada M8Z 5PL.

Clube Filatelico
de Portugal
Jose R. Dias Ferreira

m 1937, sozinho no campo do associativismo filatelico, 0 Clube Intemacional de Trocas (CIT), sediado em
Lisboa, comeyou a debater-se com falta de
socios 0 que provocou urn lancinante apelo
do Eng.!! Antonio Furtado no editorial de «0
Coleccionador», intitulado «Entre nous». Nele
o articulista lamentava que «0 recrutamento de novos s6eios que eonstltui para
todos um problema de soluyao rnais que
difleil, representa para n6s urna aeuldade
que faria desesperar outro menos eorajoso ou experirnentado do que n6s.1> (1)
A essa chamada nao devem ter
correspondido os coleccionadores, e todos
os sonhos se desmoronaram porque em
Fevereiro de 1938, 0 CIT publieou a ultimo
numero do seu orgao oficial.
Seguiu-se urn vazio a que certamente nao
foi estranha a guerra fratricida que deeorria
em Espanha.

Tentativas infrutlferas

E

Entusiasta pela propaganda e tudo
quanto fosse filatelico, como nao existia
qualquer associayao filatelica, idealizamos a
1 de Maryo de 1939, a criayao de urn clube
a que demos 0 nome pomposo de Estudio
Filatelico Mundial, com sede provisoria na
rua de MOyambique, 26 ric, em Lisboa.
Todavia, nao passou da fase de organiZayaO apesar de ter chegado a contar com
35 inscritos.
Infelizmente, decorridos tantos anos, so
e possfvel computar dois sobreviventes daquele grupo: 0 autor e Amadeu Regalo, distinto comerciante filatelico estabelecido em
Braga. Recorde-se que atraves deste coleccionador, 0 correspondente local do jornal
«Republica», ficou de tal maneira entusiasmado com a ideia que «achou por bern dar
a sensacional notlcia» (2).
6

Procuro correspondente interessado em trocar selos novos de Portugal e da Franya
-- Ofere yO selos de Franya de
1980 a 1993 e selos de Portugal de 1960 a 1989.
Procuro selos de Portugal
-- so novos -- de 1951 a
1958. Correspondencia em
Compro series Tematicas
trances ou portugues -usadas de to do 0 mundo.
ROUDEIX -- ROUTE DE
Vendo pacotes de selos.
BREZINS -- 38590 -- ST.
Joao Pedro A. Rocha. Moita.
ETIENNE DE ST. GEOIRS 3780 Anadia.
FRANCE.
Troeo series MINT das
NOVOS PAfsES DE EXtematicas de desportos, xadrez
PRESSAO
PORTUGUESA -e orqufdeas. Base Yvert.
Corresp. em Espanhol ou In- Se colecciona ou pensa cogles. Lie. Ramon Blanco Arias. leccionar estes pafses, entre
Martf n.!! 81 La Palma. Pinar em contacto connosco. Temos
del Rio. Codigo Postal 22500. tudo ou quase tudo, em series
novas, blocos, provas de cor,
Cuba.
e erros. SERGIO W. DE SOUExchange new and used SA SIMOES -- 2500 CALDAS
stamps and phonecards from DA RAINHA.
Argentina and South America
Selos Coroa. Procuro para
for same of your contry.
Gustavo Rudy. C.C. 3606. especializayao tudo sobre este
1000 Buenos Aires. Argent!na. tema em novo, usado, talsos,
reimpressoes, folhas, erros,
etc. Compra, troca e vende.
Possuo duplicados de seri- Paulo Vieira -- Apartado 135
es em novo da tern. EUROPA-- 8002 Faro Codex.
CEPT e tambem series/selos
novos de Portugal e ex-colon iSELOS VENDO. 300 Diteas que troco por series em rentes Espanha, 1.000$00,
novo da tern. JOGOS OUMPI- 400 Diferentes Mundiais,
COS, na base de cat. YVERT. 1.000$00
Alberto Abrantes, Estrada
PILAR LOPEZ. Plz. Musico
da Beira, 651-1.!! -- Alto S. Espi, n.!! 3-7. 46019 Valencia.
Joao -- 3000 Coimbra.
Espanha.
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Ofere yO uma troca serie de
selos novos da Ucrania e outros novos Estados da ExUniao Sovietica. Tambem
FDC's. Desejo selos novos de
Portugal e Ex-Colonias. Escrever em ingles. Resposta
assegurada. Dr. Piskun A.M.,
Leninstr. 56-4. Odessa-11 .
Ucrania.
Coleccionador de selos e de
material de Fauna, somente novos e notas. Dou em
troca selos novos e usados da
Russia e outros Estados Independentes, USA, Fauna, Flora, Espayo, Arte e Desportos.
Lisikov Victor. House 4, Flat
56. St. Ugno-Moravskaya. Su
394062 Voronezh. Russia.
outr~

Colecciono selos das
tematicas passaros e fauna.
Desejo series novas completas de Portugal e Colonias.
Proponho em troca novidades
da Russia, selos e blocos do
Cambodja, Vietname e
Mongolia. Carimbos do Artico.
Aleksey Boev. st Knipovicha h
49/3 fl. 2. T Murmansk. Russia.

Desejo trocar selos novos
e PM. Corresp. em ingles e
frances. G. Badali. C.P. 64,
5600 P. Neamt. Romenia.

~

Deseio trocar selos novos
e em quantidade, base Yvert.
Tem outras propostas. Responde sempre. Contactar primeiro. Correspondencia em
frances e ingles. Rosen
Sipsev, K. Siaveikov, bl. 27,
vh .B.ap.1., 8005 Burgas.
Bulgaria.
Em troca de selos, FDC's e
material da Russia
(1918-91) e dos novos Estados, aceito novidades (novas)
da Europa, USA, etc. Base
Michel ou Yvert. Corresp. em
ingills e russo. Para mais infarmayoes contactar: M.
Loifenfeld. Karbysheva 20 A47. 253139 Kiev. Ucrania.
outr~

Deseio trocar selos novos
com filatelistas portugueses.
Ofere yO Peru e America do
SuI. Tambem por temas. Colecciono cartoes telef6nicos e
cedulas. Fernando Tapia, FB.
Casilla de Correos 3649. Lima
100. Peru.
MONTE OLiMPO - A unica casa do pais especialista
em Jogos Olimpicos e desportos. Compra e vende selos,
blocos e demais peyas filatelicas e demais material filatalico
relacionado. - Rua de Timor,
94 - Apartado 166 - 3880
OVAR - Informe-se. Telet.:
(056) 575467.

COM PRO Tematica de pintura: PM Y360 C. Verde (D.
Manuel) e Y130 Madeira
(Colombo), Inteiros, Flamulas,
Carimbos de Museus, Exposiyoes de Arte e Nome de Pintores. PM Europa 93 s6
reproduyoes de quadros. Nos.
1 e 2 da revista «Selos em
Angola .. do Clube Filatelico de
Angola. Os cinco primeiros
numeros da «Revista do Coleccionador ... Vendo ou Troco
grande quantidade de Series
de diversos temas.
Jose Paulo Alves.
Rua Padre America, 29
Cave Esq.-. Forte da Casa.
2625 P6voa de St. lria Tel.: 9544982
PRECARIOS DE SERIES
COMPLETAS NOVAS DE
PORTUGAL - 1953-1992 Inclui igualmente muita coisa
em usado. Com blocos,
«camets .. e outras variedades.
Gratis a pedido. SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
Completo listas de faltas de
Portugal e Ultramar com descontos apreciaveis sobre 0
eatalogo. Se a eoleeeionador
medio ou principiante estamos
as suas ordens. I. Coelho Apartado 135 - 8002 Faro
Codex.
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as vendas dos comerciantes filatelicos «que
mereciam esse nome' tais como Simoes
Ferreira, Myre, Eladio de Santos, etc ....
Um caso paradigmatico foi 0 de Simoes

Desanimado, no fim de 1939 em que
previamos para 0 clube uma receita de apenas 400$00 (I), desistimos de prosseguir com
a iniciativa, nao deixando de fazer

Bolsa Filatelica

Tenho para venda selos,
FDC, bloeos novos e us ados
de Portugal e ex-CoI6nias.
Vendo com 50% dos Catalogos Eladio ou .Afinsa.
Possuo um grande «stock..
de pacotes de selos. Bons
preyos. Peya lista gratis.
Tambem aceito permutas.
Algumas ofertas sao limitadas.
S6 por correspondeneia. Enviar selo para a resposta.
Joao Pedro A. Rocha. Moitao 3780 Anadia.

Em troca posso dar selos
novos da Pol6nia, Checoslovaquia, Nova Republica Checa,
Eslovaquia, Hungria, Uniao
Sovietica e novidades da exUniao (Let6nia, Est6nia,
Utuania, Ucrania e Moldavia).
Deseio selos novas de Portugal, Ayores, Madeira e da
Europa Cept.
Tomasz Woias
ul. Proszowska 3
PL 32700 Bochnia. Pol6nia.

SE COLECCIONA TEMAS
OU PArSES, TEMOS SEMPRE
EM DISTRIBUICAO GRATIS,
PRECARIOS COM CERCA DE
35000 SERIES - Novas. dfferentes, completas. Indique-nos 0
que colecciona. SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

F•••

EaladlD' iliatflirD l'Iandlal

E. F. M.

Club de trocas para coleccionadores
Orgiio Ofh:lill "}UI:LI""
Amigo e Sr.

Com a presente circular, encontrard um bolelim de REFERENCIAS FILATELICAS que caso Ihe interuse fazer·st socio dum
clab /ilateUco e de trocas em geral, agradeciamos qae nos devolvesse preenchido na volta do correio.
Estamos organisando um club fila.telico, que adoptard 0 nome
de Estudlo FllateUco Mundlal- (E. F. M. ) vindo ute preencher a
falta que se nota dum club no genera em Portugal.
o prefo de cotisafllo e muijo acessivel, sendo um ana de subscrifilo a inslgni/icancla de Esc.1fJI.00 para Portugal, Espanha 22 Pesetas. Outros paizes 22 Francos 10.60 U; S. A.4 /- au equivalente.
o nosso club lop? que esteja organi~ado, distribulra todos os
dois m4ses, ama revlsta, ttndo de principio aprorimadamente 25
paginalJ redigidas lias Iinguas vulgares.
N. B.-Nh I pred.o en.I., qua/que,. quanti. po" .,o",.at", ••
d."tll.
1:0""",.. ,..,.0•. PAc/•• mIN •
tie ••••,
com , •• ", pod.",,,. eVII'.r.

alt"r. '''a

.:I"a,,..,,t.

Desde id agradecemos qualfluer sugestllo ou colaborarllo flue
possa benelclflr 0 E. F. M.
..
Contamos com a adesllo de todos os coleccionadores por(ugu4ses amiJ(OIJ de Portagal e da fi/atelill.
Sem outro assullto de momento qae nllo seia agradecermos
tMas liS alent:{Jes que nos poderllo prestar.
Subscrevemos com l(Jda a considerafllo e eslima.
Alt.·' Ven!" e Obg.d ••

ESTUDIO FILATELICO
(em

PORTUGAL

RUA DR

MUNDIAL

organI5a~aO)

MOI1AM.,QU".

n.

RIC .

LI • • OA

Circular do «Estudio Filatelico Mundial» com boletim
de inscri~ao do filatelista de Braga, Amadeu Regalo
Ferreira que tinha a sua loia na rua do Arsenal, a qual era, por assim dizer, uma especie de catedral da filatelia portuguesa. Como

transparecer a nossa magoa na medida em
que, entre outras coisas, era nosso proiecto
efectuar propaganda a tim de desenvolver
7

efeito, na sua Revista «Portugal Filatelico»
muitas vezes fez ver a necessidade de existir um Clube Filatelico. Porem, quando em
varias ocasioes foi contactado no sentido de
apoiar nao so este clube como, posterior.mente, a funda~ao do Clube Filatelico de
Portugal, sempre se recusou a participar. Foi
um desagradavel caso esporadico.
Entretanto, devemos prestar homenagem
ao Mercado Filatelico do Norte (MFNP) que

Bolsa Filatelica

Espa~o

Os primeiros passos
A.a I

seiJ anuncio

ao pre~o economico de 60$00 por linha.

cria~ao de uma entidade autonoma teve de
continuar.

J•••lro.F.vft'clro d. 1.9...

a d.isposi~iio de todos os leitores que podem aqui inserir 0

N.· •

Assim, e porque a ideia de contribuirmos
para a funda~ao de uma colectividade
filatelica nao esmoreceu, como colaborador
que fomos da Revista «0 Selo», resolvemas, de acordo com 0 seu editor A. Molder,
escrever um texto intitulado «Uma carta.
Porque nao criamos um clube filatelico», a
qual foi publicada como esc rita por «Um
Socio do CIT» (4).
A materia dessa carta despoletou a forma~ao de uma Comissao Organizadora que
viria a fundar 0 Clube Filatelico de Portugal.
Muito embora pouco convincentes nos
resultados futuros, foram elaborados as Estatutos, e no dia 23 de Dezembro de 1942,
reunidos em casa de Joao Tavares que pes
a sua morada na rua dos Mouros, 32-3. 2 , a
disposl~ao para ser a sede provisoria do
clube, foi elaborada uma «Acta», em que
«os abaixo assinados deliberam fundar uma
associa~ao cultural com a denomina~ao de
«Clube Filatelico de Portugal», com sede em
Lisboa, que sera regida pelos Estatutos anexos a esta Acta, depois de aprovados pelas
competentes autoridades e1vis desta cidade.»
Estiveram presentes au subscreveram
esse historico documento, os coleccionadores Joao Tavares, Antonio Santos Almeida,
Antonio Borges de Brito, Pinto Junior, Dias
Ferreira, Manuel de Sousa Freitas, Manuel

I

MERCADO FALATEL~CO
DO NORTE PORTUGAL

Capa da Revista .. Mercado
Filatelico, de 1941"
em 1941, procurando superar a crise, pub Iicou, a partir do numero tres da sua Revista
«Mercado Filatelico», uma sec~ao de trocas,
e .no ana seguinte fundou 0 Bureau
d'Echanges Philateliques (BEP) que era uma
organiza~ao particular integrada no MFNP,
como sede no Porto, na loja sita na rua de
Santo Antonio (3).
Todavia, dado 0 seu caracter restrito,
essa organiza~ao nao satisfazia as desejos
dos coleccionadores em geral, e em especial
os do sui do pais, pelo que a luta para a
8

Troco selos usados comemorativos de Portugal e ExColonias por selos us ados
comemorativos de todo 0
mundo. Selo por selo ou catalogo Yvert e Tellier quando
selos de cota~ao superior a 10
FF. Correspondencia em espanhol, frances au ingles.
LUIs Jorge Santos Coelho,
Apartado 40. P- 4701 Braga
Codex. Portugal.
PREQARIO DE MATERIAL
FILATELICO - Tudo 0 que
voce pode necessitar. Gratis a
pedido. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
Europa de Leste. Ofere~o
aos melhores pre~os series
novas tematicas ou outras,
incluindo novidades. F. Loureiro, Praceta D. Fernando II,
lote 8-2.2, Dt. 2 2735 Cacem
PORTUGAL-SOBRESCRITOS 1.!! DIA, COM SERIES,
BLOCOS, «CARNETS». 19501
1992 - Carimbos de Lisboa,
Porto, Coimbra, etc., etc. Enviamos gratis um pre~ario
muito completo. SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA

DE NOVIDADES SA~EMOS
NOS! E natural depois de mais
de quatro dezenas de anos, a
vender novas emissoes de
todo 0 mundo. Diga-nos 0 que
quer receber, e fique tranquilo.
Recebera tudo 0 que pretender.
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.
Selos CERES (Portugall
A~ores e Madeira). Procuro
para especializaltao tudo sobre este tema: novos, usados,
falsos, reimpressoes, grandes
blocos, erros, provas, cartas.
Compro, troco e vendo. Paulo
Vieira - Apartado 135 - 8002
Faro Codex.

Selos de Portugal e ex-Colonias Ultramarinas, novos e
usados, series ou isolados.
Vendo com grande desconto.
Tambem vendo moedas portuguesas e efectuo permutas
de selos e moedas. Apartado
5, 2580 Abrigada.
VARIEDADES DE PORTUGAL, ULTRAMAR, E NOVOS
PArSES DE EXPRESSAO
PORTUGUESA. Dispomos de
cademos com exemplares que
podem em muito valorizar suas
colec~oes. Proponha 0 seu
envio a aprecia~ao SERGIO
W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.

Selos vendo e compro, noCOMPRO-TROCO - Pevos e usados. Continente e ex- ~as circuladas da Companhia
colonias. Bons pre~os. M. de Mo~ambique, Niassa, LouLeitao. Rua Julio Dantas, 3-1.2 ren~o Marques, Quelimane,
F. Casal de S. Bras. 2700 Kionga, Zambezia. Respondo
Amadora.
sempre. Paulo Sa Machado Rua Direita das Campinas, 33
NOVIDADES EM CATALO- - 4100 PORTO.
GOS - Temos muita coisa
para sl. Escreva e diga 0 que
Troco, compra e vende Eucolecciona. Ha grandes novi- ropa
CEPT,
novos
e
d~des em novos catalogos! obliterados. Francisco C. da
SERGIO W. DE SOUSA SI- Silva. Rua Conde Monte Real,
MOES - 2500 CALDAS DA 10 ric Dt. II 2750 Cascais.
RAINHA.
Portugal.
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ISRAEL
3310 -

LlTUANIA

M. Silbermann. P.O. Box. 2334.
Akko 24112. (A). ln.60.3.A11 .Topics
and Catalogues.

3311 -

Svilpa Jonas. Zirmunu 103-34.2012
Vilnius. (M) In.T.60.65.64.Da Estados balticos e EX. Russia. FDC.

AS SUAS COLEC~6ES MERECEM 0 MELHOR
EO MELHORE

naturez.a, a almejada decisao marcou passo, nao haven do outra coisa a fazer senao
esperar.

Thomas Rodrigues Troya, Jose da Silva
Quaresma, David Lopes dos Santos, Domingos do Sacramento, A. Cruz Bernardo, Manuel Martins de Oliveira, Antonio Marques e
Eduardo Dores.
Em 29 de Dezembro de 1942 foi solicitado ao Governo Civil a aprovagao dos Estatutos.
A partir dar comegaram as grandes bataIhas nao so para angriagao de socios, como
tam bern para efectuarmos a legalizagao do
c1ube. Sob este ultimo aspecto, dado que
estavamos em plena Segunda Guerra Mun-

Oatas e acontecimentos
Para maior compreensao do que entao
se passou, elaboramos uma descrigao cronol6gica de alguns detalhes que antecederam a fundagao do clube.
A 7 de Abril de 1942, desanimado, Joao

LEUC..,rrURM (FAROL)
FOLHAS PARA F.D.C.'S, ETC. ...
Estos fol~os, extremomente populores, 500 optimas para guordar pequenas fol~as FOC's, inteiros, Mocos carteiras. Credifones eselos isolados.
Soo lol~as de duplo loce, possuem um lundo preto e ~olsas transparentes. Os selos e outros pelas devem ser colocodos por lorma a licarem
completomente cobertos pelas ~olsas. Estas lol~as estoo isentas de quaisquer produtos quimicos.
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SUMARIO
Col6logo do Loilio no P6rlo

HETB

A cronol091e des emissOes de cor6a
do Gulne, por C . G.
Selos dos processes Judlclals. por A. S.
A5 prlmeiros emlssOes mund lols e alguns
dodos esteHslicoJ, por C. N . M.
selgleo - Pol. d. f Uol.Ii.,o., par J. D. f.
A game nos selos. par H. M.
o sera como feclor culture I. por N. S.
Ume carle por um s6cto C. I. T.
Recortes entlgos
Conselho •• por J. V.
Notici~r lo. Gravures, etc.

Pre!os publi(o re(omendudos:
Embalagens de 10 fol~os ........................................................................................................................................................................... 1.200500
PromO(uo
(apo +' rstojo +10 fol~os ......................................................................................................................................................................3.250500
(apa g~anle (aprox. 60 follios) ................................................................................................................................................................ 3.750500
(apo DG+rstojo KG (5 (ores) ............................................................................................................................................................~....3.750500

it VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE
Enviamos gratuilamenle lisla de pre~os a cores de 48 pilginos com
lad a a malerial LEUCHTTURM (FAROL)

JORGE M.S. LOPES - Rua S. Nicolau, 26 - 4.Q - S.3 - 1100 lISBOA
Tel.: (01) 87 83 60

Fax: (01) 888 58 34
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C.16loga do leilia d. LI,bo.

A. MOLDER, LOA.

CASA DA FlLATELIA

::~ 3~·" ~t~:/::·~

Revista «0 Selo» que publicou um artigo
do qual nasceu 0 CFP
Tavares escreveu-nos pedindo para nos reunirmos «para tratarmos da organizagao do
Clube Filatelico .. e «agradecendo que se faga
acompanhar de todos os impressos e revis-

dial e, sobretudo, por haver muita dificuldade na aprovagao de estatutos por parte do
Governo, tendo em vista as caracteristicas
internacionais de uma associagao dessa
9

tas que possua sobre 0 assunto».
A partir dessa data as reunioes passaram
a ser efectuadas no primeiro andar do Cafe
Chave de Ouro ou no Cafe Gelo, ambos no
Rossio.
lIegais porque possuiamos alvara, 0 clube
nao podia, portanto, viv.er, mais nao nos
restando que continuarmos pressurosamente
a insistir para que 0 mesmo nos fosse concedido.
A 10 de Abril de 1943, resolvemos
contactar, por carta, um grupo de 54 coleccionadores que conheciamos, exortando-os
a inscreverem-se no Clube.
A 13 de Abril de 1943, constatamos que
se tornava necessario realizar a "Primeira
Sessao Preparatoria dos Trabalhos da Comissao Organizadora do CFP», com 0 fim
de nos conhecermos pessoalmente, preenchimento de cargos e verificarmos 0 estado
da legalizayao do clube.
A 16 de Abril de 1943, Joao Tavares
comunicou ter contactado Vasco Ribeiro, director do Ateneu Comercial de Lisboa
para solicitar a cedencia de uma sal a
para uma reuniao, a qual foi negada por
"termos muita actividade e pouco espayo».
Entretanto convocamos uma reuniao para
tratar de diversos assuntos, a qual faltaram
quase todos os convocados. Entre os poucos presentes foram ventiladas varias questoes e propugnado que se viesse a realizar
feiras.
Em 28 de Abril de 1943, Joao Tavares
escrevia: "A ideia da feira e boa, mas
como nao conseguimos uma sala para a
pDr em pratica, nao e possivel realizar nao
so a feira como as reunioes e leiloes».
Marcamos uma reuniao para 30 desse
mes apesar de nessa noite se realizar uma
noite filatelica no Centro Filatelico Iris, no
Rossio.
Os sonhos e a determinayao dos fundadores eram muito grandes e em reunifies
sucessivas estudavamos os mais variados
assuntos que poderiam vir a interessar os
associados, tais como: secyoes de informayao e propaganda, biblioteca, leiloes, feiras,
noites filatelicas, emprestimo de catalogos,
representayoes, ficheiros, anuario e uma
revista.
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MACAU
367 -

BRASIL

Eng.!! Antonio Abreu. Edificio
Hoover Court, 10c. Travessa do
Colegio. Macau (Via Hong Kong).
(A) Po.Fr.ln.T.N.U.60.

374 -

Waldemar de Oliveira Passos. Rua
Politeama de Baixo, 45. 40080-160
Salvador. Bahia. (A) 60.64.65.80.81.

CUBA
Em relayao a esta ultima podemos ler
numa carta datada de 30 de Abril: "Revista:
actualmente com a falta de papel (devido a
guerra) chego a conclusao de que nada
podemos fazer». Nesse mesmo ana e pela
mesma causa, 0 catalogo Yvert ediyao de
1943, teve uma tiragem muito pequena sendo hoje considerada uma raridade bibliografica. Por seu turno, 0 Boletim do Clube Filatelico de Portugal so foi possivel publica-Io
tres an os mais tarde.

3140 -

REP. POPULAR DE ANGOLA
3301 -

~arlos Alberto da Silva Rodrigues.
Caixa Postal, 1248. Benguela. (MI
IA) Po.Es.T.60.N.1.2B.S. Tome.19.
28.T9. Tematicas: Paisagens, Costumes e Ecologia. Ateneu. Palop.
Edifil de 19.

90.91·.107.80/81.

ESPANHA
2419 -

Jose Rodrigues Perena. Apartado
4781. 30080 Murcia. (A) Po.Fr.ln.T.
60.U.1.19.Rlipinas.Gibraltar.21.67B.Da
3.90.107
2474 - Rafael Guillen Fresno. P.O. Box
583. 02080 Albacete. (A) Fr.ln.Es
60.1.10.1 OA.1 OB.21.31.24A.24B.
Guatemala. Rep. Dominicana.6.
Centro. Base.90.
3320 - Maria P. Lopez. Plz. Musico [3Pi.
n. 2 3-7. 46019 Valencia. (A) In.
Es. Bank-Notes.60.
3322 - Carlos de Lara. Alberto Alcocer, 30.
28036 Madrid. (A) Es.Fr.ln.AI.lt.
Po.T.C.V.60.N.U.1.19.73 de 1.2A.
3271 - Jose de La Camara Jimenez. C/EI
Dorado, n.!! 39. 04720 Aguadulce.
Almeria. (M) Es.Fr.T.60.N.U.3.80.90.

ALEMANHA

Divulgar

e preciso

Naturalmente consideravamos prioritario
promover a existencia do CFP, recorrendo a
todos os meios ao nosso alcance para a sua
divulgayao. Nao hesitamos, por exemplo, em
5 de Maio de 1943, solicitar a inclusao do
seu nome no Anuario de Portugal e na famosa publicayao mundial, Didot-Bottin.
A angariayao de novos socios era muito
dificil mas nao recuamos e em 11 de Maio
de 1943, contactamos coleccionadores que
~ram famosos na epoca, tais como, Paulo
Angelo (Macau), Carlos George, J. Ell. Dr.
Von Bonhorst, Dr. Joao Barreira, Dr. Joao
Couto, Dr. Rocha Madahil, Salter de Sousa,
Cardoso Marta, Gusmao Navarro, Cap. Andreia Ferreira, Castro Brandao, Henrique B.
Mendonya, Dr. Antonio Fragoso, para alem
de outros menos conhecidos.
A 30 de Junho de 1943 pedimos a treze
jornais da provincia para anunciarem a criayao do clube. A 21 ja tinhamos feito identico
pedido aos sete jornais diarios. de Lisboa e
10

Adrian Portuondo. Apartado 9009.
Santiago 90900. (A) Desejo: 60N.
65.67.67B.68.3.T16.T18.T46.T48.T45.T38.
T5.T9.U.9.19.29.30.34.37.49.52.45.
56.57.15. OfereyO: 54 desde 1902
todo 0 tipo de material filatelico.

3023 3295 -

3315 -

Nicolau Ch. Schmidt. Postfach 54.0-86907 Diessen. (A) Po.ln.AI.60.
1.15.94.RHM.
MOnchner Stadt. Bibliotheken.
Philatelistische Bibliothek. Rosenheimer Str. 5. 0 - 8000 MOnchen
80.
Michael Wilken. Eibenweg 26. 0-50129 Bergheim. (M) Po.Fr.ln.AI.5.
T73/UIT.ATM de 3.97.

BELGICA
3302 -

Herman A. Bleyaert. Baron
Ruzettelaan 76 B/9. B8310 Brugge-3. (A) H1.Fr.ln. Compreende
Es.Po.AI. Deseja correspondentes
em todo 0 mundo para T.60.N.
Oferece 0 mesmo do seu Pais e de
varios da Europa Ocidental. Comerciantes nao. Respondo a todos
os coleccionadores.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
2935 -
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Dr. Santos Luis Villar. Villar and
Associates. 7331 Harwin ,, 2 117.
Houston Texas 77036. 2010. (A)
In.Po.Es.Fr.60.N. (only)
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3303 -

3304 -

3305 -

3307 -

3308 -

3309 -

3312 -

3313 -

3314 -

3316 -

3317 -

Humberto Simoes Duarte Nunes.
Rua Defensores da India, 10.
8500 Portimao. (M) Po.Fr.ln.C.T.
60.N .U.1.2A.19.Temas diversos.
90.Afinsa.
D. Ivone dos Santos Paixao Felix
Correia. Praceta S. Miguel, 5-1.!!
Dt. 2. 2700 Damaia. (P) Po.Fr.ln.Ru.
It.Ho.Es.60.3.
Antonio Pereira de Figueiredo.
Rua Gen. Silva Freire, Lote 157-7. 2
B. Olivais Norte. 1800 Lisboa.
(M) T.C.V.60.N.u .1.2C.
Manuel de Jesus Freire. Rua do
Espfrito Santo, n. 2 9.2655 Ericeira.
(M) Po.C.T.V.60.N.U.1.2A.T10.
Afinsa.
Manuel Sancho Osorio. Rua
Ladislau Piyarra, 2 ric, Esq.2. 1100
Lisboa. (A) T.C.V.60.N.U.
Rui Manuel Jordao Morais de Carvalho Dias. Prac;:a Francisco de
Morais, 2, ric Esq.2. 1700 Lisboa
(M) Po.ln.T.60.N.T7.90.
Filipa Alexandra Rato Ferreira Pires. Bairro 16 de Novembro, Rua
C, Lote 38. Tires. 2775 Carcavelos.
(P) In.Fr.Es.T.60.N.U.
Eng.2 Raul Lopes Coelho Duarte.
Rua do Viveiro, 139 ric. 2765
Estoril. (M) Po.Fr.ln.Es.T.C. V.60.
N.U.1 .2A.Afinsa.
Ricardo Miguel Neves e Silva. Rua
de S. Tiago, 79. Bairro de S. Jose.
2750 Cascais. (P) Po.T.C.60.N.U.1 .
2A.90.Afinsa.
Joana Rebordao Amaral. Rua Joao
Nascimento Costa, 1-C, 4. 2 Dto.
1900 Lisboa. (P) Po.Fr.ln.T.C. V.60.
N.U.1.2A.Afinsa.94.
Fernando Alberto DaSilva. Rua Almeida Costa, 134 ric, Esq.2. 4400
Vila Nova de Gaia. (A) Po. In. Fr.
Es.It.T.C.60.1.19.24B.30.90.Afinsa.

3318 -

3319 -

3321 -

3323 -

3324 -

Nuno Miguel de Amaral Almeida.
Rua Rainha Santa Isabel, 58. 2735
Cacem. (A) Po.C.60.N.U.Classicos
de 1.2A.5.16.T11.90.Afinsa.
Rui Protasio Santiago. Largo do
Conde de Bonfim, 8-3. 2 Dto. 1500
Lisboa. (M) Po.ln.60.U.1 .Classico.
1. 2 Seculo de 21 .50.N.Cabo Verde.
Gibraltar.92 (Especializado).
Jose Avelino Manteigas Gomes.
Rua dos Arneiros, 92-5. 2A. 1500
Lisboa. (M) 60.N.1.Carimbos
63.68.73. Pagelas. IIhas de Feroe.
IIhas de Cocos.3 (Todo 0 tipo de
pec;:as filatelicas) . Tematica do Espac;:o.
Diogo Jose Silas Franco Dias Batalha. Rua Gregorio Lopes, Lote
1512, 8. 2. 1400 Lisboa. (M)
Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.1.lIhas.Macau.
Afinsa.
Prof. Jose Augusto Sintra Leal Pisco. Rua Principal. Moita do Boi.
3125 Louric;:al. (M) Po.Fr.ln.T.V.
C.60.N.U.

aos tres do Porto. A 2 de Julho, com a
mesma finalidade, contactamos amigos que
tfnhamos no Clube Radiofonico de Portugal,
Radio Grac;:a, Radio Peninsular, e pedimos
ao Radio Clube Portugues para 0 mencionar
nas suas «Actualidades Radiofonicas».
Novo desanimo, novo contacto com Joao
Tavares interrogando-o sobre 0 andamento
do clube. A 17 de Julho de 1943, escreviamos «nunca mais recebi qualquer comunicac;:ao sobre 0 estado de organizac;:ao do
Clube». Joao Tavares reagiu e escreveu
entre outras coisas que fez «trinta e seis
convites para entrarem para socios e tive
apenas uma resposta», adiantando que estava em epoca de ferias e que tinha muito
que fazer na Companhia (Comercio e Industria).
A 30 de Julho de 1943, contactamos mais
quarenta coleccionadores, entre eles nomes
conhecidos de todos como Fernando Manuel Ferro (filho de Antonio Ferro), Carlos
Rocha Leitao, Frank Barrote, Almeida Salgado, Vicente Fazenda, Anfbal Rafael da
Silva, entre outros.
A 8 de Setembro de 1943 resolvemos
alargar a nossa propaganda ao Brasil, e
escrevemos a vinte e quatro colectividades
brasileiras.
Por ocasiao do nonagesimo aniversario
da primeira emissao de selos portugueses,
pensamos editar um Boletim comemorativo
do evento. Esta ideia foi posta de parte a 26
de Junho de 1943.

A 28 de Outubro de 1943, comunicou
que tinha de pagar 0 Alvara e que isso
custava 92$50. Regozijou-se por 0 empregada do Governo Civil se ter enganado
quando 0 informara antes que 0 custo aproximado era de 390$00, julgando tratar-se de
uma associac;:ao cientffica, quando era uma
associayao cultural, pagando, por isso, menos.
A 8 de Novembro, de 1943, tfnhamos 0
Alvara n. 2 117 do Governo Civil de Lisboa, 0
qual tem a data de 27 de Outubro de 1943,
data que, naturalmente, logo consideramos
como 0 dia da fundayao do Clube.
Sabfamos que devidamente legalizados,
irfamos contribuir decisivamente para 0 desenvolvimento da Filatelia em Portugal.
o arranque deu-se imediatamente e a
comprova-Io esta 0 facto de, paralelamente,
em Maio de 1944, ser possivel a realizayao
da Exfipo - Terceira Exposic;:ao Filatelica
Portuguesa. Nas respectivas Comissoes
Organizadora e Executiva estavam inclufdos
muitos associados do Clube Filatelico de
Portugal.
Foram estes os passos essenciais para
a formac;:ao do Clube Filatelico de Portugal.
Reviver este passado, foi para nos altamente gratificante.

ACORES
3306 -

Prof. 1 D. Maria Liliana Coelho
Raminhos Anselmo. Regimento da
Guarniyao, n.!! 1. 9700 Angra do
Herofsmo. (P) In.Fr.T.60.N.U.3.
Afinsa.

MADEIRA
3294 -

70

Filipe Jose Figueira Alves. Estrada
Comandante Camacho de Freitas,
217.9000 Funchal. (M) Po.ln. ·Carteiras anuais de diversos Paises.

Fundos para alvanl
Como as receitas eram muito pequenas
dado 0 escasso numero de socios, resolvemos emitir aquilo que denominamos de
«Tftulos de Emprestimos», de 100$00, cada.
Contudo estes «Tftulos» nao podiam existir
legal mente. Tivemos posteriormente de acabar com eles ate porque, praticamente, ninguem os subscreveu. Mas esse dinheiro fazia falta porque a 20 de Abril de 1943, Joao
Tavares sabia que 0 desejado Alvara estava
quase a ser concedido e nao tinha dinheiro
para 0 levan tar!

Referencias
(1) - 0 Coleccionador n.210, Julho/Agosto 1937.
(2) - Republica, 4 de Julho de 1939.
(3) - Mercado Filatelico.
(4) - 0 Selo. Junho de 1941 .
Arquivos do CFP e de Dias Ferreira.
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filatelia
BARATA DRS NEUES

Rua da Trindade, 5-1.0 Ot.° (ao Largo do Carmo) Apartado 2690
1117 LISBOA CODEX - Telefone: 3467133

LITERATURA FILATELICA
Selos Classicos de Relevo de Portugal, por
Eng.! Armando Vieira
Subsidios para a Historia do Correio
Maritimo Portugues, por Eng.! Armando Vieira
Marcofilia do Servi~o Postal de Portugal e
Ultramar, por Coronel Guedes de Magalhaes
Marcas Postais Pre·Adesivas de Portugal
1978 • Em Fichas, por Coronel Guedes de
MagalMes e Eng.! Andrade e Sousa
Marcas Postais de Angola, por Coronel
Guedes de Magalhaes
Selos Ceres de Portugal· em Fichas, por
Eng.! Armando Vieira e D. Portugal
Cartas Vindas do Brasil pelos Paquetes
Transantianticos, por Coronel Guedes de
MagalMes
A Maximafilia de Macau, por Jose A. Duarte
Martins
Manual de Filatelia, por Joao Alves Dias
Provas e Ensaios de Portugal, por Prof.
Oliveira Marques
Historia Postal da Povoa do Varzim, por A. Pinto
Fernandes
Bilhetes Postais de Boas·Festas - Portugal
Inteiros Postais, por Jaime M. Ferreira e
L. M. Barata Neves
Marcas Postais Pnl·Adesivas de Portugal,
por A. Guedes de Magalhaes e M. Andrade
e Sousa
Os Correiros, os Selos e a Filatelia, por Eurico
Lage Cardoso
Algarve, Historia e Turismo na Filatelia, por
Pires dos Santos
Classilica~ao de Selos TIpo Ceres de Portugal,
por Antonio Lopes Ribeiro
Bilhetes Postais de Portugal (Inteiros Postais),
por Americo Mascarenhas Pereira
Bilhetes Postais do Ultramar (Inteiros Postais),
por Americo Mascarenhas Pereira
Catalogo de Inteiros Postais Portugueses 1.! Vol.
Portugal, por Cunha Lamas e O. Marques
Catalogo de Inteiros Postais Portugueses 2.! Vol.
Ultramar e IIhas, por Cunha Lamas e O. Marques
A Maximafilia na Actualidade,
por Eurico Lage Cardoso
Os Descobrimentos na Filatelia, Ed. em
Portugues e Galego

A Maximafilia dos primordios iI Actualidade,
por Eurico Lage Cardoso
Inicia~ao Filatelica, por Eng.! Eladio Santos
Estudos da Historia Postal de Viana do Castelo,
por Sec. Fil. Bomb. Voluntarios de Viana
do Castelo
Pagelas C.T.T. de Portugal e Macau 1989,
por Jose Lalande Jorge
Carimbos de Portugal e Ultramar 1978,
por Palma Leal
Estudo de Carimbos Polacos no Tema
Musica, por Pires dos Santos
Erros e Curiosidades - Filatelia Tematica de
Caminhos·de·Ferro, por Cartos Penha Garcia
Flamulas de Portugal 191011978,
por Dr. Paulo Barata
Flamulas de Portugal Supl. 197811982,
por Dr. Paulo Barata
Vinhetas Anti·Tuberculosas de Portugal,
por Dr. Paulo Barata
Classifica~ao de Etiquetas de Registo - I.!
Edi~ao, por Dr. Paulo Barata
Classilica~ao de Etiquetas de Registo - 2.!
Edi~ao, por Dr. Paulo Barata
Aerogramas de Portugal, por Dr. Paulo
Barata
Introdu~ao aos Inteiros Postais, por Dr.
Paulo Barata
Esta~iies dos C.T.T. com Marca de Dia,
Registos, Encomendas e Valores
Declarados, por Dr. Paulo Barata
Respigos das Lubrapex (1968180) ,
por Eng.! Marques Gomes
Selos Postais Portugueses Fiuorescentes
e Fosforescentes, por Eng.! Marques
Gomes
Carimbos de Portugal e Macau - Su ~.
1987, por Palma Leal
Carimbos de Portugal e Macau 1994.
Su~emento ao catalogo 1983
Como Coleccionar Selos, por V.S. e A.
Ribeiro
Portugal Ceres, Variedades de Cliche,
por Miranda da Mota, e Armando Vieira
Portugal e Colombo,
por Fernando da Silva

3.S00$OO
3.000$00
2.500$00
2.S00$OO
I .S00$OO
1.000$00
SOO$OO
Soo$OO
Soo$OO
SOO$OO
SOO$OO
2.300$00
3.000$00
350$00
300$00
2S0$00
250$00
250$00
1.000$00
1.00000
1.300$00
2.000$00

ell.V.A. de 5% incluido
Os partes de correia regislado I cobran~a sao par nossa conta, nos pedidos de valor superior a 3.000$00.
Nos pedidos de valor inferior acrescem 200$00 e mais 150$00 para cobran9a

12

250$00
2S0$00
250$00
200$00
200$00
160$00
3.000$00
150$00
100$00
100$00
100$00
100$00
IS0$00
100$00
100$00
100$00
100$00
100$00
600$00
IS0$00
3.000$00
1.400$00

3198 -

Isidoro Campos Martins. Avenida
Azedo Gneco, Lote 49 A 3. 2 C.
Massama. 2745 Queluz (M) C
60.N.U.
3220 - Carlos Pedro Machado de Sousa G6is.
Estrada de Benfica, 302-2.2 Esq.!!.
1500 Lisboa. (P) C.V.60.N.U.3.
3246 - Joao Pedro Almeida da Rocha.
Moita. 3780 Anadia. (M) Po.Fr.Es.
In. T.C. V .60.62. N. U .1.2A.3 .61
Latina.T7.Flora.TI6.Hist6ria.TI4.70.
90.97.Afinsa.94.
3266 - Inacio Antonio Serra Barreto
Miranda. Avenida do Bocage, 44 rl
c, Oto. 2830 Barreiro. (M) In.Fr.T.
C.V.60.U.1 0.10A.1 OB.Ex-Colonias
Alemaes.90.0NK.97.
3293 - O. Julia Rodrigues Nunes Meireles
de Sousa. Cal\(ada de S. Amaro,
150-2.2 Esq.!!. 1300 Lisboa. (M)
T.C.V.60.N.U.2.5A.90.
3296 - Nelson dos Anjos Pereira. Estrada
do Forte da Ameixoeira, Lote 07, rl
c Ot.!!. 1700 Lisboa. (M) T.C.V.60.
N.U.15.
3297 - Mario Manuel Ornelas Bruges Ramos. Zona Residencial Alto Saboga, Bloco B, Casa 4. 3880 Ovar.
(M) Po.Fr.ln.Es.It.T.C.60.N.TI0.
T49.90.94. Ateneu.
3298 - Rui Manuel Ferreira Soares. Rua
Conde de Almoster, 56-4. 2 0t. 2.
1500 Lisboa. (M) In.T.C.60.U.3.5B.
90/1985.
3299 - Fernando Marques de Oliveira. Rua
dos Arneiros, n.!! 86-1.2 Esq.!!. 1500
Lisboa. (M) In.T.C.V.60.N.U.1 (Republica) 64.66.67B. Carteiras.
Afinsa.
3300 - Arqt.!! Carlos da Silva Pereira. Rua
Pinheiro Borges, 22-3.!! C. Alfragide. 2700 Amadora. (M) Po. Fr. In.
Es.T.C.V.60.N.U. Base Europa.
Framas. Klussendorf. Reir." Unido
especializado. 9.1 OA.1 OB. 10C.
13.15.19.21.90.92.

2644 - 'Carmelo Manuel da Silva. Quinta
da Princesa. Praceta do Lobito, n. 2
i - 4.!! 0t. 2. Cruz de Pau. 2840
Seixal. (M) In.Fr.T.60.N.U.I.2.2C.
32 Portuguesa. 60.U.3.60.3 de T33.
N.91.94.
2646 - Eng. Jose Casimiro Crespo dos
Santos Cobra. Rua Fernando San. tos, 64, Lote 7B. 2900 Setubal. (M)
C.60.N.U.1, desde 1910.
2689 - LUIS Filipe Mendes Alves. Av. 23
(io Julho, 353-2.12 Esq.!!. Laranjeiro.
Cova da Piedade. 2800 Almada. (M)
T.C.V.60.1.
2834 - Manuel A. Campos da Cunha. Rua
da Paia, Lote 153-1. 2 Oto. Brandoa.
2700 Amadora. (M) T.C.V.60 .
N.U.90.
2849 - Padre Manuel de Castro. Sitio da
Igreja. Quelfes. 8700 Olhao. (A) Po.
Es. Fr.60.1.2A.16.17 .18 (Classicos). 18A.19.20.Tematicas.
2905 - LUIS Miguel Pinto dos Santos
Monteiro. Praceta Jose Regio, n.!!
3, rIc, Esq.2. Carnaxide. 2795 Linda-a-Velha. (M) T.C.V.60.N.I.U.I.
10B.13.21.28.34.90.94.
2919 - Rui Jorge Oliveira Monteiro. Rua
Jose Rocha, 63-3.!! Esq.2. Tras.
Mafamude. 4400 V. Nova de Gaia.
(M) Po.Fr.T.N.U.60.1 .Cosmos.90.
2943 - Dr. Manuel Alberto da Silva Leal
Rios. Rua da Quinta do Almargem,
n.!! 5, 2.!!. 1300 Lisboa. (P) Po.Fr.ln.
AI.C.60.N.I.2.90
2969 - Carlos Manuel Agostinho Salgueiroo Rua do Trabalhador, 2-4. 2 0t. 2.
2615 Alverca. (A) T.C.V.60.N.I.2A.
90.94. Ateneu.
3003 - Dr. Pedro Vasconcelos e Castro.
Travessa do Ferreiro, 23-7. 2 0t. 2.
1200 Lisboa. (A) T.C. V.60.U.I.16.
3037 - Eng.!! Pedro Manuel Bento Rocha.
Rua Francisco Bala, 2-1.2 B. 1500
Lisboa. (M) Fr.ln.T.C.60.N.U.I.2A.
Tema: Walt ~isney.
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1086 -

PORTUGAL
114 -

135 -311 -

549 -

648 656 -

751 -

815 -

863 -

1023 -

1204 -

Dr. Alexandre de Brito Sampaio.
Quinta, de Botas. Penacova. 4610
Felgueiras. (A) Po.Fr.ln.Es.C.T.60.
de 1.Cllissicos e cartas ate 1929.
Jorge S. P. Santos. 8ua de S. Jorge, 69. 2900 SetUbal. (M) Po.Fr.
. In.T.V.C.60.N.U.l.2.10.90.94.
Joaquim da Silva Ledo. Rua Francisco de Abreu e Sousa, 99. 3720
Oliveira de Azemeis. (M) Po. Fr.
Compreende In.It.Es.T.C. 60.68.73.
Outras Peyas. 60.1.28. Tematica
«Os Lusfadas». 90.93.
Eng. Victor Manuel do Carmo Correia. Praya de 9 de Julho, n. 2 142.2 B. Costa da Caparica. 2825
Monte da Caparica. (A) Fr.ln.T.C.
N.60.1 .2. Tematica «A Conquista do
Espayo». T14.90.93, Lollini.
Dr. Nuno Manuel Correia Ferro. Rua
Andrade Corvo, 13-3.2. 1100 Lisboa.
(M) T.C.60.N.T12.90.
Dr. Nuno Afonso Henriques dos
Santos. Avenida dos Bombeiros
Voluntarios de Alges, 40-3. 2 Esq.2.
Alges. 1495 Lisboa (M) Po.T.N.U.
60.lnsular, 2.67B.93.
Eng. Antonio Tomaz Belo Pinto
Ferreira. Rua Artur Rangel, 92. 4400
Vila Nova de Gaia. (A) Po. Fr.
In.AI.T.C.60.N.1. Classico. 24 B.
28.90.94.
Joao Alberto Belem Rodrigues. Vivenda Maria da Gloria. Rua do
Murtal, 300 . 2765 S. Pedro do
Estoril. (M) T.C.60.N.U.l .2.93.
Antonio Manuel Cardoso do Nascimento. Rua Antonio Silva, A-rIc F.
2745 Queluz. (M) T.C.N.U.60.
1.2.
Francisco Quaresma de Almeida.
Rua Gen. Humberto Delgado, 10511.2 Esq.Q. 3000 Coimbra.

1457 -

1513 -

1638 -

1980 -

2333 2585 -

2589 -

2600 -
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Raul C. Morgado. Rua de ~ . Fldl
Gil, 28-1.2 Esq.2 4300 Porto. (M)
Po.ln.T.C.60.N.l.90.94.
Garibaldi de Sousa Santos. Rua
Cardal S. Jose, 1'3 sll. 1100 Lisboa. (A) Po.ln.T.C.V.60.U.l0.B.
16.90.
Salvador Ricardo da Costa. Av. Dr.
Rodrigues Manito, n.Q 101-2.2 Esq.2.
2900 Setubal. (M) 60.1.2A. Temas
Tl. Tl0. Monumentos Nacionais.
Transportes Terrestres. Tauromaquia.
Sergio Alberto Mascarenhas Perei- .
ra da Silva. Rua Eng. Sergio Pereira da Silva, 6-1 .2 Esq.Q 3460
Tondela. (M) N.U.60.1.2.
Eng. Manuel Duarte Pimenta de
Castro Damasio. Quinta das Tuias.
Serreleis. 4900 Viana do Castelo.
(M) Po.Fr.ln.T.C.60. Peyas filatelicas. U. de preferelncia.60.1. Guine
Portuguesa.21.T16.90 (77).93 (76).
Torrens-Aves (76).
Jorge Armando de Almeida Gomez
Serrano. Praya D. Maria II, Lote B3, 4. 2 Esq.Q. Reboleira. 2700 Amadora. (M) C.60.N.U.
Dr. Antonio Jose Bravo da Costa
Gomes. Praya Aires de Ornelas, 45. 2 Esq.2. 1100 Lisboa. (M) 60.
Eng.2 Joaquim Lopes Trindade. Urbanizayao da Portela, lote 47, 1,!!
Dt. Q. 2685 Sacavem. (M) Fr.ln.
T.C.V.60.N.U.l.2.93.94.
Jorge Aurelio Rodrigues. Rua dos
Girassois, 261. Carrasqueira. 2970
Sesimbra. (M) Po.Fr.ln.T.60.N.U.
5A. 7 .67B.90.
Joao G. Alves. Rua Antonio Nola,
18. 2750 Cascais - Telefone
4833729. (M) T.V.60.N.U.l .2.5A.
30. Dou Cartas pre-filatelicas por
idem ou cartas filatelicas ate 1930.
Po.Fr.ln.90. Afinsa.

Sauda~oes
Porque natural mente, nao ficamos insensi'!eis as ~a~~ac;oes que recebemos,
apraz-nos registar e agradecer mUlto sens.b.hzados as votos
que nos foram remetidos.
E porque eles nos ~hegaram de varios pontos do pais e do estrangeiro,
enviados por associados e amigos, por agremiac;oes congeneres e par altas
entidades da filatella nacional e mundial, mostram bem a universalidade do
CFP, a considerac;ao que merece de tantas figuras relevantes, e a amizade
que tem conquistado ao longo dos tempos.

uito nos desvaneceram os cumprimentos recebidos de entidades como
os Correios de Portugal, em missiva
assinada pelo seu presidente do Conselho
de Administrayao, Alarcao Troni, cujos termos espelham a considerayao que 0 CFP
merece da Administrayao Postal portuguesa. Como nos tocaram profundamente as
cartas da Federayao Brasileira de Filatelia
(mensagem reproduzida em caixa), e da Federayao Espanhola de Sociedade Filatelicas,
em oHcio rubricado por Fernando Aranaz del
Rio, seu presidente e nosso distinto consocio.
Reservando para local especffico a indicayao das congeneres que nos acompanharam e homenagearam no Dia do Selo,
referimos aqui as que nos remeteram os seus
votos em outras datas: Kontaktgroep Spanje
- Portugal, da Holanda, Associayao Filatelica
Alentejo - Algarve, Associayao Portuguesa
de Maximafilia, Associayao Poveira de Coleccionismo, Confraria Timbrologica Meridional, Nucleo Filatelico da Alianya Seguradora,
Nucleo Filatelico e Numismetico da Associayao Humaniteria dos Bombeiros Volunta-

rios de Canas de Senhorim (mensagem reproduzida em caixa), Secyao Filatelica do
Lions Clube de Portimao, Secyao Filatelica
do Orfeao de Ovar.
No que diz respeito a associados,
mencionamos as gentis mensagens enviadas por Graciete Gonyalves, Euclydes Pontes (mensagem reproduzida em caixa) e
Gilberto Henry William, socios Honorerios, e
pelos cons6cios Adriano Monteiro Leite,
Antonio Borralho (Portimao), Emilio Diogo
Costa (Worthing - Inglaterra), Fernando
Martins (Faro), Horacio da Silveira (Ponta
Delgada - Ayores), Jose Freitas, Manuel
Gaspar (Arrifes - Ayores), Manuel Joao da
Palma Carlos, Sergio Sousa Simoes (Caldas da Rainha).

M

Comunica~ao

Social

Regozijamo-nos de uma forma muito
particular pela ma,neira extremamente cativante como os Orgaos de Comunicayao
Social se referiram as bodas de ouro do CFP.
13

Na Imprensa diaria, 0 vespertino «A
Capital» dedicou-Ihe integralmente a sua
secyao "Coleccionar", nos dias 7 de Agosto, 11 de Setembro, 16 e 23 de Outubro, 20
de Novembro e 4 de Dezembro; 0 «Correio
da Manhs •• , a 24 de Outubro e 28 de Novembro; 0 ccPrimeiro de Janeiro», a 25 de
Julho; «0 Dia», a 28 de Novembro.
Da Imprensa regional, anotamos a
«Chamine do Algarve», de Portimao, de 15
de Maio; 0 «Jornal da Amadora», de 25 de
Novembro; a «Regiao de Rio Maior», de 26
de Novembro.
Tambem a «Agenda Cultural» da Camara Municipal de Lisboa, referiu 0 aniversario.
Como nota curiosa, a circunstancia de 0
«Diario da Republica» (I serie-B, n.!! 256 2.11.93) ter mencionado os ,,50 anos do
Clube Filatalico de Portugal", ao publicar a
P.ortaria (n.!!1111/93 de 2 de Novembro) que
manda por em circulayao 0 inteiro postal
comemorativo.

E e com profunda comoyao que agradecemos publicamente a todos os que tiveram
essa amabilidade.
Foram muitos os diarios, os semanarios,
as publicayoes especializadas que a elas se
referiram, seja divulgando os resultados do
Grande Premio de Arte Filatelica - iniciativa integrada na celebrayao - ou os carimbos
e 0 inteiro postal relativos efemeride: 0 Dia
do Selo dedicado pela Federayao Portuguesa
de Filatelia ao CFP, ou 0 Salao Filatelico
Bodas de Ouro: ou ainda 0 aniversario
propriamento dito.

a

Estimado amigo e Presidente
A Federayao Brasileira de Filatelia,
pel a sua Diretoria e suas Entidades Filatelicas Membros tem a honra e a
imensa satisfay8.o de cumprimentar 0
Clube Filatalico de Portugal, pela passagem do seu cinquentenario de Funday8.o.
Realmente a merit6ria a atuayao do
Clube Filatalico de Portugal nos trabalhos
de desenvolvimento da filatelia portuguesa, tendo marcado brilhantemente a
sua vida associativa de confratemizayao
entre os seus pares.
Nossas congratulayoes e votos sinceros de continuidade em seu positiv~
progresso associativo.
Honra ao marito!
Reiteramos os nossos protestos de
alta estima e elevada consideray8.o.

Ha cinquenta anos que 0 Clube Filatalico de Portugal encetou a sua viagem
atraves da Filatelia, ousando vencer a
indiferenya e 0 marasmo, sem confessar desanimo.
Nesta longa traject6ria rompeu duvidas, criou alentos, cultivou amizades e
prestou relevantes serviyos a filatelia
nacionaJ.
Hora alta, de jubilo - e de gratidao!
- nao podemos esquecer as ajudas
sempre pronta e desinteressadas que
nos prestou, entre elas, aquando da criayao deste Nucleo.
o Clube Filatelico de Portugal faz 50
anosl
Fez Filatelia e tem 0 orgulho de se
rever nela.
Bem hajam todos Aqueles que 0 serviram com dedicayao sem limites, e todos Aqueles que continuarao uma
hera~a tao ardua e de tanta responsabilidade.

Federa9fjo Brasileii·a de Filatelia
Enumerando aqueles que chegaram ao
nosso conhecimento, comeyamos por apontar a Agencia Lusa que aludiu ao cinquentenario num despacho sobre a situay8.o
filatelica.
A Radio Renascenya no apontamento
semanal «Clube das Colecyoes", do programa do Canal 1, «Os bons velhos tempos",
e a Voz de Lisboa na sua rubrica bi-semanal de coleccionismo, fizeram largas referancias a todas as aludidas iniciativas.

o Juri foi constitufdo par David Cohen (Presidente), Vllor Falcao (Secretario), Alvaro Zacarias Reis, Cartos Pedro Santos, Eurico Lage
Cardoso e Miguel Pessanha.
Foram atribufdas 4 medalhas de ouro, 9 de
prata c:Iourada, 20 de prata, 15 de bronze prateado, 8 de bronze e 2 diplomas de participayao.
o Grande Premio «MIROBREX93", foi outorgado participayao «Portugal e 0 ImperiOHist6ria Postal de Portugal, IIhas e Ultramar" de
LUIS Frazao. (SG)

66 participayoes as quais estavarn distribuldas
da seglJinte forma:
Classe Oficial, 1 (em 5 quadros); Classe
Especial, 7 (44); na Classe Competiyao, Filatelia Tradicional, 10 (68); Hist6ria Postal, 4 (31);
Inteiros Postais, 1 (10); Tematica, 19 (104);
Maximafilia, 18 (98); Filatelia Juvenil, 5 (16);
Literatura Filatelica, 1.

a

LINDNER - suplementos e caixas para moedas - a melhor protecyao para as suas colecyOes.

LINDNER calxa para moedas - 0

~

1 em vendas em todo 0 mundo.

Se VOCe tem selos e moedas.
NOs temos a sistema.

Nucleo Filatelico e Numismatico
de AssoCia9io dos Bombeiros
Voluntlirlos de Canas de Senhorim
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Mirobrex cumpriu
objectivos
1~~'

t_\
nao e diffcil prognosticar a sua voca/(iio para
alcanvar altos galardoes mesmo ao mais alto
nfvel.
Por outro lado, um bom lote atingiu 0 grau
que Ihes permite competir no escaao mais
elevado das manifestal(oes portuguesas: as
exposi¢es nacionais.
De referir tambem que entre aquelas que na
Mirobrex fizeram a sua primeira apresental(ao,
bastantes mesmo das mais incipientes, se os
seus proprietarios nelas se empenharem e dedicarem, tem as maiores possibilidades de meIhorar consideravelmente, ate com certa rapidez
e facilidade.
Finalmente, a Comissao Organizadora, a
frente da qual esteve 0 nosso prezado cons6cio
Vftor Jacinto, pode tambem regosijar-se pelo seu
proprio trabalho que se saldou por forma largamente positiva.
A Mirobrex veio confirmar uma vez mais a
utilidade da descentralizal(ao, sendo este tipo
de certames 0 ideal para movimentar nucleos
perifericos, testar as suas capacidades e rotinalos em manifestal(oes mais amplas do que asmostras que costumam levar a efeito.

ais uma exposil(ao inter-regional atingiu
plenamente os objectivos para os quais
estes certames foram criados.
A Mirobrex 93 realizou-se no Pavilhao de
Exposil(oes da Camara Municipal de Santiago
de Cacem, de 24 de Abril a 2 de Maio. A sua
organiza/(iio esleve a cargo do Nlicleo Filatelico
do Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Petrogal-Sines, e contou com 0 patrocfnio dos Correios de Portugal, do Municfpio local
e da Federa/(iio Portuguesa de Filatelia.
Semo va.rias as razoes pelas quais os seus
responsaveis se devemo considerar satisfeitos.
Entre eles referimos a circunstfmcia de af terem
surgido novas participal(6es a algumas das quais

M

A EXPOSICAO
Num bom recinto e com uma disposil(ao
agradavel, foram preenchidos 376 paineis por
66

No que diz respeito a Imprensa especializada, comel(amos por reproduzir a referencia inserta em «A Filatelia Portuguesa», n. 2
50, de Abril, Revista do Clube Nacional de
Filatelia, do Porto, a fechar 0 "Editorial" assinado pelo seu director e nosso muito prezado
~onsocio, Manuel Portocarrero:

especialidade em Portugal, dado ser 0 mais
antigo e um dos mais importantes da Europa, tendo ja protagonizado inumeras realizayoes, como sejam tres Exposiyoes Filatelicas
Luso-Brasileiras, Lubrapex, nos tJltimos 12
anos."

[...JNao podemos concluir, neste momenta

Na sua 1.1 pagina figuram as gravuras
do inteiro postal e do carimbo alusivos ao
aniversario.

de felicidade, sem nos dirigimos ao Clube Filatelico de Portugal, agremiayao que completa, este ano, 50 prima veras. Queremos
associar-nos a festa desse Clube e felicita-Io
por tao feliz aniversario. De louvar e saudar,
uma vida tao longa, plena de actividade , sem
hiatos, com uma obra notavel e exemplar. A
Ii/atelia e os filatelistas devem muito ao Clube
Filatelico de Portugal. Os nossos parabens
aos seus dirigentes e associados e... ate ao
ana 100. [ ...J

MENSAGEM
Em 27 de Outubro de 1993, 0 Clube
Filatelico de Portugal comemora 0 seu
cinquentena.rio de fundal(ao de gloriosos
feitos filatelicos.
Foram anos de trabalhos proffcuos ao
desenvolvimento e engrandecimento da
filatelia portuguesa, com marcante presenl(a em todos os empreendimentos da
vida filatelica de Portugal, constituindose durante muitos anos uma verdadeira
Federal(ao quando Capitaneava os
principais feitos e eventuais trabalhos,
em prol da confraternizal(ao entre filatelistas portugueses.
Sao de seus quadros os filatelistas
portugueses responsa.veis pelo grande
incentivo de fraternidade luso-brasileira,
apoiando e trabalhando para que a ideia
nascida em 1966, a realizal(ao da primeira-LUBRAPEX, fosse uma realidade
e facto marcante em nosso relacionamento de muita estima e amizade.
HONRA AO MERITO!
Que 0 futuro seja pujante em realizal(oes filatelicas. Sao os votos sinceros
de ........... .

Nesta mesma Revista, no seu n. 2 53, de
Outubro, e igualmente no "Editorial", anota.mos uma outra referencia ao aniversano.
Do «Jarnal de Filatelia», orgao desta
mesma colectividade, nos numeros 21, de
Jul~o e 23, de Novembro, respigamos um
para.grafo do "Editorial" desta ultima edil(ao,
totalmente devotado ao CFP que era acompanhado na sua 1.!I pagina, da reprodul(ao
em larga dimensao do inteiro postal comemorativo dos 50 an os do CFP:
"Ha nove anos, tantos quanto tem 0 Clube
Nacional deFi/atelia, que nos orgulhamos do
bom relacionamento, da amizade e do respeito para com 0 Clube Fi/atelico de Portugal."

Tambem noticiaram a efemeride 0 «80letlm do Jornalista Filatelico» n. 2 2 (2.11
serie), dirigido pelo nosso associado Antonio
Leal Cro, e «Boisa Jornal Clube Franquia» ,
n,2 143, de Outubro, publical(ao da responsabilidade do nosso consocio Daniel Costa de
cuja "Nota de Abertura" inteiramente dedicada a efemeride, reproduzimos:

Euclydes Pontes

A "Filatelia Lusitana", orgao da FederaI(ao Portuguesa de Filatelia, publicou no seu
n. 2 21, alargada referencia ao Grande Premio de Arte Filatelica. E 0 n.2 22123 reproduz na cap a 0 IP do CFP, dedicando grande
parte das suas 96 paginas aos eventos do
nosso cinquentenario com particular destaque

e

,,0 Clube Fi/atelico de Portugal
uma
verdadeira referfmcia do Associativismo da
15

para 0 Dia do Selo, em reportages muitissimo ilustradas. Uma men~ao especial para
as palavras expressas no "Editorial", da autoria do presidente da FPF.
Finalmente, ,,0 Timbre", da Confrarla
Timbrol6gica Meridional, de Evora, dedicou
'men~5es desenvolvidas ao aniversario, nos
seus nos. 17, de Mar~o, 19, de Julho e 20,
de Outubro.

foi agora comunicado pelo Confrade Silva
Gama, Presidente da Direct;lio do CFP, em
papel de offcio ja reformulado no qual, orgulhosamente, se Inclui a ment;lio ao 50,!2
AniversBrio.
Afirma 0 Confrade Silva Gama em nome
do CFP, a "maior disponibilidade e interesse em [ ...] aprofundar as nossas relat;oes
com 0 intuito de ainda mais cimentarmos

pela organizac;:ao, na Classe de Competic;:~o
incluiam-se as sec~5es de Filatelia Tematica, Maximafilia, Juventude e Literatura
Filatelica. Atente-se que nestas tres ultimas,"
apenas se incluiam participa~5es de caracter tematico.
..

o Grande Premio "Lagos 93", com
medalha de aura grande, foi outorgadb a
Jose Ramon Moreno, com "Los Yates de
Vela y sus Regatas. Tres Siglos de Vida
Desportiva;" uma participa~ao construfda por
forma ~ que pode seryir de exemplo a quem

.

Exposltores
Espanha

Portugal

4
7
10
6

Classe Especial
Rlatella Tematica
Maxlmafilla
Juventude
Literatura

Totals

2

6

14

21
15

5

-

-1

27

22

OuroG

Intelro Postal concedido pelos CTT para
o cinquentenario do CFP
amizades - objectiv~ que, entendemos, devera ser 0 fulcro da actividade de todos nos
e que, nlio devemos olvida-Io, esta implfcito
nos fundamentos da actividade filatelica».
Como 0 CFP tamMm a Confraria comunga e partilha do meritorio objectiv~, que
tem como fulcro a AMIZADE e parece andar, um pouco, esquecido no meio em que
ha demasiados "descentrados» .. .
Paci{mcia e aguardemos a mudant;a dos
tempos e 0 regresso dos filhos prodigos...
Da leitura do Boletim que acompanhava
o offcio que temos vindo a citar, algo nos
chamou a atent;Bo, pois trata-se de uma
interessante coincid€mcia por nos, ate agora, ignorada - "a data de 27 de Outubro foi
aquela em que se concretizou a concesslio
do Alvara do Govemo Civil de Lisboa, fican-

Uma Coincidencia Uma Proposta

o texto inserto em ,,0 Timbre" n.!! 17,
ilustrado com 0 emblema composto para 0
nosso aniversario e a nossa titula~ao, da
pena do seu director, Anfbal Queiroga, merece tratamento especial nao s6 pelo seu
conteudo, como pelo que dele resultou. Por
isso 0 reproduzimos na rntegra:
No decurso de 1993, 0 Clube Filatelico
de Portugal festeja cinquenta anos, de activa e continuada exist€mcia.
Meia duzia de palavras estas, que traduzem um dos acontecimentos mais importantes do ana na Filatelia Portuguesa, que nos
16
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FiataBa TemAtica
Maximaliia
.ItNantude

1

I.Itaralura

I

53

49
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E
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P

E
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E
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1
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1
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1
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4

5

2

3

5

28
143
78

25

-

-

-

139

132

271

Prata G

P

1

'.

22

Os numeros relativos a quadros, participac;:5es e medalhas, encontram-se indicados
nos quadros juntos.
o Juri foi presidido por Antonio Borralho,
sendo Vice-Presidente 0 jurado intemacional espanhol, Jose Hernan Seijas, Secreta-

T

4

Totals

10
97

22

E

3

Elpanha

18
46

1

Varm, G

Ouro

Portugal

6

deseje organizar uma colecc;:ao tematica
. segundo os parametros estabelecidos.
o Premio ' "Gil Eanes" destinado a meIhor colecc;:ao do tema Descobrimentos Marftimos, foi atriburdo a participa~ao "Cronicas
del Descubrimiento", de Francisco Piniella

Quadros

5

PORTUGAL; E -

P

E

Prata

4

g

3

1

ESPANHA; T -

que recebeu tambem · medalha de ouro.
Lamenta-se a ausencia de varias colec~5es portuguesas que pela sua qualidade
iriam sem duvida aumentar ainda mais 0 ja
de si bom nrvel do certame, para alem de
Ihe aumentar 0 quantitativo.
Refira-se que para alem da Classe Especial destinada aos membros do Juri e aos
coleccionadores especial mente convidados

Bronze

P

E

T

P

T

P

E

T

2

1

1

2

- - -

1

1

2

-

T

- - - -

Br. Prat.

E

-

2

1

2

3

2

-

- 2 1 -1
1 1 - - - 4 -4
- - - - - 1 1 - --

4

3

3

8

2

1

3

8

1

7

TOTAL

rio, A. Silva Gama, acompanhados por
Barjona de Freitas, pelo maximafilista espanhol, Manuel Monterrey e Miguel Macedo
Teixeira.
Uma referencia especial para 0 numero
de filatelistas espanMis que se deslocaram
a Lagos provindos de muitos pontos do pars
vizinho, merecendo por isso uma sauda~ao
muito cordial.
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Lagos 93
revela Centro Cultural
mente equipados para albergar, comodamente, intervenientes convidados das realizayoes que ai tiverem lugar, como foi 0 caso
dos jurados da Lagos 93.
Foi neste cemirio magnifico que se desenrolou 0 certame patrocinado pelos Correios de Portugal, Camara Municipal de
Lagos e Federayao Portuguesa de Filatelia,
ao mesmo tempo que em outra sala estava
patente uma exposiyao de escultura em
madeira, enos fins-de-semana, no anfiteatro, realizavam -se sessoes de teatro que
registavam lotayoes esgotadas.

1.!! Exposiyao Filatelica Tematica Luso-Espanhola que, numa organizayao da
Associayao Filatelica Alentejo-Algarve, se
realizou em Lagos, de 17 a 25 de Abril, teve
o especial merito de revelar que existem

A

Elementos Filatelicos
Outro aspecto importante da Lagos 93,
foi 0 elevado nivel qualitativo de uma percentagem elevada das participayoes, com

municipios a executar obras dignas do maior louvor, destinadas a albergar iniciativas
culturais. Referimo-nos ao Centro Cultural
que a edilidade daquela simpatica cidade do
barlavento algarvio fez erigir, aproveitando
um antigo palacio do qual, muito sensatamente, conservou intacta a traya exterior.
Situ ado na zona antiga de Lagos, bem
no seu centro e na sua parte mais concorrida, 0 interior deste autentico templo da
cultura inaugurado ha poucos meses, possui
todos os requisitos para acolher os mais
diversos tipos de certames, ate em simultaneidade, para alem de incluir um confortavel
auditorio dotado de palco, com a capacidade de 170 lugares. E tem ainda a caracteristica curiosa e inusitada de no seu interior
comportar quatro modernos quartos devida-

especial destaque para as da Classe Tematica, com um contributo notavel das provenientes de Espanha.
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do assim oficializada a existencia do CFP»,
isto em 1943, sen do, igualmente, a data de
27 de Outubro, passados quarenta e seis
anos, aquela em que foi assinada a escritura
notarial de constituit;ao da nossa Confraria
Timbrologica.
E verdade prezados Confrades, e verdade Amigos associados do CFP, as nossas
agremiayoes fazem anos no mesmo dia, a
mais antiga e, cremos, a mais jovem das
colectividades filatelicas portuguesas nasceram ambas a 27 de Outubro.
o conhecimento desta coincidencia levou-nos, de imediato, a decisao de apresentar (e estamos a faze-Io) uma proposta aberta
a Direcyao do CFP - por que nao, dentro
do espfrito que nos anima de
«aprofundarmos as nossas relayoes» e de
«ainda mais cimentarmos amizades», havenda tantos Confrades que tambem sao
associados do CFP, nao celebrarmos, conjuntamente, 0 27 de Outubro, da forma que
for entendida mais significativa e que podia
passar por uma magna reuniao em Lisboa,
talvez um jan tar de confraternizayao, sem
prejufzo de programas particulares ja estabelecidos?
Nem teria, fatalmente, que ser no proprio
dia 27 de Outubro, mas em dia mais ou
menos proximo, que nao fizesse perder 0
significado do acto.
Cabe
Direct;ao do CFP, como
agremiayao mais antiga e atendendo que «a
. antiguidade e um posto», decidir sobre a
proposta e, se essa decisao for de
discordancia, nem por isso ficaremos menos
amigos, menos disponfveis, menos dispostos a participar e colaborar, dentro das
nossas possibilidades, nas celebrayoes do
cinquentenario do Clube Filatelico de Portugal.

Por outro lado, tambem nos causou justificada satisfayao a circunstancia da mensagem de AMIZADE que tivemos 0 gosto de
remeter as nossas congeneres ter tido, pelo
menos, um eco - e logo de uma colectividade que tanto prezamos.
E tambem nos desvaneceu a "proposta
abertall inclusa no referido artigo, no sentido
de celebrarmos conjuntamente 0 aniversario.
Mas mais importante do que tudo, e a
constatayao de que para alguns, AMIZADE
continua a nao ser uma mera e va palavra.

lO 't~~\~O
Da CUlTUD

AO S£RVI~O
DA F1LAT£UA

a

Calendario elaborado para 0 cinquentenaro
A proposiyao do CTM foi acolhida positivamente por unanimidade da Direcyao do
CFP a iniciativa concretizou-se. Dela damos
nolicia em local proprio.

De facto, trata-se de uma coincidencia
deveras curiosa a assaz agradavel. Como
funcionam as ccregras ll do acaso! 0 feliz
acaso que fez com que aniversariassem no
mesmo dia as duas agremiayoes filatelicas:
o Clube Filatelico de Portugal e a Confraria
Timbrologica Meridional. E que quando a
mais antiga completou 0 seu cinquentenario,
a sua homologa fosse a mais jovem.

A todos os mencionados renovamos
os nossos slnceros agradecimentos.

A. SILVA GAMA
17

Encontros
em Ovar
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(CHEQUES. ACC;:OES. ETC.)
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ecorreu de 27 de Novembro a 1 de
Dezembro, no Salao Paroquial de Sao
Joao de Ovar, a V Exposiyao Filatelica
Nacional Juvenil.
Foi uma iniciativa da Secyao Filatelica
do conceituado Orfeao de Ovar, integrada
na segunda ediyao do Cicio Ant6nio Fragoso.
Recorde-se que este cicio foi projectado
pelo aludido e dinamico nucleo para ter a
durayao de cinco anos consecutivos, estando programados para cada um deles varias
e diversificadas manifestayoes, incluindo
sempre a apresentayao de 10 das 50 meIhores colecyOes portuguesas escolhidas pela
comissao permanente da realizayao, mediante um criterio uniforme antecipadamente
estabelecido com base nas classificayoes
obtidas pelas colecyoes nas exposiyoes em
que participaram. Para alem disso os autores e possuidores desses conjuntos seleccion ados comprometem-se a apresentar uma
comunicayao e a debate-Ia com os circunstantes nos denominados Encontros de
Ovar, que fazem parte desses ciclos.
E, consoante as regras determinadas
estiveram presentes em Ovar, os distintos
filatelistas David Cohen, Julio Maia, Armando Bordalo Sanches, Castanheira da Silveira, Pedro Grade, Luis Eugenio Ferreira,
LoMo Tello representado por Jorge Luis P.
Fernandes, Vitor Correia, Adelino Caravela
e Joaquim Lobo, os quais tiveram as suas
participayos patentes.
programa incluiu ainda a VI Mostra
Filatelica de Ovar destinada essencialmente
aos filatelistas filiados na colectividade organizadora, outra caracteristica sempre presente no Cicio Ant6nio Fragoso.
E oportuno referir que 0 nome desta
manifestayao e uma homenagem ao distinto

e saudoso filatelista natural de Ovar, que foi
o responsavel pela organizayao desse nucleo e seu presidente. Homenagem merecida pois Ant6nio Fragoso foi um dos maio res
filatelistas portugueses de sempre. Para alem
de eminente coleccionador foi um dos mais
eruditos estudiosos, em particular das suas
especialidades favoritas, a hist6ria postal e
o capitulo da marcofilia. Nao se deve olvidar
tambem 0 seu amor e respeito pela lingua
portuguesa, bem demonstrados atraves dos
seus inumeros trabalhos sempre reveladores
dos seus dotes literarios da mais fina e pura
agua.
Do programa destes Encontros de

D

DESENHOS

~

3463057

Ovar constou ainda uma homenagem que
os filatelistas vareiros quiseram prestar
ao Clube Fllatellco de Portugal, da qual
damos nota desenvolvida noutro lugar, a qual
se seguiu um jantar que, como na ediyao
pass ada, foi intitulado «Ate ao ano".

o

Os Correios, que, ao lado da Federayao
Portuguesa de Filatelia e do Municipio de
Ovar, patrocionaram a manifestayao, concederam dois carimbos alusivos que fu r ~ ionam
no local do certame nos dias 27 de Novembro e 1 de Dezembro.
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ficado para a sessao solene para a celebrayao do 9. 2 aniversario do Clube Nacional de
Filatelia e distribuiyao de premios aos seus
associ ados com a presenya de muitos filatelistas, incluindo os presidentes das federayoes portuguesa e espanhola de Filatelia,
os quais estiveram igualmente presentes no
agradavel jantar de palmares, ambas motive
de salutar confraternizayao entre os circunstantes tanto portugueses como espanh6is.

contando-se por mais de uma dezena as
participayoes que ganharam 0 direito de se
inscreverem em exposiyoes nacionais e por
mais de duas dezenas as expostas pela
primeira vez.
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Clube Filatelico
do Brasil

Durante a sessao Fernandes de Sousa, presidente do dinamico clube do Porto, aludiu, com palavras muito simpaticas,
ao 50.1! aniversario do Clube Filatelico de
Portugal, tendo Silva Gama agradecido a
desvanecedora men~ao.

0~IA DOS!!~SITORES&>

. •

Homenagem do Brasil

/'~.......,>U_ ,~.

. UATOZ1.
No que diz respeito as actividades paralelas, uma menyao especial pelo seu sign i-

Datam de he ja muitos anos os la~os de grande amizade
entre 0 Clube Filaelico de Portugal e 0 Clube Filatelico do Brasil.

T

Feira Nacional de Filatelia
Como em todas as anteriores edi~6es,
o Clube Filatelico de Portugal esteve

Federayao Portuguesa de Filatelia, no
sentido louvavel da descentralizayao,
. deliberou realizar a sua XII Feira
Nacional de Filatelia, integrada nas Exposiyoes Porto 93 e Invicta 93.
A feira funcionou nos dias 30 e 31 de
Outubro, no Pavilhao Rosa Mota. E como e
usual, contou com urn carimbo alusivo a
acrescentar aos quatro outros destinados as
exposiyoes.
Como sempre, estiveram presentes
«stands» de numerosos comerciantes filatelicos de todos 0 Pais, algumas agremiayoes,
os Correios de Portugal e a pr6pria federayao, que colocou a disposiyao dos interessados urn sobrescrito especial mente concebido para nele ser aposta a obliterayao criada para esta feira.

A

Efetivamente, no dia 27 de Outubro de 1943,
anD em que 0 CLUBE FILA TELICO DO
BRASIL organizou e realizou em parceria
com 0 DEPARTAMENTO DOS CORREIOS
E TELEGRAFOS a BRAPEX 1/1/ Exposiyao
Nacional de Filatelia, a 1.!! Exposiyao realizada no Brasil de caratec intemacional, pois
admitia a participayao de filatelistas estra,!geiros, nascia em Lisboa 0 CLUBE FILA TELlCO DE PORTUGAL. A partir de entaD,
comeyou a crescer a filatelia portuguesa ate
alcanyar a posiyao de destaque que ja alcanya atualmente. Pelo nosso irmao portugues, que por uma feliz coincidencia de
datas, nascia no anD do Centenario do nosso
Olho de Boi, passaram todos os grandes
filatelistas lusos colaborando sempre para 0
engrandecimento do C.F.P. e de toda a filatelia portuguesa, continental e de alem mar.
De degrau em degrau foram sido vencidos
os obstaculos e as realizayoes foram se
sucedendo nesses allimos 50 anos; entre
elas nao podemos deixar de assinalar a
criayao em 1966 da LUBRAPEX, ideia
nascida dentro da sede do Clube Filatelico
do Brasil, logo aceita com entusiasmo pelos
amigos do Clube Filatelico de Portugal e
consolidada la e ca, culminando com a realizayao da I EXPOSIC;.A.O LUSO BRASILEI-

ao forte relacionamento culminou, em
1988, com a geminayao das duas
grandes colectividades estreitando, se
possivel ainda mais, as relayoes entre ambos, desde os respectivos Corpos Sociais,
ate ao comum dos associ ados.
Layos que se vao reforyando sobretudo
em cada uma das ediyoes das Lubrapex,
esses magnificos elos que unem cada vez
mais nao s6 as comunidades filatelicas dos
dois paises, mas tambem dos povos irmaos.
o Clube Filatelico do Brasil, em momento para n6s tao feliz, homenageou 0 Clube
Filatelico de Portugal de uma forma sentida
que muito nos comoveu e sensibilizou.
Uma das formas de 0 fazer, foi atraves
do texto que a seguir inserimos na integra,
assinado por Paulo Monteiro de Araujo, seu
i1ustre presidente, s6cio Honorario e grande
amigo do CFP, e de Portugal.

Clube Filatelico de Portugal
Meio Seculo de Proffcuo Trabalho pela
Filatelia
presente com um «stand» cujo funcionamento foi assegurado por Fernando
Mendon~a, tesoureiro da direc~ao do CFP.
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E com grande alegria que registramos 0
Cinquentenario ,do nosso irmao geminado
"CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL" que
ocorrera no dia 27 de Outubro pr6ximo.
19

RA DE FILA TELIA no pr6prio ana de 1966
na cidade do Rio de Janeiro, organizada pelo
Clube Filatelico do Brasil com indispensavel
patrocinio e participat;ao oficial e efectiva dos
Correios Brasileiros. Esses fatos hist6ricos
comprovam que os nossos dois clubes, isto
e, 0 C.F.B. e 0 C.F.P. sao irmaos desde 0
dia 27 de Outubro de 1943 e 0 protocolo
firmado em 1988 tomando oficial essa
geminat;ao foi apenas a legalidade da realidade ja existente, principalmente dentro do
corat;ao dos filatelistas das duas agremia-

Por outro lado, 0 CFB ofereceu ao CFP,
uma belfssima placa de prata com a seguinte
grava9ao:

o

Roteiro de Exposi<;:oes

CLUBE FILATELICO DO BRASIL
Sauda seu Irmao
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
pelo seu Cinquentemirio
27.10.43 - 21 .10.93.

A.

Duplo Exito

t;oes.
Nosso co-irmao programou varias festividades e diversos actos comemorativos de
suas "Bodas de Ouro" e dentre elas podemos destacar a realizat;ao de algumas Exposit;oes na sede do C.F.P., um grande leilao
comemorativo que sera realizado em 27 de
Novembro de 1993, a emissao pelo C. T. T.
de um inteiro postal alusivo ao Cinquentenario do Clube e a comemorat;ao do Dia do
Selo Portugues de 1993 em 1.11 de Dezembro,
ja oficializado pela Federat;ao Portuguesa de
Filatelia.
o Clube Filatelico do Brasil, esta e estara presente espiritualmente em, todos os
atos e solenidades e se possivel se fara representar fisicamente na data hi~t6rica.
ParaMns CLUBE FILATELICO DE
PORTUGAL e que continue trabalhando pela
grandeza cada vez maior da filatelia Luso
Brasileira.
Paulo Monteiro de Araujo
Presidente do Clube Filatelico do
Brasil.

s exposi90eS filatelicas Porto 93 e Inviet"! 93 que se realizaram na capital
do Norte de 27 a 31 de Outubro,
registaram urn consolador sucesso podendo
o seu organizador, 0 Clube Nacional de Fi-

A

27.10.1993 -

1

<?>~-INv~

Urn exemplo verdadeiramente paradigmatico de como a filatelia pro move e
incrementa rela90es tao estreitas e amizades
tao fortes, duradouras e sinceras entre os
Homens.
E pela forma tao expressiva e amiga
como 0 CFB homenageou 0 CFP, como
mostrar 0 nosso reconhecimento a colectividade irma?
Vamos optar neste momenta por urn
simples mas muito sincero OBRIGADO! (SG)

Missiva que acompanhou a placa oferecida
pelo Clube Filatelico do Brasil
L1sboa -

estruturas envolventes que substituiram as
que la existiam. Bern hajam por isso os
responsaveis!
Sob a esplendorosa ilumina9ao do pavilhao, encontravam-se patentes colec90es de
grande qualidade, em particular, naturalmente, no certame luso-espanhol. Bastara
dizer-se que 0 metal mais atribufdo foi oouro,
com oito medal has, sendo sete de «vermeil»
grande e outras tantas de «vermeil», quatro
de prata grande, cinco de prata e apenas
quatro de' bronze prateado. Sintomatica a
circunstancia de nao ter sido atribufda uma
unica l'J1edalha de bronze.
No que diz respeito a distribui9ao de
premios entre portugueses e espanh6is, pode
dizer-se que ele tera, talvez, patenteado
alguma vantagem para os nosss compatrio-

Rio de Janeiro

o Clube Filatelico do Brasil sauda e felicita seu irmao «Clube Filatelico de Portugal»
pelos 50 anos de vida, na certeza do dever cumprido, pelo muito que ja fez pela filatelia
portuguesa, e tambem pelo que ainda fara em sua traject6ria de lutas e realiza90es.
Nosso quadro social irmanado ao vosso, vive hoje urn dia de grande alegria que temos
a certeza se repetira por muitos e muitos anos. Viva 0 Clube Filatelico de Portugal!
Paulo Monteiro de Araujo (CFB)
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latelia, estar plenamente satisfeito. As exposic;:oes inter-regional, por urn lado, e lusoespanhola de Hist6ria Postal e Inteiros
Postais tiveram, por outro, urn magnffico,
cenario no espectacularmente renovado
Palacio de Cristal, agora ostentando 0 nome
da qategorizada maratonista, Rosa Mota.
E oportuno registar e louvar, de forma
bern acentuada, a preocupa9ao manifestada
pelo municfpio portuense em possibilitar que,
naquele amplo recinto, continuem a poder
desenrolar-se manifestac;:oes de caracter
cultural. Para que isso pudesse manter-se,
foi adoptada uma solU9aO engenhosa e,
afinal, simples, que consiste em recolher a
bancada situada ao nfvel terreo, disponibilizando assim urn largo espa90 para certames de fndole diversa, como e 0 caso das
filatelicas. E sao tambem impecaveis as infra-

('I DIA OA CIDADE DO PORTO~
.:>-)-tAM... .....,..... OO""'~~"':'J

.oaRTO ("l~'
tas, bern firmada na modalidade de Inteiros
Postais e menos evidente na Hist6ria Postal.
Quanto a inter-regional, foi de novo : onfirmada a boa hora em que a Federa9ao Portuguesa de Filatelia as implementou,
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Salao

Filatc~lico

Sodas de Ouro

Lapsos em Selo
Gon9a/o Marques Bruno de Sousa

selo de 12$50, da serie .. Uniformes
Militares Portugueses Marinha", classificado com 0 numero 1613 no .. Catalogo Eladio de Santos" (46. 1 Edi~ao, 1985,
pagina 114), representando urn guarda-marinha com uniforme de 1782 tendo ao fundo
uma nau .. Vasco da Gama", contem tras
anacronismos para os quais me parece ser
utit chamar a aten~ao.
Nesse ano de 1782 ainda nao existia
nenhuma nau .. Vasco da Gama", nem a
Bandeira N.acional era azul e branca. De
resto, a .. Vasco da Gama" que navegou com
essa bandeira, nao e a que vern representada no selo. Temos assim discrepAncias:
entre a data do uniforme e 0 nome da
nau, entre a mesma data e a bandelra
dessa nau (0 que salta bastante a vista, diga-se) e entre 0 desenho da nau e respectiva bandeira.
Em primeiro lugar, houve duas naus com
o nome .. Vasco da Gama,,: a primeira foi
lan~ada ao mar em 15 de Dezembro de 1792,
no Arsenal de Marinha, em Lisboa, e foi
acabar no Rio de Janeiro, cerca de 1825. A
segLinda (que foi a ultima nau portuguesa), foi lan~ada ao mar a 2 de Abril de 1841,
tambem no Arsenal da Marinha, tendo deixado definitivamente 0 seu servi~o na Armada em 1873.
Assim, na data indicada no selo ainda
nao havia nenhuma nau .. Vasco da Gama".
Em segundo lugar, a Bandeira Nacional
que vigorou do reinado de o. Sebastiao ate
1830 (dar ate 1834 sera somente band.eira
dos Miguelistas), ostenta as Armas Reais em

fundo branco, mesmo durante 0 perfodo de
1816-1822 (.. Reino Unido de Portugal, Brasil .e Aigarves,,), em que as Armas Reais
foram modificadas, sobrepondo-se 0 escudo
a uma esfera armilar. 56 a partir de 18 de
Outubro de 1830, por decreto da Junta
Govemativa da IIha Terceira (Regencia de
O. Pedro IV) e institufda a Bandeira Nacional .. (... ) bipartida de azul e branco, ficando
o azul pelo lado da haste e as Armas Reais
ao centro, assentando metade sobre cada
uma das cores." (Olfmpio de Melo, A Bandeira Nacional, Lisboa, Imprensa Nacional,
1924, paglna 39).
Ja se va que em 1782 nenhum navio da
Armada podia ostentar a bandeira .. azul e
branca".
Finalmente, sabemos que s6 a segunda
.. Vasco da Gama" navegou com a bandeira
.. azul e branca", e 0 desenho da nau do
selo nao corresponde a esse navio, e aqui
remeto 0 leitor para 0 modelo existente no
Museu da Marinha.

O

Bibliografia:
Quirino da Fonseca, «Os Portugueses no Mar,
mem6rias hist6ricas e arqueol6gicas das naus
de Portugal», Lisboa, Instituto Hidrogrlifico,
1989.

Ellidio de Santos, .. Catlilogo Ellidio de Santos»,
46.1 Edir;:ao, Lisboa, 1985.
Olfmpio de Melo, ccA Bandeira Nacional», Lisboa,
Imprensa Nacional, 1924.

60

A tradigao de exposigoes
Um dos aetos mais slgnlflcativos do program·a que
elaboramos para a eelebra~io do einquentenario fol, indubitavelmente,
o Sal so Filatelleo Bodas de Ouro.

~ao, pretendeu-se abranger todas as especialidades filatelicas oficialmente reconhecidas, proporcionar aos visitantes nao iniciados uma visao facil, leve e nao esmagadora
deste coleccionismo, em suma, uma boa panorAmica sobre filatelia. Por essa razao, e
tambem para congregar 0 maior numero
possfvel de coleccionadores, cad a urn dispos
apenas de tres quadros, podendo assim ser
apresentadas 26 participayoes.
Tivemos 0 privilegio de contar com a
participa~ao de grande numero dos mais
cotados filatelistas portugueses da actualidade, com muitas das suas j6ias. Dos ausentes, uns, deve-se ao facto de terem, na
ocasiao, as suas colec~oes em remodela~ao, e outros por elas estarem empenhadas
em exposi~6es competitivas como fai a casa
da exposiyao mundial a decorrer em
Bangkok.
Eis a lista dos notaveis filatelistas que
participaram no Salao:

certame desenrolou-se de 14 a 31 de
Outubro, em do is amplos saloes do
lindo espa~o do Padrao dos Oescobrimentos, instala~oes gentilmente cedidas
pela CAmara Municipal de Lisboa atraves do
seu sector da Cultura.
Por outro lado, tres largas vitrinas excelentemente decoradas incluiam objectos do
acervo do CFP. Numa delas apresentavamse diplomas e catalogos de algumas das
exposi~oes organizadas pelo CFP, ou em
que ele participou; uma outra era dedicada
as relayoes do CFP com 0 Brasil, nomeadamente com 0 Clube Filatelico do Brasil, e as
exposi~oes luso-brasileiras, Lubrapex; a de
maior superffcie inclufa pe~as como exemplares de catalogos universais, material de
pesquisa, as rarfssimas falsifica~6es Sperati,
os primeiros livros de actas do CFP, e tantos
outros objectos.
No que diz respeito ao certame, dado 0
seu caracter nao competitivo e de divulga-

O
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HISTORIA POSTAL

FILATELIA TRADICIONAL

Paulo Augusto Pedroso Dias

Jose Manuel Castanheira da Silveira

Carimbos tipo frances

Portugal. D. LUIs fita direita
Jose Manuel dos Santos Pereira

TEMATICA

D. Manuel II - Parte da colec~ao especializada D. Manuel II
colec~ao

especializada

1912

Os Mamlferos Africanos e as suas Relacom 0 Homem

~6es

A. Leal e Cro

Joao Maria Violante

Os Cereais - sua
to (selec~ao)

Emissao de Selos Nativos da india Portuguesa

explora~ao

e tratamen-

Eduardo Jose Oliveira e Sousa

Jorge LUIS P. Fernandes

L'Histoire de I' Automobile

Republica Popular de Mo~ambique. Sobrecargas cclndependencia»

Carlos Penha Garcia

Carlos Manuel da Silva Brites

Victor Manuel do Carmo Correia

La saga du Chemin de Fer

Timor. Sobrecargas e Sobrescritos

Histoire et evolution du vol

Virgilio Brito Pereira Frazao

Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso

India Portuguesa

Historia de Portugal. Perlodo Republicano

INTEIROS POSTAIS

Adelino Adriao de Melo Caravela

Descobrimentos Portugueses -

Pedro Vaz Pereira
outr~

lado da

A segunda achega vem-nos do amigo
Jose Manuel Castanheira da Silveira, sob a
forma da fotografia extraordinaria que se
reproduz e fixa, nada menos que todo 0
pessoal da Administra<;:ao detido em Caxias
e cuja relac;:ao nominal fixei nas paginas do
meu referido livro sobre as greves.
(Godofredo Ferreira e 0 3. 2 da direita
sobre a primeira fila).
E aqui me felicito por possuir magicos
como 0 Casta'1heira da Silveira, entre 0 grupo
dos amigos. E que nunca sabemos 0 que
eles sao capazes de tirar do seu chapeu.

sob Protec~ao

Jose LUIs Pessoa Lobao Tello

Portugal. Encomendas Postais

Ceres. 0

res, que rasgam aquilo que Ihe convem para
nao aturar ma<;:adas. Numa outra nota se Ie
que apesar do governo afirmar que os servi<;:os estao normalizados, ha casas e Lisboa
on de nao chega uma (mica carta de fora de
Lisboa, desde 1 de Setembro.
Todavia, poucas indica<;:oes colhemos
sobre os transtornos que as greves provocaram na distribuh;:ao e circulac;:ao das correspondencias, obviamente afectadas durante esse perlodo.
Quiz 0 acaso que eu · viesse a receber
recentemente duas preciosas achegas para

Victor Candido Pimenta Jacinto

o Mundo Animal

Joaquim de Sousa Lobo

~UIS

1920.

Escotismo

J. M. Miranda da Mota.

Portugal Ceres -

essa minha historia, confirmando a convic<;:ao de que 0 trabalho de investiga<;:ao nunca esta concluldo.
A primeira achega vem-nos de Hernani
Carmelo de Matos, que fixa e documenta com precisao os acontecimentos ocorridos em Estremoz de 3 a 16 de Mar<;:o de

Fernando Gomes Carrao

Carlos Pedro dos Santos

D. Carlos -

Que no dia 11 do mesmo mes, foi emitido um telegrama de Beja, assinado' pelos
telegrafo-postais presos no castelo daquela
cidade, saudando os camaradas presos em
Lisboa. Que em outro documento com a
mesma data, se refere 0 facto de haver
valores e documentos em transito que nao
podem estar a merce de carteiros-amado-

seculo

XV

colec~ao

MAXIMAFILIA

Hernani Carmelo de Matos

Estudo de Inteiros Postais Ceres. Emissao
de 1912

Jose Manuel Ribeiro Marques

Os Descobrimentos
AEROFILATELIA
Bento Jose Grossinho Dias

Historia do Automovel

Francisco Lemos da Silveira

Correio Aereo na Polonia
Manuel Portocarrero
1.~ quadro Liga{:6es para a Europa
C-astelos da Europa
«avant-lIgne» (1921-23)
2.1I quadro - Correio por Balso (1926-36)
3. 1I quadro - Etiquetas de triagem (1926) . • Antonio Gon<;:alves Borralho
Mamlferos
+ Llgat;6es para a America e India (1930)
22
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Duas achegas
para a historia
das Greves dos Correios

inaugura~ao

Pedro Vaz Pereira dirigiu palavras
de muito louvor e enaltecimento do trabalho
desenvolvido pelo CFP, ao longo de
meio seculo, em prol da fiI ate lia, apontando
a acc;:ao de Jose Rodrigo Dias Ferreira,
decisiva para que 0 CFP se mantivesse
sempre na primeira linha da filatelia portuguesa.
Finalmente, Lucinda Lopes expressou ao
CFP os parabens da CML garantindo que 0

Fbi bastante concorrida a cerimonia da
inaugurac;:ao do certame, na-' qual esteve
presente Lucinda Lopes que representou 0
vereador Joao Soares impedido a ultima hora
de estar presente, 0 presidente da FPF,
Pedro Vaz Pereira, membros dQ.s. corpos
sociais do CFP, expositores e muitos outros
filatelistas.
'

LUIS Eugenio Ferreira

breve historia que tracei*, relatando
os perturbantes acontecimentos que
se desenrolaram a partir das greves
dos correios em 1917 e 1920, assentaram
fundamental mente nas notas deixadas por
Candido de Oliveira (pequena brochura incompleta, publicada em 1925), do pequeno
diario de Mario de Oliveira (notas escritas
durante 0 cativeiro no Forte de Caxias) e do
unico exemplar conhecido de ceO Grevista»
redigido a bordo do transporte Lourenc;:o
Marques, onde os grevistas permaneceram
detidos.
Servi-me ainda da memoria dos relatos
pessoais transmitidos por Godofredo Ferreira e Alfredo Herminio de Sousa, este ultimo
c.hefe do Servic;:o Postal do Corpo Expedicionario Portugues na Flandres em 1917.
Fixei assim os acontecimentos ocorridos
em Lisboa, 0 cativeiro em Caxias e a prisao
dos elementos do pessoal menor em 1920,
passeados entre baionetas pelas ruas da
capital, como prisioneiros de guerra ou conden ados as gales.
As referencias que fac;:o sobre as consequencias da greve em outros locais do nosso
territorio, sao, deste modo, as que deduzo
dos textos dos comunicados ou das refe-

rencias feitas nas inumeras notas entao divulgadas.
Saboemos assim que no dia 5 de Setembro de 1917, em Coimbra, Figueira, Aveiro e
Viseu, toda a corporac;:ao se entregou voluntariamente a prisao em solidariedade com
os colegas da Administrac;:ao Central.

A

Luis EUGENIO FERREIRA

OS TflfGRAfO-POSTAIS
NA HORA UA lUTA
• Os TeJegrafo-Postais na hora da luta - Breve
hist6ria das greves dos Correios e TeJegrafos de
1917 e 1920. Ediy80 Sin tel. 1980.
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Capa do Catalogo

o presidente da direcc;:ao do CFP, A. Silva
Gama, nas palavras que pronunciou salientou
que esta iniciativa pretendeu simbolizar a
tradic;:ao ja antiga do CFP de organizar
certames filatelicos dos mais variados niveis.
E agradeceu a CML, a FPF e aos participantes, recordando que n'ao haveria -8xposic;:6es
se nao houvesse expos ito res. -

municipio lisboeta estara sempre disposto a
apoiar, -dentro das suas possibilidades, as
iniciativas do CFP.
Apos todos os convidados visitarem a
exposic;:ao, foi servido um agradavel beberete
oferecido pel a autarquia, motivo e ocasiao
para um agradavel convivio entre os presentes. (SG)
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Exposi~ao

ARRAIOLOS

Tinha no final do seculo XIX, 500 casas
e uma populaoao estimada em 3.000 habitantes.
Foi ajudada e edificada petos cruzados
ingleses que ajudaram D. Afonso Henriques
a conquistar Lisboa, recebendo deste 0 seu
primeiro foral em 1160.

na Sede

Universalismo do CFP

Vila do Alentejo, famosa . palo seu bela
Castelo, tinha no final do seculo XIX uma populaoao de 2.200 pessoas.
Era na 1.iI Reforma Postal uma Direcoao de
Correio da Administraoao Central de Estremoz
e obliterava os selos com um .carimbo numerico
de barras com 0 n!imero «161».

ASSUMAR
Vila do Alentejo, era na 2.11 Reforma
Postal uma Delegaoao de Correio da Direcoao de Monforte, a qual por sua vez pertencia Administraoao Central de Santarem.
Na 1.11 Reforma Postal nao figura nem
como Direcoao nem como Delegaoao de
Correio, contudo era antes desta um correia

(ARRAIOLLQS)

a

longo dos seus cinquenta anos, 0
Clube Filatelico de Portugal orgulha-se de ter estabelecido as melhores
relaooes de amizade com congeneres nao
s6 nacionais, mas tambem de todo 0 mundo.
S6 que poucos serao os que se aperce-

des das quais 0 CFP e ou foi membro associado.
E foram largas dezenas de cartoes de
outras tantas colectividades congeneres que
se patentearam a partir do dia 30 de Outubro,
mostrando-se assim a universalidade do
nosso Clube.

0

A

Na 2.11 Reforma Postal, transitou . como
Direcoao de Correio para a Administraoao
Central de Lisboa e passou a obliterar os
selos com 0 carimbo numerico de barras «9».

assistente, recebendo correia todos os Sabados e expedindo correia todas as Quartas-feiras.
Tinha na segunda metade do seculo XIX
cerca de 200 casas para uma populaoao
aproximada de 900 pessoas.
Recebeu 0 seu primeiro foral das maos
do Rei D. Diniz, no ano de 1298.
Os romanos designaram-na de «AdSeptem-Aroe» .

'!""

•

.

o belo Castelo que ainda hoje se pode
encontrar nesta vila foi mandado edificar em
1310 pelo rei D. Diniz, altura em que recebeu 0 seu primeiro foral.
Fundada pelos Celtas em 360 AC, chamou-se inicialmente «Calantia».
Era dotada de uma estayao telegrafopostal de 2.1 categoria.
,
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A Exposi~ao dos Cartoes
bem da dimensao deste importante sector
da vida do CFP.
Por isso, dentro das celebrayoes do cinquentenario, determinamos apresentar na
Sede, uma exposiyao de cartoes de entida-

Universalidade demonstrada pel os cartoes de agremiaooes de muitos e diversificados paises dos cinco continentes.
Situayao que, naturalmente, muito nos
enleva. (SG)
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Carimbos nominativos
usados em Portugal
no periodo adesivo

27 de Outubro

50 anos depois ...

Pedro Vaz Pereira

ro, a qual foi criada em 1834 e compreendia os distritos do Porto, Aveiro e Coimbra.
Esta regiao deixou de existir so em 193640 e foi dividida em Douro-litoral, Beira-litoral, Beira-Baixa e Beira-Alta.
Aqui fica 0 esclarecimento devido.

ANGEJA

o meu bom amigo e distinto filatelista
Jose Correia, chamou-me a atenyao para 0
facto de na revista 361 do CFP, vir mal
definida geograficamente a localizayao da
terra relativa ao carimbo de ANGEJA.

ARRUDA

Efectivamente, por erro de simpatia, referi que a mesma se encontrava nas margens do rio Douro quando pretendia dizer rio
Vouga.
Quanto a regiao do Douro, mantenho a
informayao, ja que no seculo XIX, era efectivamente uma povoayao da regiao do Dou-

Vila da Estremadura, foi durante a 1.! e
2.11 Reforma uma Direcyao de Correio da
Administrayao Central de lisboa, tendo usado em ambas 0 carimbo obliterador de barras «10".
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A existencia oficlal do Clube Fllatelico de Portugal, po de dlzer-se que remonta ao
dia 27 de Outubro de 1943.
Isto porque e essa a data do Alvara emitldo pelo Governo Civil de Lisboa
que reconhecia e legalizava 0 CFP, depols dos Estatutos
terem sido homologados pelo Ministerio da Educa~ao.

ecorde-se que ao tempo, uma colectividade como 0 CFP so poderia funcionar mediante tais requisitos, sem
os quais seria considerada ilegal e sujeita,
ela, os seus responsaveis e associ ados a
graves contratempos e mesmo penalizayoes
assaz desagradaveis.
o dia 27 de Outubro de 1993, data em
que se contabilizaram precisamente 50 anos
desse momento auspicioso, recaiu a uma
quarta-feira, tendo sido 0 escolhido para 0
lanyamento do inteiro postal concedido pelos Correios de Portugal e do respectiv~
carimbo comemorativo - formulas com que
a Administra~ao Postal homenageou 0
CFP.
Para esse efeito, os cn instalaram na
Secre do CFP um posto temporario de Correio.
Foi com compreensivel satisfayao que
constatamos terem sido numerosos os associados que afluiram a Sede, muito embora
se tratar de um dia de seman a, de tal modo
que se esgotaram os inteiros com que 0
posto tinha sido abastecido. 0 proprio funcionario dos Correios destacado para essa
missao confessou que apesar de ja ter estado presente em numerosos outros postos

id€mticos, nunca antes tinha assistido a tao
bom resultados. Refira-se ainda que foram
tambem inumeros os pedidos efectuados
atraves de correspondencia.
Assinale-se ainda como extremamente
gratificante, a visita de varios s6cios de ha

R

muitos anos, cuja presenya na Sede nao se
verificava ha muito, como por exemplo Carlos Cardoso Ribeiro e Walter Alexander Katz.
Tambem nos acompanhou 0 nosso socia
Honorario, Comendador Manuel Nunes Correia.
Foi da mesma forma agradavel os numerosos telefonemas, correspondencia e fax de
congratulayoes nessa data recebidos. (SG)
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Selos de Portugal nomeados para os Grandes Premios

Aniversario conjunto

Clube Filatelico de Portugal
Confraria Timbrol6gica Meridional
Amizade Alargada
A circunstancia meramente casual, mas feliz, do CFP e da CTM celebrarem
precisamente no mesmo dia os seus aniversarios, fol ponto de partida
para um ainda maior aprofundamento das rela~6es entre as duas colectlvidades.

al como se indica na parte final do
texto sob 0 tftulo .. Saudayoes», inserto neste numero, foi com a maior satisfayao que 0 CFP acolheu a sugestao da
CTM, que muito nos honrou, de celebrarmos
conjuntamente 05 nossos aniversarios.

Seguiu-se uma sessao durante a qual
intervieram Silva Gama, Pedro Vaz Pereira
e Joao Soeiro, de cujas alocuyoes sobressaiu
o espirito de solidariedade que a filatelia deve
significar e de que foi exemplo 0 momenta
que estava a ser vivido, a satisfayao pelos
aniversarios que se estavam a celebrar e a
feliz oportunidade da sua vivencia conjunta
pelas duas associayoes.
Foram em seguida trocadas lembranyas
entre as duas colectividades, passando-se a
um periodo informal com a participayao de
varios dos circunstantes, 0 que reforyou ainda
mais 0 ambiente de amizade em que a
sessao decorreu, e em qua Castanheira da
Silveira aproveitou 0 ensejo para oferecer
ao CFP uma moldura com uma alegoria
filatelica.
Finalmente, Silva Gama reiterou os seus
agradecimentos pela iniciativa da Confraria
em sa associar da forma mais cativante
possivel ao cinquentenario do CFP: celebrar
connosco 0 seu 4.2 aniversario.
Finda a sessao, os presentes dirigiramse para 0 local do almoyo - prolongamento
desta agradavel confraternizayao entre os
anivarsariantes. (SG)

T

Foi assim que apos previo entendimento
entre as direcyoes das duas agremiayoes,
tivemos 0 grato prazer de, no dia 7 de Novembro, pelas 11 horas, acolhermos na
nossa Sede os lidimos representantes da
Confraria, Anibal Queiroga, Joao Soeiro e
Antonio Cristovao, respectivamente presidente da assembleia geral e director do seu
orgao, ,,0 Timbre», presidente da direcyao,
e membro da direcyao. Presentes tambem 0
presidente da direcyao da Federayao Portuguesa de Filatelia e varios filatelistas,
muitos deles socios das duas colectividades,
como Jose Manuel Castanheira da Silveira,
Eurico Lage Cardoso, Fernando Marques
Oliveira. A receberem 05 visitantes estavam
Silva Gama, Domingos Coelho, Dias Ferreira,
Fernando Mendonya, Luis Miguel Monteiro,
Fernando Ideias e Luis Resende, dos corpos sociais do CFP.
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GENOVA '92

S.TOME E PRiNCIPE
MOC;:AMBIBUE
CORREIOS • 9Z

Os selos de S. Tome e Principe sao
reproduzidos a preto e branco porque
a Administra~ao Postal nao nos cedeu
os originals
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Finalmente, deixamos aqui a nosso
publico agradecimento a todos os que
connosco colaboraram nesta iniciativa,
em particular aos jurados, it Faculdade
de Belas Artes, it Sociedade Nacional de
Belas Artes e it Federa~ao Portuguesa de
Filatelia. E 0 nosso reconhecimento vai
tambem para os que de alguma forma nos
apoiaram, com especial destaque para os

Grande Premia de Arte Filatelica dos
PALOP - Perante as selos vencedores dos
Premios de Arte FilateJica de Angola, Cabo
Verde, Guine-Bissau, Moyambique e S. Tome
e Prfncipe, foi escolhido como vencedor deste
Premio, 0 selo de Angola, ou seja, 0 selo da
serie «Habita~ao Tradicionaf", com 0 valor
facial de 360.g0 (trezentos e sessenta novos
cuanzas), da' autoria de Mario Vinte e Um.
As decisoes foram todas tomadas por
unanimidade.
Tendo em considera~ao a modestia do
nfvel quaJitativo da generaJidade dos selos
de Cabo Verde, Mo~ambique e S. Tome e
Prfncipe, os jurados entenderam recomendar ao Clube FilateJico de Portugal, como
entidade organizadora qu,e, ao abrigo do
ponto sete do Regulamento respectivo, em
futuras edi~oes desta iniciativa fosse pre visto que 0 Juri podera nao atribuir qualquer
dos premios em disputa.
o Juri felicitou 0 Clube Filatelico de
Portugal por esta iniciativa de muito merito
pela repercussao que podera ter tanto nos
meios filatelicos como artfsticos, e pela
melhoria de quaJidade que podera induzirnas
emissoes filatelicas dos pafses envolvidos.
Dr. Silva Gama agradeceu 0 excelente
trabalho desenvolvido por todos, assinalando 0 clima de cordialidade em que decorreu,
tendo 0 Professor Jorge Vidal, corroborado
pela Professora Cristina Azevedo Tavares em
seu nome pessoal e no das entidades que
representam, manifestado 0 seu agrado em
terem participado nesta iniciativa.
A reuniao, que tinha sido interrompida
para almo~o das treze as quinze horas, foi
encerrada pelas 17 horas e trinta minutos.

Selos de Portugal nomeados
para 0 Grande Premio

ESPA<;O LOLLINI
Editor do Clube Filatelico Esa,
apresenta:
NOVIDADES POR ASSINATURA. - FOC em
STOCK, TODAS AS PRODUC;OES DA AGENCIA
ESPACIAL EUROPEIA
• MARCAS OFICIAIS ESA: Ariane, Spacelab, Giotto,
Tracking e Columbus

NOVIDADES e STOCK -

* FDC DE TODOS OS COSMODROMOS -USA -

Selos e FDC:
URSS - WOOMERA - JAPAO:

Cataiogo Especializado COSMOS 6. il Edigao - 224 paginas .......................

* SELOS COSMOS do MUNDO INTEIRO -

o

2 Classificaq6es, Paises/Satl3lites

Catalogo CONQUISTA DO ESPAC{O 1B.il Edigao, 512 paginas....................

* ALBUM COSMOS {20 volumes} Correios de Portugal, os Correios de
Macau, com uma men~ao para os respectivos Servi~os de Filatelia, e a TOC-Tecnologia das Comunica~6es, representante dos Correios dos PALOP, augurando, a terminar, que na proxima edilfao
possamos contar com maio res apoios
ainda, nomeadamente daqueles que nao
conseguiram alcan~ar com clareza as finalidades e 0 consequente interesse desta
iniciativa que registou um exito
consolador, atestado ate pela circunstancia de ja ter frutificado. (SG)

Dr. A. Silva Gama
(Presidente)
Prof.!! Cristina Azevedo Tavares
Prof.2 Jorge Vidal
Vitor Santos Falcao
Luis Monteiro
Fernando Calheiros
Carlos Calheiros
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Almo~o

do cinquentenario

Confratern iza~ao
notavel
Ja h8 longos anos que nao se assistia a urn almo~o de confraterniza~ao filatelica
que reunisse tao grande e distinto numero de convivas. Essa oportunidade
gratificante foi-nos dada no almo~o comemorativo das Bodas de Ouro do CFP e em
que de uma forma inedita se comemorou tambem 0 4. 2 aniversario da Confraria
Timbrologica Meridional.

m efemeride tao notavel para 0 CFP,
nao poderia deixar de se incluir no
seu program a comemorativo, um almoc;:o que congregasse em amplo e salutar
convlvio um bom numero de associ ados e
amigos que assim celebraram data tao feliz.
Porque 0 dia exacto do aniversario (27
de Outubro ) recalu num dia de semana,
optou-se, natural mente, pela realizac;:ao do
almoc;:o num dia de fim·de-semana posterior
a data, e tao perto desta quanto posslvel.
Nao tendo side exequlvel, por imperativos
loglsticos, efectua-Io logo no primeiro, fixouse 0 repasto para 0 domingo 7 de Novembro.
E se um dos objectiv~s da iniciativa era
congregar um bom numero de cons6cios e
amigos do CFP, outr~ nao menos importante, era 0 de ter junto de n6s, associ ados que
devido aos imponderaveis do dia-a-dia, ja ha
muito nao nos davam 0 privilegio da sua
presenc;:a quer na nossa Sede quer em outras das iniciativas levadas a cabo ao Ion go
dos anos.
E com enorme satisfac;:ao que constatamos que ambos os desideratos foram alcanc;:ados conquanto, como e natural, desejas-

E

de 120.00 (cento e vinte novos cuanzas), da
autoria de Mario Vinte e Um; e da serie
"Aves», 0 de valor facial de 150.00 (cento e
cinquenta novos cuanzas).
Premio de Arte Filatelica de Cabo
Verde - vencedor, 0 selo da serie "Frutos
Tropicais», com 0 valor facial de 32.00 (trinta e dois escudos CV), da autoria da H.
Andereg.

Premio de Arte Filatelica de MOfambique - vencedor, 0 selo da serie "Flora
Maritima» com 0 valor facial de 1.000 (mil
meticais), da autoria de Banze.

fTlOCAfTl9IQU~
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Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie "Cana de A9ucar - 0 cicio do
Trapiche», 0 de valor facial de 38.00 (trinta
e oito escudos CV), da autoria de Leao
Lopes; e 0 da serie "As IIhas de Cabo Verde nas rotas de Cristovao Colombo», 0 que
representa um navio, da autoria de Luiz
Duran.
Premio de Arte Filatelica da GuineBissau - vencedor, 0 selo da serie "Vida
Selvagem» , representando um macaco alimentando-se de folhas, da autoria de William
Oliver.

Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie "Instrumentos musicais», os de
valores faciais 200 (duzentos meticais) e
1500 (mil e quinhentos meticais), da autoria
de lofane.
Premio de Arte Filatelica de S. Tome e
Principe - vencedor, 0 selo da serie
"Aves», com 0 valor facial de 500 (quinhentas dobras).

s. TOME E PRiNCIPE

GUINE-BISSAU

I
~

o
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Presidente da Assembleia Geral do
CFP pronunciando a sua alocu~ao
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Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie "Arvores ornamentais», 0 de valor
facial de 1.000 (mil pesos guineenses), da
autoria de Jose Projecto; e da serie "Trajos
Tfpicos» , 0 de valor facial de 600 (seiscentos pesos guineenses), da autoria de Arlete
Marques.

Ramphatos Maximus

199<1'

Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie "Flores», 0 de valor facial de 2000
(duas mil dobras); e da serie «Borboletas»,
o de valor facial de 100 (cem dobras).
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selos, e perdido naturalmente 0 efeito de
conjunto, foi considerado nao ser nenhum
deles premia vel, em particular pelo evidente
desiquil{brio que provoca: uma margem do
selo preenchida com desenho e outra nao
preenchida.
Premia de Arte FilateJica de Macau vencedor, 0 selo da serie "Deu~~s da Mitologia Chinesa», representando Chong Lei
Kun num tapete voador, da autoria de Lio
Man Cheong.

em Portugal se procedia a uma elei9aO de
selos atraves do veredicto de um corpo de
jurados.
Em seguida foi determinada a metodologia a seguir para a escolha dos selos a
galardoar, por forma a conseguir-se 0 desejavel consenso em todas as decisoes. Assim, foi decidido que em cada um dos
Premios previstos, com exCeP9aO do Grande Premio de Arte Filatelica dos PALOP,
seriam escolhidos consensualmente tres
selos, de entre os quais se escolheria 0
vencedor visando da mesma forma 0 consenso.
Dentro dos princ{pios expressos nos regulamentos e segundo a metodologia indicada, come9aram a fazer-se as avalia90es,
chegando 0 Juri as conclusoes que se indicam a seguir.
Grande Premia de Arte Filatelica de
Portugal - vencedor, 0 selo comemorativo
do «Centenario do Porto de Leixoes», da
autoria de Abreu Pessegueiro.

Santos, Eurico Lage Cardoso, Fernando
Gomes Carrao, Fernando Teixeira Xavier
Martins, Jose Manuel dos Santos Pereira,
Paulo Pedroso Dias, Vitor Carmo Correia e
Vitor Pi menta Jacinto; filatelistas e amigos
que tantas vezes nos acompanham como
Americo Mascarenhas Pereira, Antonio Batista Almeida, Antonio Cabral Rego, Fernando Marques de Oliveira, Jose Fernandes
Bastos, Luis Teixeira Leite e Maria Jose
Santos; elementos dos Corpos Sociais como
Miguel Pessanha, Domingos Coelho, Bento
Grossinho Dias, Fernando Mendon~a, Fernando Ideias, Luis Miguel Monteiro e Luis
Resende.
De anotar que a maioria dos circunstantes se encontravam acompanhados por familiares e esposas, e um aceno especial para
tantos que percorreram centenas de quilometros para estarem presentes nesta ocasiao festiva.

semos que ainda mais amigos se nos tivessem juntado - ambi~ao da qual seremos
certamente relevados e compreendidos.
Mas ficamos felizes pelo facto de termos
junto tantos amigos do CFP entre os quais
associados de tantos anos como Manuel Joao
da Palma Carlos, Arnaldo Luz da Costa,
Alexander Walter Katz, Rafael Estevao Rosa,
A.G. Tavares da Cruz, Pedro Vasconcelos e
Castro, Tomas Pinto Gomes e Jose A.
Antunes; filatelistas eminentes como Francisco Lemos da Silveira, David Cohen, Jose
Manuel Castanheira da Silveira e Joaquim
Leote; destacados comerciantes filatelicos
como Barata Neves, Maria Cecilia Sacramento, Sergio W. Sousa Simoes, Joaquim
Sousa Lobo e Antonio Alves Simoes; filatelistas distintos, habituais expos ito res sempre
prontos a participar nas nossas iniciativas
como Antonio Bonina, Armando Bordalo
Sanches, Carlos Silva Brites, Carlos Pedro

Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie «Portas e Janelas de Macau», 0 de
valor facial de 3.000 (tres patacas), da autoria
de Wong Vai Kin; e da serie «Usos e Costumes - Dan9a do Leao e do Dragao», 0
de valor facial de 1.00 (uma pataca), da
autoria de Ng Wai Kin.
Premia de Arte Filatelica de Angola vencedor, 0 selo da serie «Habita9ao Tradicional», com 0 valor facial de 360.00
(trezentos e sessenta novos cuanzas), da
autoria de Mario Vinte e Um.

Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie «450 anos da chegada dos Portugueses ao Japao», 0 de valor facial de 38$00
(trinta e oito escudos), da autoria de Luiz
Duran; e da serie «Frutos da Madeira», 0 de
valor facial de 125$00 (cento e vinte cinco
escudos), da autoria de Jose Projecto.
o Juri entendeu deixar expresso 0 agrado que a todos causou 0 conjunto de dois
selos emitidos <ese-tenant», alusivos a «ECO
92», da autoria de Jose Projecto - nao
premiados por 0 Regulamento indicar expressamente que 0 Premio deve ser atribu{do ao «selo». Por outro lado, separados os

Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie «Pesca Artesana/>" 0 de valor facial
52

Aspecto parcial dos convivas presentes ao almoc;o
do cinquentenario do CFP e do 4. 2 anfversario da CTM
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e um inteiro postal comemorativo do cinquentem'lrio no qual se encontrava inscrita a
ementa.
A mesa principal foi presidida por Jorge
Oliveira, presidente da Assembleia Geral do
CFP, acompanhado por Pedro Vaz Pereira,
Silva Gama, Dias Ferreira, todos com as
respectivas esposas, e Anfbal Queiroga e
Joao Soeiro, presidentes da Assembleia
Geral e da Direcyao da Confraria
Timbrologica Meridional os quais com Antonio Cristovao, celebraram connosco 0 4. 2

Alguns pormenores
Refira-se que 0 almoyo teve lugar no
Restaurante Chimarrao com amplas e bonitas
instalay6es inauguradas cerca de um mes
antes, situado no belo parque que e 0 Jardim loologico de Lisboa.
A ementa foi a seguinte: aperitiv~, churrasco de rodfzio (14 qualidades de carne e
24 saladas, salada de frutos tropicais, doces,
digestiv~ e cafe, sendo 0 vinho da reputada
marca "Porca de Murya».

Os mais belos
selos de 1992
Filatelica de Angola, Premio de Arte Filatelica
de Cabo Verde, Premio de Arte Filatelica da
Guine-Bissau, Premio de Arte Filatelica de
M09ambique, Premio de Arte Filatelica de S.
Tome e Principe, e Grande Premio de Arte
Filatelica dos PALOP - iniciativa e organiza9ao deste Clube.
Presentes todos os jurados designados,
nomeadamente, a Senhora Professora
Cristina Azevedo Tavares, representante
nomeada pela Sociedade Nacional de Belas
Artes; 0 Senhor Professor Jorge Vidal, representante nomeado pela Faculdade de
Belas Artes de Lisboa; 0 Senhor Femando
Calheiros, representante nomeado pela Federa9ao Portuguesa de Filatelia; 0 Senhor
Vitor dos Santos Falcao, jomalista Filatelico
nomeado pelo Clube Filatelico de Portugal;
e os Senhores Carlos Calheiros da Silva,
Luis Miguel Monteiro e Dr. Antonio Silva
Gama, representantes nomeados pelo Clube Filatelico de Portugal, tendo este ultimo
presidido - corpo de Jurados consignado
no articulado dos tres Regulamentos que
gerem esta iniciativa e que se encontram
anexos a esta Acta.
o Dr. Silva Gama tomou a palavra para
saudar os presentes, agradecendo a disponibilidade por todos manifestada, englobando nos agradecimentos as entidades que se
fizeram representar. Salientou a seguir a circunstancia de ser esta a primeira vez que

ntre os varios acontecimentos que
por certo ficarao a marcar as celebray6es das bod as de ouro do Clube Filatelico de Portugal, a realizayao dos
Grandes Premios de Arte Filatelica de Portugal e dos PALOP e os Premios Macau,
Angola, Cabo Verde, Guine, Moyambique e
S. Tome e Prfncipe, nao sera sem duvida
esquecida.
Isto porque para alem da iniciativa em si,
foi a primeira vez que em Portugal se designaram os mais belos selos, segundo 0
processo ora adoptado.
E para proporcionar uma completa informayao da maneira como decorreram os trabalhos destin ados a avaliayao dos selos em
concurso, bem como a metodologia utilizada
e, afinal, a Iista de todos os design ados e
eleitos, reproduz-se na fntegra, a Acta da
reuniao do Juri nomeado para tal fim.

E

Aspecto parcial da mesa que presidiu ao almotro
A espectacularidade de que se reveste 0
serviyo do churrasco de rodfzio, a magnffica
qualidade e esmerada confecyao dos alimentos, a sua quantidade (basta dizer-se que
nao havia restriyao), 0 proprio serviyo e 0
acompanhamento por musica ao vivo durante a refeiyao, contribuiram para que 0 repasto
fosse considerado do mais alto nfvel pela
generalidade dos presentes.
Todos os convivas' encontraram nos lugares um emblema do CFP, um calendario

aniversario da colectividade eborense, como
relatamos noutro local.
No final intervieram Silva Gama, Joao
Soeiro, Pedro Vaz Pereira e Jorge de Oliveira, referindo todos 0 excelente ambiente
que af se viveu, a agradavel confraternizayao com a colectividade amiga, CTM e a
postura do CFP no seu meio seculo de existencia.
E muito foram os parabens as duas colectividades aniversariantes. (SG)
30

ACTA
Aos vinte e quatro dias do mes de Mar90
de mil novecentos e noventa e tres, pelas
dez horas, na Sede do Clube Filatelico de
Portugal sito na avenida Almirante Reis, numero setenta, quinto andar direito, em Lisboa, reuniu 0 Juri para atribui9ao do Grande
Premio de Arte Filatelica de Portugal, Premio
de Arte Filatelica de Macau, Premio de Arte
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Homenagem em terras vareiras

Ovar distingue CFP
com emblema de ouro

'RE6rlsro~ ~

A Sec~ao Filatelica do Orfeao de Ovar, numa atitude que muito nos sensibilizou,
entendeu prestar uma homenagem ao CFP pel a passagem do nosso clnquentenarlo.
E integrou-a no programa da edi~ao de 1993 - a segunda - do Cicio Antonio
Fragoso, iniclatlva da mais alta valia que aquela colectlvldade em boa hora meteu
ombros e que tera sucessivas realiza~oes ate 1996.

I

MEMOTeIIr

COLECCIONE
SELOS DE MACAU
urna riqueza Cultural
urn valor de Futuro

tos do pais participantes nos "Encontros de
Ovar» e muitas senhoras, estando 0 CFP
representado pelo seu presidente da direcc;:ao.
A sessao iniciou-se com 0 discurso do
presidente da direcc;:ao da Secc;:ao Filatelica
do Orfeao de Ovar, Fernando DaSilva, que
reproduzimos:

ara nos, esta homenagem foi ainda
mais tocante por se inserir numa
ampla realizac;:ao em que e recordado 0 nome desse distinto filatelista vareiro
que foi Antonio Fragoso, 0 qual 0 CFP muito
se orgulha de 0 ter contado entre os seus
mais distintos associados, mas muito mais
distintos associados, mas muito mais, por ter
side ao longo da sua vida um dos grandes
amigos do nosso clube.
Alegra-nos constatar que essa amizade
tem continuidade nos actuais responsaveis
e associ ados da Secc;:ao Filatelica do Orfeao
de Ovar - facto comprovado uma vez mais
por esta cativante home nag em - num
exemplo dignificante e dignificador da filate-

P

"Permita-me senhor Dr. Silva Gama,
dignfssimo presidente do Clube Filatelico de
Portugal, que comece esta singela homenagem, por me felicitar por Ihe caber a si a
representa{:lio de tlio ilustre colectividade.
Na realidade, e longa a Iiga{:lio da sua
pessoa a estas gentes de Ovar - remonta
mais propriamente a homenagem que, faz
agora 20 anos, aqui se prestou ao Dr. Ant6nio Fragoso. Longa e saudavel, ao ponto
dft, es/ou certo, con tar hoje com varios
arfligds nesta terra, entre os quais permitame, tambem me incluo.
A sua presen{:a junto dos filatelistas

Iia.
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Divisao de Filatelia -

Largo do Senado - Macau

A distinc;:ao teve lugar no dia 28 de Novembro, as 20 horas, com a presenc;:a dos
elementos directivos da Secyao Filatelica do
Orfeao de Ovar, muitos dos seus associados entre os quais se encontravam numerosos jovens, coleccionadores de varios pon31

vareiros e, aliiis, um feliz emblema do que
tem sido 0 relacionamento entre os nossos
dois clubes:
- do lado da experitmcia - 0 seu nunca encontramos a sobranceira.
- do lado da inexperitmcia - sem duvida, 0 nosso - achamos que sempre encontrou 0 respeito e a vontade de aprender.

ciente para ser merecedor de todas as homenagens, mais ate do que aquelas que Ihe
estao reservadas.
Sem querer concorrer com ninguem - e
perdida que foi, em nosso entender, a data
de 27 de Outubro para uma grande festa
nacional - esta e, pois, uma pequena homenagem, de um pequeno clube, que,
apesar dessa condi9ao, quer testemunhar
publicamente 0 seu apre90 por quem, como
nos, procura servir a Filatelia.
Aceite, pois, 0 nosso Emblema de Ouro,
que ficara a selar esta liga9ao e esta amizade.»

Nao esquecemos a recep9ao que nos
prestou - pelo meio de tantas dores de
cabe9a - aquando da ultima Lubrapex, briIhantemente organizada pelo seu Clube.
Assim nos permitam retribuir em 1996...
Como testemunho no texto do catalogo
deste ano, hci registo de que a colabora9ao

Leilao Sodas de Ouro

SaO

Leiloes
regalia dos s6cios
e proibitivo prer;:o dos portes do correio, e
tambem os sempre maio res custos de impressao - facto res que estao a dificultar de
sobremaneira estas realizar;:6es.

onquanto nao se possa asseverar
que os leil6es sejam ainda uma tradir;:ao dentro das esferas de actividade
do CFP, tambem nao deixa de ser verdade,
que, efectuados anualmente desde 1987,
eles ja entraram numa certa rotina.
Tendo em atenr;:ao tal particularidade,
dentro do programa das celebrar;:6es inclufmos um leilao que denominamos, a proposito, de Sodas de Duro.
E e importante uma vez mais recordar e
assegurar que 0 objectiv~ primeiro destas
almoedas, e 0 de proporcionar aos associ ados, a uns, 0 escoamento dos seus duplicados ou de material que nao incluam ou tenham deixado de incluir nas suas colecr;:6es;
a outros, a aquisir;:ao de per;:as que de outra
forma teriam dificuldade em conseguir. Isto,
para alem de poderem servir tambem como
elementos regularizadores de prer;:os de
mercado.
Este nosso 7. 2 leilao teve lugar na tarde
do dia 10 de Dezembro, e desenrolou-se
dentro dos moldes e caracterfsticas habituais, tendo sido propostos 428 lotes.
Contou com um catalogo com capas a
cores e 40 paginas das quais 9, reproduziam algumas das per;:as mais relevantes da
hasta, 0 qual foi enviado, como habitualmente, a todos os associ ados.
Nao poderfamos deixar passar a oportunidade sem uma lamentar;:ao: 0 elevadfssimo

C

o

Presidente do CFP quando agradecia a homenagem e 0 emblema de
aura da Sec~ao Filatelica do Orfeao de Ovar.
entre os nossos dois clubes foi estreita desApos receber, em nome do CFP, tao alto
de a funda9ao desta Sec9ao Filatelica do
galardao, Silva Gama agradeceu comovidaOrfeao de Ovar.
mente a elevada distinr;:ao concedida e as
E estou certo de que vai continuar a ser.
palavras com que ele proprio e 0 CFP foi
Sem 0 Clube Filatelico se colocar num
distinguido, e lembrou a sua presenr;:a na
homenagem prestada a Antonio Fragoso
pedestal e sem a Sec9ao do Orfeao de Ovar
sentir qualquer necessidade de prestar
referida por Fernando DaSilva, realizada em
vassalagem.
Dvar, aonde teve 0 gosto e 0 privih~gio de se
o que aqui fazemos hoje e - isso sim deslocar propositadamente. Terminou au- a justa homenagem a um clube que soube
gurando a perenidade das excelentes relachegar aos 50 anos com a grandeza sufir;:6es entre as sus colectividades. (SG)
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Como em todas as anteriores edir;:6es,
tivemos 0 privilegio de contar com os abalizados conhecimentos e os dotes de pregoeiro do nosso socio Honorario, Jose Manuel
Castanheira da Silveira a quem pUblicamente agradecemos. (SG)
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Circular enviada pela Federa~ao Portu~uesa de Filatelia

DIA DO SELO 1993
1 DE DEZEMBRO DE 1993
50 ANOS DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Por tudo isto a Direcc;:ao da Federac;:ao
Portuguesa de Filatelia gostaria de ter no
dia 1 de Dezembro de 1993, pelo menos,
um Dirigente Filatelico de cad a Agremiagao
federada. A Direcgao da Federal(ao Portuguesa de Filatelia gostaria que todos juntos
homenageassemos aquele que nos serviu
ou serve de exemplo, aquele que e a genese
da filatelia organizada em Portugal, aquele

Estimado Dirigente,

o Clube Filatelico de Portugal esta este
ana a comemorar os seus 50 an os de actividade ininterrupta.
o Clube Filatelico de Portugal foi a
genese de toda a filatelia organizada em
Portugal e dele safram muitos e bons dirigentes filatelicos.
Nele muitos dirigentes foram-se inspirar
para formar a sua imagem outros c1ubes que
tambem tanto tem contribufdo para 0 desenvolvimento da Filatelia de Portugal.
o Clube Filatelico de Portugal e 0 mais
velho de todos nos e merece 0 nosso respeito e admirayao.
Merece que a passagem dos seus 50
an os seja assinalada por todos nos com 0
orgulho de termos um clube que consegue
ultrapassar a meia centena de an os a formar filatelistas, dirigentes filatelicos, comisserios, a organizar exposic;:6es filatelicas, a
dinamizar e promover a filatelia, a informar e
a fazer durante muitos an os a ponte entre
Portugal e 0 mundo intemacional da filatelia.
Por tudo isto a Direcc;:ao da Federac;:ao
Portuguesa de Filatelia entendeu que devena
dedicar 0 Dia do Selo de 1993 ao Clube
Filatelico de Portugal.

Socios que em 1993 completaram 50 anos de filia~ao
1943
1
2
3
4

-

Casa A. Molder (Lisboa)
David Lopes dos Santos (Costa da Caparica)
Jose Rodrigo Dias Ferreira (Lisboa)
Domingos do Sacramento (Lisboa)

Socios que em 1993 completaram 25 anos de filia~ao
1944
715 16 -

Bernardo Coutinho (Porto)
Armando Lapa (Costa da Caparica)
Dr. Walter E. Alexander Katz (Lisboa)

1945
18 21 -

Dr. Carlos A. Cardoso Ribeiro (Lisboa)
Eladio de Santos (Lisboa)

1946
que e em suma 0 mais velho de todos nos,
aquele que faz 50 anos.
A Direcc;:ao da F.P.F. con vida os dirigentes dessa Exma. Agremial(ao Federada a
participar na homenagem ao Clube Filatelico
de Portugal, a qual decorrera no Hotel Roma
no pr6ximo dia 1 de Dezembro de 1993.
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28 -

Dr. Joaquim Nunes da Silva (Lisboa)

* Indicam-se os anos em que se inscreveram como

associ ados e os respectivos numeros
33

1948
32
37
38
39

-

Fernando Macieira Costa (Lisboa)
Arend Leyens-Wiedau (Frankfurt-Alemanha)
Alberto Lino da Camara Soares (Evora)
Faustino Encarnayao Pires (Leiria)

Premios Anuais da FPF
Medalha de

Servi~os

Premio «A. Guedes de Magalhaes»
Melhor Autor

Inestimaveis

Galardao atribuldo pela direcyao da FPF
que distinguiu

1949
40
41
45
54
55
57
60

-

Antonio Cabral Rego
Antonio Silva Gama
Alvaro Travassos Valdez (Estoril)
LUIs M. Barata das Neves (Lisboa)
Sergio W. de Sousa Simoes (Caldas da Rainha)
Pedro dos Anjos Rodrigues Amaro (Lisboa)
Jose Maria Bronsons Nadal (Espanha)
Prof. Lundo M. de Noronha (India - Goa)
Antonio Julio Martins Ruas Gomes Ferreira (Lisboa)

-

Premio «Carlos Trincao»
(Obras nao incluldas nos restantes itens)
Premios de Literatura Filatelica
"Publicayoes Editadas para a XIV
Exposiyao Filatelica Luso-Brasileira,
LUBRAPEX-92"
do Clube Filatelico de Portugal

Atribuldos, por unanimidade, por uma
Comissao de Apreciayao.

Premio ceGodofredo Ferreira»
Melhor Livro
ccErros e Curiosidades - Filatelia
Tematica de Caminhos de Ferro»
de Carlos Penha Garcia.

1950
71
75
80
81
82

Francisco Lemos da Silveira
ccArtigos Insertos em
Publicayoes Diversas»

Alberto Abrantes (Coimbra)
Eng.!! Maria Barbara Proenya Abrunhosa (Castelo Branco)
Dr. Jose Correia de Alcantara (Mangualde)
IIfdio Correia dos Santos Lima (Arouca)
Jose Manuel Leite Soares (Lisboa)

Premio ceO Philatelista»
Melhor Periodico

A Direcy80 da F.P.F. e a titulo excepcional, decidiu igualmente atribuir a Jose M.
Mirando da Mota e Armando Vieira a MedaIha de Merito Filatelico, pelo livro "Portugal
Ceres - Variedades de Cliche».

ccA Filatelia Portuguesa»
do Clube Nacional de Filatelia.

1951
99 - Helder Jose Franyois Sarmento (Nova Oeiras)
100 - Bento da Conceiyao Almeida (Moura)
103 - Margarida Maria Leitao de Pin a (Lisboa)
104 - Prof. Dr. Antonio H. de Oliveira Marques (Lisboa)
105 - Antonio da Silva Raposo (Lisboa)
107 - Jose Gonyalves de Jesus (Figueiro dos Vinhos)
110 - Francisco Antonio Junior (Entroncamento)
113 - Joao Gonyalves Lopes Correia (Valadares)
114 - Dr. Alexandre de Brito Sampaio (Felgueiras)
115 - Dr. Antonio Homem Pinho (Porto)
117 - Joao LUIs de Medeiros (Lisboa)
118 - Jorge de Matos Ferreira Botelho (Matosinhos)
34

A entrega da medalha de Servi~os
Inestlmavels a Antonio Cabral Rego ...

..• e a Antonio Silva Gama
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Nunca quiz mordomias, mas quiz sempre da-Ias.
Nunca quiz benfeitorias, mas quiz sempre ser 0 benfeitor.
Ha 50 an os fundou com outros 0 CLUBE
FILATELICO DE PORTUGAL.
Durante 50 anos tomou conta do seu
Clube Filatelico de Portugal foi e e parte da
sua vida.
Inimigos nao tem, amigos tem-nos a todos nos aqui presentes e todos os outros
que aqui nao vieram.
De homens como este se lembrara para
sempre a filatelia portuguesa.
De homens como JOSE RODRIGO DIAS
FERREIRA, nao prescindira a filatelia portuguesa.

Palavras proferidas pelo
presidente da FPF, na homenagem
a Jose Rodrigo Dias Ferreira
"Nao ficaria bem terminar hoje este
grande dia para a filatelia portuguesa sem
homenagearmos alguem que dedicou grande parte da sua vida a trabalhar para a filatelia de Portugal.
Alguem que na rectaguarda fez com que
a filatelia portuguesa e 0 Clube Filatelico de
Portugal tivessem a organizac;ao que hoje
tem.
Amigo de todos, culto, competente, prudente, sempre com uma palavra amiga e
conselheira, soube durante 50 anos ser
sempre 0 mesmo, empenhado, trabalhador
e desinteressado.
Nunca quiz cargos, mas quiz sempre 0
cargo do trabalho.

1952
122 123 124 130 132 135 138 139 141 143 145 147 156 157 158 159 161 -

Dr. Jeronimo F. Pereira Coutinho (Figueira da Foz)
Eng.!! David Lopes Cohen (Lisboa)
Associacion Filatelica Ecuatoriana (Quito-Equador)
Jose Grabriel Bettencourt Porto (Angra - Ac;ores)
Jose Manuel da Mota Mateus (Lisboa)
Jorge S. P. Santos (SetUbal)
Duarte Protassio Gonc;alves Migueis Andrade (Odivelas)
Prof. Alberto Lopes de Melo (Mealhada)
Adelino Joaquim Brito Guapo (Lisboa)
Dr. Manuel Joao da Palma Carlos (Parede)
Arnaldo L. Costa (Lisboa)
M. Albuquerque (Londres - Inglaterra)
Antonio de Matos (Ponte de Sor)
Fernando Carneiro Geraldes (Porto)
Francisco Manuel Pinto da Franc;a Salvador (Peniche)
Jose G. Santana de Freitas (Setubal)
Durval Arnaldo Pereira de Brito (Vila Praia de Ancora)

OBRIGADO DIAS FERREIRA.»

1953
170 - Dr. Avelino da Costa Ferreira Junior (Porto)
172 - Narciso Mello Braz (Castelo Branco)
178 - Joao Antonio Caldeira Martins (Portalegre)
179 - Domingos de Fatima Pereira da Silva e Sousa (Porto)
180 - Dr Antonio L. B. Moreira de Figueiredo (Leiria)
181 - Francisco Xavier de Mota e Campos (Pac;os de Ferreira)
184 Raul Bagonha (Porto)
187 - Prof. Jose Gardete (Alcains)
214 - Eng.!! Antonio Eladio Fernandes de Santos (Lisboa)
215 - Francisco Caldeira da Silva (Cascais)
223 - Felix da Costa IIha (Alcoentre)
233 - Dr. Valentim Maximiano Dias de Sousa Lemos (Oeiras)

1954

Dias Ferreira contempla, comovido, a salva com que foi homenageado pela
Federa~ao Portuguesa de Filatelia
46

236 - Dr. Jose Vicente Matos Mourao (Parede)
237 - A. G. Tavares da Cruz (Lisboa)
239 - Norton Tapada Borges (Cascais)
241 - Mario Duarte Bento (Lisboa)
242 - Eduardo Naughton Rodrigues (Carcavelos)
244 - J.C. Santiago (Queluz)
248 - Maria Judite Marcelino Rosado (Almada)
251 - Jose Maria Baptista de Sousa Rafael (Lisboa)
253 - Eng.!! Manuel Rodrigues Magos (Lisboa)
259 - Edgard Pilo (Lisboa)
261 - Eng.!! Jose Bettencourt da Camara (Lisboa)
35

Almo~o

1955
267 271 275 -

280 283 -

Dr. Carlos Jose da Cruz e Franya (Barreiro)
Dr. Julio Pereira Gaspar (Viseu)
Eduardo M. J. Vasconcelos Correia (Fafe)
Raul Amaro da Veiga Coelho (Porto)
Mario Coelho da Fonte e Silva (Valadares)

de confraterniza~ao

das sob aplausos por Jorge de Oliveira, Silva Gama e Dias Ferreira, depois de todos
cantarem 0 caracterfstico "Parabens a voce».
Tratou-se de um segredo muito bem
guardado com que culminou a homenagem
prestada pela FPF, ao mais antigo dos seus
federados, e que resultou verdadeiramente
espectacular, para alem de comovente.

Em continuidade da celebrayao, decorreu no amplo salao do restaurante do hotel
Roma, 0 tradicional almoyo do Dia do Selo,
onde, sob 0 signo da amizade, se continuou
o salutar convfvio com a presenya de largas
dezenas de pessoas.

1956
291 -

293 300 -

Dr. Sergio Marcos Lopes (Mangualde)
Augusto Fernandes Mestre (Algueirao - Sintra)
Eng.2 Antonio Sergio Lopes de Oliveira (Porto)

1957
311 -

326 328 332 -

Joaquim da Silva Ledo (Oliveira de Azemeis)
Joaquim Marques Leitao (Lisboa)
Anfbal Barbosa (Lisboa)
Joaquim Gonyalves da Costa (Lisboa)

1958
333
334
335
337
343
348
353

-

Dr. Mario de Brito Aparfcio Pereira (Vila Viyosa)
Francisco Trindade Calha (Moscavide)
Fernando Nogueira Guedes (Guimaraes)
Dr. Joao Maria Virgflio Sanches Ingles Esqufvel (Lisboa)
Eduardo A M. Torres de Menezes (Castanhede)
Dr. Jose Manuel Machado Nunes (Lisboa)
Jorge Alberto Rola Pereira Bastos (Parede)

1959
358 359 -

361 363 366 367 -

371 374 -

378 379 -

381 383 -

o monumental bolo de aniversario
Octavio Augusto Monteiro Batista (Lisboa)
Miguel Jose Francisco Emfdio da Silva Pessanha (Lisboa)
Jose Antonio de Lencastre Teixeira da Mota (Lisboa)
Emflio Diogo Costa (Inglaterra)
Edmundo Martins Pinheiro (Oeiras)
Eng.2 Antonio Joao Martins de Abreu (Macau)
Dr. Nuno Antonio de Carvalho Esteves da Rosa (Lisboa)
Waldemar de Oliveira Passos (S. Salvador - Brasil)
Augusto AE. Barjona de Freitas (Portimao)
Carlos Alberto Carrajola Aragonez (Guarda)
Rui Fernando Maria Gomes da Costa (Lisboa)
Jose Matos Serras (Barreiro)
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Um dos pontos altos do repasto, foi a
homenagem prestada pela FPF a Jose
Rodrigo Dias Ferreira, durante a qual Pedro
Vaz Pereira em nome da Federayao pronunciou uma vibrante alocuyao que transcrevemos em separado, e que culminou com a
entrega de uma linda salva, perante a comoyao e a surpresa do visado, aplaudido de
pe por todos os circunstantes.
Surpresa agradabilfssima foi tambem um
monumental bolo de aniversario, excelente
trabalho de pastelaria, ostentando 0 emblema do CFP e as classicas 50 velas, apaga-

Relevante tambem, foi a distribuiyao
dos galard6es e premios institufdos anualmente pela FPF, cerimonia habitual no Dia
do Selo, cuja relayao indicamos em separado.
No decurso do almoyo, 0 nosso dedicado consocio e amigo, Fernando Gomes
Carrao, teve a gentileza de oferecer uma
bonita caravel a, para 0 acervo do CFP, como
recordayao da data festiva.
Para nos, CFP, foi uma jornada inesqueelvel e verdadeiramente maravilhosa - 0
mais belo Dia do Selo jamais vivido. (SG)
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ao seu clube, magia que impeliu que tantas
congeneres e tantos filatelistas estivessem
presentes nesta comemorayao, muitos deles percorrendo largas centenas de quilometros, agradecendo comovidamente a Federayao Portuguesa de Filatelia pela iniciativa de tao significativa como tocante e singular homenagem, bem como a todos os
circunstantes e aos que a ela de alguma
maneira se juntaram.
Seguiu-se-Ihe no uso da palavra 0
presidente da assembleia geral do CFP, Jorge
de Oliveira, encerrando a sessao 0 presidente do congresso da FPF, Vftor Falcao.
De registar ainda as mensagens enviadas
par fax pelo Nucleo Rlatelico de Portalegre, pelo
Nucleo Rlatelico do Clube do Pessoal da EDP
de Seia e par telefone, para 0 local da homenagem, da Secyao Rlatelica do Clube de Campismo de Barcelos.
.

A Secyao Filatelica do prestigiado Clube
dos Galitos, de Aveiro, pelas maos do
seu presidente, Vitor Falcao, outorgou ao
Clube Filatelico de Portugal a sua mais alta
distinyao ao conferir-Ihe 0 titulo de S6cio de
Merito, entregando 0 Diploma correspondente.
Fernando DaSilva, presidente da Secyao .
Filatelica do Orfeao de Ovar com palavras
muito gratificantes, anunciou a concessao ao
CFP do seu emblema de ouro, distinyao
maxima da colectividade, 0 qual tinha side
entregue em cerimonia realizada dias antes
naquela prospera cidade e a que nos referimos noutro local.
No seguimento da sessao, 0 presidente
da direcyao do CFP centrou a sua intervenyao na verdadeira magia que 0 selo e a
filatelia exercem sobre os seus cultores,
magia que permitiu tao sentida homenagem

1960

•

394
398
399
405
406
422
424

-

Paulo de Sa Machado (Porto)
Hipolito Pedro de Sousa (Torres Vedras)
Joao de Deus dos Reis Andrade (Fuseta)
Joseph Cohen (Lisboa)
Antonio Costa Laborim (Ovar)
Manuel Maria Antao (Queluz)
Dr. Augusto da Silva Araujo (Nazare)

1961
428 448 -

Rondeix Jean Antoine (St. Etienne - Franya)
Dr. Artur Manuel Lino Ferreira (Estoril)

1962
453
457
462
464
465
471
475

-

Jose da Silva Fernandes (Brasil)
Manuel Jose Machado (California - U.S.A.)
Jose Bernardino Lima Pereira (Pinhal Novo)
Victor Manuel Travassos Lopes (Lisboa)
Carlos Manuel Ramires Peralta (Lisboa)
Jose Manuel Lopes Martins (Estoril)
Antonio Lalanda (Santarem)

1963

Aspecto da mesa onde se sentaram os Presidentes da Mesa do Congresso e da
da FPF, 0 Presidente da Assembleia Geral, 0 Presidente e 0 Vice-Presidente da Direc~ao do CFP, acompanhados das esposas

Direc~ao
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481 482 484 485 490 492 496 500 504 506 -

Abflio Joaquim Silva e Sousa (Barreiro)
Jose Paulino Pereira Serra (Parede)
Joao Manuel Nunes dos Santos (Lisboa)
Fernando Anselmo Santos (Lisboa)
Eng.1! Adriano Duque Monteiro Leite (Barreiro)
Mario da Fonseca Teixeira (Felgueiras)
Francisco Herminio Pires dos Santos (Lis boa)
Madre Maria Alberto Martins de Oliveira (SetiJbal)
Eng.1! Joao Cristino Amaral Fernandes (Oeiras)
Dr. Rui Vieira Miller (Oeiras)
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1964
509
513
516
517
519
524
527
530
532
537
540
542
543

-

Dr. Eurico Carlos Lage Cardoso (Lisboa)
Alfredo Carlos de Almeida Marques (Aveiro)
Fernando Ferreira da Silva (Porto)
Dr. Alberto Xavier da Cunha Campos de Oliveira (Lisboa)
Joao Guerreiro da Purificayao (Crato)
Jose Manuel Castanheira da Silveira (Lisboa)
Rui Martins da Silva (Lisboa)
Grupo do Pessoal da Siderurgia Nacional (Seixal)
Dr. Antonio Maria O. Pinheiro Torres (Porto)
Maria Ivone de Lima Antonino (Lisboa)
Cecilia Leao (Sao Paulo - Brasil)
Eng.Q Carlos Mira da Silva (Lisboa)
Dr. Fernando Gomes de Andrade (Lisboa)

1965
546
549
551
557
559
566
570
576
578
582
583
588
589
592

-

Nuno Manuel Soares da Rocha (Portimao)
Eng. 2 Victor Manuel do Carmo Correia (Monte da Caparica)
Eduardo Bettencourt (California - U.S.A.)
Grupo Cultural e Desportivo da TAP. (Lis boa)
LUIs Fialho dos Anjos (Canada)
Eng.1! Casimiro Martins Neves Cabar;:o (Lisboa)
Eng.2 Jose Ramires Vasconcelos Freitas (Figueira da Foz)
Alexandre Manuel Felix Cal ado (Tomar)
Antonio A. F. Leal e Cro (Lisboa)
Antonio Rodrigues Ferreira (Britiande)
Dr. Joao das Neves Gonr;:alves Novo (Santarem)
Eugenio Correia da Silva (Lisboa)
Dr. Augusto Carlos Bianchi de Aguiar (Porto)
Eng.2 Carlos Ornelas (Oliveira de Azemeis)

1966
593
597
600
606

-

Fernandes de Sousa entrega a lembran~a do Clube Nacional de Filatelia

Em nome dos Galitos, Vftor Falcao entrega
o Diploma de SOcio de Merito 80 CFP

Ar;:ores, leu as cativantes mensagens por elas
remetidas, sendo de assinalar que 0 responsavel do ultimo dos citados, informou que
num convlvio que a mesma hora estava a
decorrer com jovens estudantes locais, iria
falar-Ihes do CFP.
Fernando Carvalho, representante em
Portugal do Clube Filatelico Portugues em
Estugarda (Alemanha), dedicou ao nosso
Clube congratular;:6es expressivas, como
tambem 0 fez de forma sentida e sincera 0
presidente do Clube Nacional de Filatelia,
Antonio Fernandes de Sousa, oferecendonos depois de urn lindo cesto em cristal.

Nucleo Filatelico da Petrogal-Sines
representado pelo seu presidente, fez-nos a
oferta de uma placa, e 0 Nucleo Filatelico do
Sporting Clube de Portugal, pela mao de
Carlos Calheiros da Silva, distinguiu-nos
com urn leao em bronze - 0 trofeu
mais representativo deste grande clube nacional.
Jorge P. Fernandes representante da
SeCyaO Filatelica dos Bombeiros Voluntarios
de Canas de Senhorim, dirigiu-nos paiavras
de muito aprer;:o e a Secyao Filatelica do
Lions Clube de Portimao ofertou-nos uma
placa.

Jorge Oliveira pronuncia a sua alocur;:ao

Silva Gama agradece a homenagem prestada

o

II

LUIs Filipe Garzo dos Reis (Lisboa)
Vasco Bandeira de Lima (Lisboa)
Rafael Estevao Rosa (OIMo)
Dr. Joao Moura (Lisboa)
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A Direcr;ao da Federar;ao Portuguesa de
Filatelia, que eu aqui represento, apresenta
ao Clube Filatelico de Portugal e aos seus
dirigentes, sinceras felicitar;oes pelos seus
50 anos e deseja que 0 Clube Filatelico de
Portugal continue a percorrer 0 mesmo caminho de trabalho, competimcia e honestidade a que sempre nos habituou."

de transformar 0 Clube Filatelico de Portugal,
num grande marco de referencia, num nobre e
digno clube filatelico, qui¢ um dos maiores do
continente europeu e do mundo.
Que nesta hora de festa e de homenagem, os mais jovens saibam com humildade
e sentido de responsabilidade olhar para 0
Clube Filatelico de Portugal, e nele encontrarem a inspirar;ao, a motivar;ao e os ensinamentos, para de uma forma responsavel,
trilharem 0 mesmo destino, a que 0 Clube
Filatelico de Portugal soube trazer em grande parte a filatelia portuguesa.
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Em seguida, Pedro Vaz Pereira em nome
da FPF presenteou 0 CFP com uma bela
salva.

-

Jorge Manuel Soares Lopes (Lisboa)
Antonio Jose Ferreira de Almeida Valente (Vila Nova de Gaia)
Carlos Manuel Seara Cardoso (Porto)
Lufs Gonr;:alves Vicente (Porto)
Dr. Carlos Manuel D. Freire Oliveira (Coimbra)
Eng.1! Antonio Jose Belo Dias (Lisboa)
Maria Judite Chaves Galvao (Alges)
Vftor Manuel de Oliveira Santos (Torres Vedras)
Joaquim Gomes Nene (Vila Real de Santo Antonio)
Dr. Nuno Manuel Correia Ferro (Lisboa)
Antonio de Almeida Pereira (Guarda)
Francisco Antonio C. Marques (Seia)
Fernando Gomes Carrao (Lisboa)
Eng.1! Fernando M. Alves da Silva (Lisboa)
Dr. Nuno Afonso Henriques dos Santos (Lisboa)
Eng.1! Antonio Ferrer da Silva (Porto)
Prof. Alberto Gomes Alves (Porto)
Dr. Raul Ferreira da Silva (Porto)

1968

Pedro Vaz Pereira entrega a
Silva Gama a salva
com que a FPF presenteou 0 CFP

o

Presidente da FPF no momento em
que pronunciou 0 seu discurso
Hoje celebramos os seus 50 anos, crentes que as gerar;oes futuras continuarao a
ter as mesmas razoes de orgulho tal como
n6s, para continua rem a celebrar os seus
aniversarios, para continuarem a sentir .a
emor;ao, que todos n6s hoje sentimos de
sermos s6cios e filatelistas do CluDe Filatelico
de Portugal.
A Filatelia de Portugal atravessa um dos
seus melhores momentos, e e neste contexto
feliz, que hoje estamos todos aqui para
agradecer ao Clube Filatelico de Portugal, 0
muito que fez pela filatelia portuguesa.

Foi a vez dos representantes das colectihomevidades presentes se associarem
nagem ao CFP.
Os dois primeiros intervenientes foram
Antonio Borralho e Antonio Cabral Rego,
respectivamente da Associar;:ao Filatelica
Alentejo-Algarve e da Associar;:ao Portuguesa
de Maximafilia, os quais apos simpaticas
palavras ofereceram ao CFP placas comemorativas. Pedro Vaz Pereira representando
a Federar;:ao Espanhola de Sociedades Filatelicas, a Associar;:ao Poveira de Colecciq.
nismo e 0 Nucleo Filatelico Infanti! de Arrifes,

a

42

,

669
673
675
676
678
686
688
690
695
697
705

-

Henrique Jorge Segurado Pavao (Lisboa)
Antonio de Pin a Madeira (Setubal)
Manuel Fernando Paroula da Silva (Lisboa)
Carlos Fernando Paroula da Silva (Lisboa)
Amadeu Pereira Leite (Miranda do Douro)
Tome de Faria de Barros Queiros (Lisboa)
Dr. Paulo Rui das Neves Monteiro Barata (Lisboa)
Santuario de Fatima (Fatima)
Waldemar Augusto Alves da Silva (Rio Tinto)
Albino N. Herdade (New Jersey - U.S.A.)
F. Palma Leal (Lisboa)
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«Exmo. Senhor Presidente do Congresso da FPF, Exmo. Senhor Presidente
da Assembleia Geral do Clube Filatellco
de Portugal, Exmo. Senhor Presidente da
DirecfBo do Clube Filatelico de Portugal,
estimado am/gos.

principal razlio da Comemoraylio Nacional
deste Dia do Selo, que a ele tanto Ihe deve.
Clube Rlatelico de Portugal e os seus
50 anos de exist{mcia, slio motivo do orguIho de todos nos portugueses e filatelistas.
A postura saria, honesta e sempre correcta dos seus dirigentes, fez com que 0
Clube Filatalico de Portugal fosse sempre
respeitado e ouvido na filatelia nacional.
Genese da filatelia organizada em Portugal,
polo de atracylio de gerayoes e gerayoes de
filatelistas, dele nasceram para a filatelia os
mais i1ustres homens da nossa filatelia. Dele
germinaram dirigentes, jurados, comissarios,
jomalistas, enfim, um grande mundo de filatelistas que no passado 0 souberam honrar
e que hoje 0 sabem homenagear e elevar.
Dele safram igualmente, das maiores e meIhores exposiyoes que se realizaram em
Portugal.
No seu glorioso boletim foram escritas
paginas e paginas de historia da nossa filatelia. Foram escritas paginas e paginas de
ensinamentos filatalicos, de conselhos, em
suma, de filatelia.
Cabe aqui nesta hora de festa lembrar todos aqueles, mortos e vivos, que com 0 seu
tTabalho e 0 seu empenho, tiveram 0 engenho,

o

~

~

Federa~ao

~lISBOA

e colectividades
homenagearam

0

CFP

Quando no dia 17 de Janeiro de 1955 0 Clube Filatelico de Portugal organizou
a comemora~ao do primeiro Dia do Selo em Portugal, da qual foi responsavel
ate 1980, ninguem teria previsto que 38 anos depois da celebra~ao ininterrupta
dessa data, a efemeride dedicada it filatelia e aos filatelistas fosse devotada ao
nosso Clube.
Direc9SO da Federa9SO Portuguesa de
Filatelia que a partir de 1981 tomou
sobre si 0 encargo das comemora90es nacionais do Dia do Selo, numa atitude
muito nobre, entendeu assim homenagear 0
CFP por ocasiso do seu cinquentenario.
E esta decisso foi tanto mais cativante
quanto foi a primeira vez que um Dia do
Selo foi dedicado a uma colectividade. Mas
demonstrando tambem 0 alto apre90 daqueIe organismo pelo CFP, mostra igualmente
uma admiravel postura da entidade maxima
da filatelia perante as suas federadas. Ao
saber reconhecer , no momenta adequado,
a valia e 0 trabalho desenvolvido em cinco
decadas por uma delas, a sua isen9so muitas
vezes provada, e garante de que nao esquecera outras, nas ocasioes certas.
Notavel e significativa foi tambem a forma como as agremia90es corresponderam
ao convite da sua Federa9ao para estarem
presentes a este acto, sendo, naturalmente,
da mesma maneira consolador para 0 CFP
a participa9ao de tantos dos seus pares entre

A

quais se encontravam todos os de maior
projec9ao nacional.
A cerim6nia decorreu como habitualmente, no dia 1 de Dezembro, no audit6rio
do Hotel Roma, em Lisboa, em cujo atrio se
encontrava um posto temporario dos Correios, provido do carimbo especialmente
confeccionado para 0 Dia do Selo, tambem
ele homenageando 0 CFP.
A sessao solene iniciou-se cerca das 11
horas sendo a mesa presidida por Vitor
Falcao, presidente da Mesa do Congresso
da FPF, acompanhado por Pedro Vaz Pereira, presidente da Direc9ao da Federa9ao e
pelos presidentes da Assembleia Geral e da
Direc9ao do CFP, respectivamente Jorge
Oliveira e A. Silva Gama.
Na assistencia, para alem dos representantes de colectividades muitos deles os
seus proprios presidentes, encontravam-se
numerosos filatelistas e muitas senhoras.
Depois de aberta a sessao, a palavra foi
dada a Pedro Vaz Pereira cuja alocu9ao
publicamos a seguir:
40

Hoje

a dia de festa na Filatelia Portugue-

sa.
Desde 1988 que a Federaylio Portuguesa de Filatelia tem celebrado neste 1.2 de
Dezembro a Festa da Filatelia Portuguesa.
dia de Festa,
dia de celebrarHoje
mos a filatelia como algo que nos motiva e
que nos transporta para outros estadios da
nossa viv{mcia cultural e social.

a

a

Hoje a nossa festa a mais rica e mais
nobre, porque hoje vamos homenagear, vamos elevar, vamos' enaltecer e elogiar 0 mais
velho de todos nos, 0 CLUBE FILA TEL/CO
DE PORTUGAL.
Hoje, vamos distinguir filatelistas, que pelo
seu trabalho e empenho pela causa filatalica
perdurarlio na historia e na memoria da nossa filatelia.
Hoje 0 Clube Rlatalico de Portugal a a

A mesa que presidiu it Sessao Solene do Dia do Selo
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«Exmo. Senhor Presidente do Congresso da FPF, Exmo. Senhor Presidente
da Assembleia Geral do Clube Filatellco
de Portugal, Exmo. Senhor Presidente da
DirecfBo do Clube Filatelico de Portugal,
estimado am/gos.

principal razlio da Comemoraylio Nacional
deste Dia do Selo, que a ele tanto Ihe deve.
Clube Rlatelico de Portugal e os seus
50 anos de exist{mcia, slio motivo do orguIho de todos nos portugueses e filatelistas.
A postura saria, honesta e sempre correcta dos seus dirigentes, fez com que 0
Clube Filatalico de Portugal fosse sempre
respeitado e ouvido na filatelia nacional.
Genese da filatelia organizada em Portugal,
polo de atracylio de gerayoes e gerayoes de
filatelistas, dele nasceram para a filatelia os
mais i1ustres homens da nossa filatelia. Dele
germinaram dirigentes, jurados, comissarios,
jomalistas, enfim, um grande mundo de filatelistas que no passado 0 souberam honrar
e que hoje 0 sabem homenagear e elevar.
Dele safram igualmente, das maiores e meIhores exposiyoes que se realizaram em
Portugal.
No seu glorioso boletim foram escritas
paginas e paginas de historia da nossa filatelia. Foram escritas paginas e paginas de
ensinamentos filatalicos, de conselhos, em
suma, de filatelia.
Cabe aqui nesta hora de festa lembrar todos aqueles, mortos e vivos, que com 0 seu
tTabalho e 0 seu empenho, tiveram 0 engenho,

o

~

~

Federa~ao

~lISBOA

e colectividades
homenagearam

0

CFP

Quando no dia 17 de Janeiro de 1955 0 Clube Filatelico de Portugal organizou
a comemora~ao do primeiro Dia do Selo em Portugal, da qual foi responsavel
ate 1980, ninguem teria previsto que 38 anos depois da celebra~ao ininterrupta
dessa data, a efemeride dedicada it filatelia e aos filatelistas fosse devotada ao
nosso Clube.
Direc9SO da Federa9SO Portuguesa de
Filatelia que a partir de 1981 tomou
sobre si 0 encargo das comemora90es nacionais do Dia do Selo, numa atitude
muito nobre, entendeu assim homenagear 0
CFP por ocasiso do seu cinquentenario.
E esta decisso foi tanto mais cativante
quanto foi a primeira vez que um Dia do
Selo foi dedicado a uma colectividade. Mas
demonstrando tambem 0 alto apre90 daqueIe organismo pelo CFP, mostra igualmente
uma admiravel postura da entidade maxima
da filatelia perante as suas federadas. Ao
saber reconhecer , no momenta adequado,
a valia e 0 trabalho desenvolvido em cinco
decadas por uma delas, a sua isen9so muitas
vezes provada, e garante de que nao esquecera outras, nas ocasioes certas.
Notavel e significativa foi tambem a forma como as agremia90es corresponderam
ao convite da sua Federa9ao para estarem
presentes a este acto, sendo, naturalmente,
da mesma maneira consolador para 0 CFP
a participa9ao de tantos dos seus pares entre

A

quais se encontravam todos os de maior
projec9ao nacional.
A cerim6nia decorreu como habitualmente, no dia 1 de Dezembro, no audit6rio
do Hotel Roma, em Lisboa, em cujo atrio se
encontrava um posto temporario dos Correios, provido do carimbo especialmente
confeccionado para 0 Dia do Selo, tambem
ele homenageando 0 CFP.
A sessao solene iniciou-se cerca das 11
horas sendo a mesa presidida por Vitor
Falcao, presidente da Mesa do Congresso
da FPF, acompanhado por Pedro Vaz Pereira, presidente da Direc9ao da Federa9ao e
pelos presidentes da Assembleia Geral e da
Direc9ao do CFP, respectivamente Jorge
Oliveira e A. Silva Gama.
Na assistencia, para alem dos representantes de colectividades muitos deles os
seus proprios presidentes, encontravam-se
numerosos filatelistas e muitas senhoras.
Depois de aberta a sessao, a palavra foi
dada a Pedro Vaz Pereira cuja alocu9ao
publicamos a seguir:
40

Hoje

a dia de festa na Filatelia Portugue-

sa.
Desde 1988 que a Federaylio Portuguesa de Filatelia tem celebrado neste 1.2 de
Dezembro a Festa da Filatelia Portuguesa.
dia de Festa,
dia de celebrarHoje
mos a filatelia como algo que nos motiva e
que nos transporta para outros estadios da
nossa viv{mcia cultural e social.

a

a

Hoje a nossa festa a mais rica e mais
nobre, porque hoje vamos homenagear, vamos elevar, vamos' enaltecer e elogiar 0 mais
velho de todos nos, 0 CLUBE FILA TEL/CO
DE PORTUGAL.
Hoje, vamos distinguir filatelistas, que pelo
seu trabalho e empenho pela causa filatalica
perdurarlio na historia e na memoria da nossa filatelia.
Hoje 0 Clube Rlatalico de Portugal a a

A mesa que presidiu it Sessao Solene do Dia do Selo
41

1967

A Direcr;ao da Federar;ao Portuguesa de
Filatelia, que eu aqui represento, apresenta
ao Clube Filatelico de Portugal e aos seus
dirigentes, sinceras felicitar;oes pelos seus
50 anos e deseja que 0 Clube Filatelico de
Portugal continue a percorrer 0 mesmo caminho de trabalho, competimcia e honestidade a que sempre nos habituou."

de transformar 0 Clube Filatelico de Portugal,
num grande marco de referencia, num nobre e
digno clube filatelico, qui¢ um dos maiores do
continente europeu e do mundo.
Que nesta hora de festa e de homenagem, os mais jovens saibam com humildade
e sentido de responsabilidade olhar para 0
Clube Filatelico de Portugal, e nele encontrarem a inspirar;ao, a motivar;ao e os ensinamentos, para de uma forma responsavel,
trilharem 0 mesmo destino, a que 0 Clube
Filatelico de Portugal soube trazer em grande parte a filatelia portuguesa.
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Em seguida, Pedro Vaz Pereira em nome
da FPF presenteou 0 CFP com uma bela
salva.

-

Jorge Manuel Soares Lopes (Lisboa)
Antonio Jose Ferreira de Almeida Valente (Vila Nova de Gaia)
Carlos Manuel Seara Cardoso (Porto)
Lufs Gonr;:alves Vicente (Porto)
Dr. Carlos Manuel D. Freire Oliveira (Coimbra)
Eng.1! Antonio Jose Belo Dias (Lisboa)
Maria Judite Chaves Galvao (Alges)
Vftor Manuel de Oliveira Santos (Torres Vedras)
Joaquim Gomes Nene (Vila Real de Santo Antonio)
Dr. Nuno Manuel Correia Ferro (Lisboa)
Antonio de Almeida Pereira (Guarda)
Francisco Antonio C. Marques (Seia)
Fernando Gomes Carrao (Lisboa)
Eng.1! Fernando M. Alves da Silva (Lisboa)
Dr. Nuno Afonso Henriques dos Santos (Lisboa)
Eng.1! Antonio Ferrer da Silva (Porto)
Prof. Alberto Gomes Alves (Porto)
Dr. Raul Ferreira da Silva (Porto)

1968

Pedro Vaz Pereira entrega a
Silva Gama a salva
com que a FPF presenteou 0 CFP

o

Presidente da FPF no momento em
que pronunciou 0 seu discurso
Hoje celebramos os seus 50 anos, crentes que as gerar;oes futuras continuarao a
ter as mesmas razoes de orgulho tal como
n6s, para continua rem a celebrar os seus
aniversarios, para continuarem a sentir .a
emor;ao, que todos n6s hoje sentimos de
sermos s6cios e filatelistas do CluDe Filatelico
de Portugal.
A Filatelia de Portugal atravessa um dos
seus melhores momentos, e e neste contexto
feliz, que hoje estamos todos aqui para
agradecer ao Clube Filatelico de Portugal, 0
muito que fez pela filatelia portuguesa.

Foi a vez dos representantes das colectihomevidades presentes se associarem
nagem ao CFP.
Os dois primeiros intervenientes foram
Antonio Borralho e Antonio Cabral Rego,
respectivamente da Associar;:ao Filatelica
Alentejo-Algarve e da Associar;:ao Portuguesa
de Maximafilia, os quais apos simpaticas
palavras ofereceram ao CFP placas comemorativas. Pedro Vaz Pereira representando
a Federar;:ao Espanhola de Sociedades Filatelicas, a Associar;:ao Poveira de Colecciq.
nismo e 0 Nucleo Filatelico Infanti! de Arrifes,

a
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,

669
673
675
676
678
686
688
690
695
697
705

-

Henrique Jorge Segurado Pavao (Lisboa)
Antonio de Pin a Madeira (Setubal)
Manuel Fernando Paroula da Silva (Lisboa)
Carlos Fernando Paroula da Silva (Lisboa)
Amadeu Pereira Leite (Miranda do Douro)
Tome de Faria de Barros Queiros (Lisboa)
Dr. Paulo Rui das Neves Monteiro Barata (Lisboa)
Santuario de Fatima (Fatima)
Waldemar Augusto Alves da Silva (Rio Tinto)
Albino N. Herdade (New Jersey - U.S.A.)
F. Palma Leal (Lisboa)
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1964
509
513
516
517
519
524
527
530
532
537
540
542
543

-

Dr. Eurico Carlos Lage Cardoso (Lisboa)
Alfredo Carlos de Almeida Marques (Aveiro)
Fernando Ferreira da Silva (Porto)
Dr. Alberto Xavier da Cunha Campos de Oliveira (Lisboa)
Joao Guerreiro da Purificayao (Crato)
Jose Manuel Castanheira da Silveira (Lisboa)
Rui Martins da Silva (Lisboa)
Grupo do Pessoal da Siderurgia Nacional (Seixal)
Dr. Antonio Maria O. Pinheiro Torres (Porto)
Maria Ivone de Lima Antonino (Lisboa)
Cecilia Leao (Sao Paulo - Brasil)
Eng.Q Carlos Mira da Silva (Lisboa)
Dr. Fernando Gomes de Andrade (Lisboa)

1965
546
549
551
557
559
566
570
576
578
582
583
588
589
592

-

Nuno Manuel Soares da Rocha (Portimao)
Eng. 2 Victor Manuel do Carmo Correia (Monte da Caparica)
Eduardo Bettencourt (California - U.S.A.)
Grupo Cultural e Desportivo da TAP. (Lis boa)
LUIs Fialho dos Anjos (Canada)
Eng.1! Casimiro Martins Neves Cabar;:o (Lisboa)
Eng.2 Jose Ramires Vasconcelos Freitas (Figueira da Foz)
Alexandre Manuel Felix Cal ado (Tomar)
Antonio A. F. Leal e Cro (Lisboa)
Antonio Rodrigues Ferreira (Britiande)
Dr. Joao das Neves Gonr;:alves Novo (Santarem)
Eugenio Correia da Silva (Lisboa)
Dr. Augusto Carlos Bianchi de Aguiar (Porto)
Eng.2 Carlos Ornelas (Oliveira de Azemeis)

1966
593
597
600
606

-

Fernandes de Sousa entrega a lembran~a do Clube Nacional de Filatelia

Em nome dos Galitos, Vftor Falcao entrega
o Diploma de SOcio de Merito 80 CFP

Ar;:ores, leu as cativantes mensagens por elas
remetidas, sendo de assinalar que 0 responsavel do ultimo dos citados, informou que
num convlvio que a mesma hora estava a
decorrer com jovens estudantes locais, iria
falar-Ihes do CFP.
Fernando Carvalho, representante em
Portugal do Clube Filatelico Portugues em
Estugarda (Alemanha), dedicou ao nosso
Clube congratular;:6es expressivas, como
tambem 0 fez de forma sentida e sincera 0
presidente do Clube Nacional de Filatelia,
Antonio Fernandes de Sousa, oferecendonos depois de urn lindo cesto em cristal.

Nucleo Filatelico da Petrogal-Sines
representado pelo seu presidente, fez-nos a
oferta de uma placa, e 0 Nucleo Filatelico do
Sporting Clube de Portugal, pela mao de
Carlos Calheiros da Silva, distinguiu-nos
com urn leao em bronze - 0 trofeu
mais representativo deste grande clube nacional.
Jorge P. Fernandes representante da
SeCyaO Filatelica dos Bombeiros Voluntarios
de Canas de Senhorim, dirigiu-nos paiavras
de muito aprer;:o e a Secyao Filatelica do
Lions Clube de Portimao ofertou-nos uma
placa.

Jorge Oliveira pronuncia a sua alocur;:ao

Silva Gama agradece a homenagem prestada

o

II

LUIs Filipe Garzo dos Reis (Lisboa)
Vasco Bandeira de Lima (Lisboa)
Rafael Estevao Rosa (OIMo)
Dr. Joao Moura (Lisboa)
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ao seu clube, magia que impeliu que tantas
congeneres e tantos filatelistas estivessem
presentes nesta comemorayao, muitos deles percorrendo largas centenas de quilometros, agradecendo comovidamente a Federayao Portuguesa de Filatelia pela iniciativa de tao significativa como tocante e singular homenagem, bem como a todos os
circunstantes e aos que a ela de alguma
maneira se juntaram.
Seguiu-se-Ihe no uso da palavra 0
presidente da assembleia geral do CFP, Jorge
de Oliveira, encerrando a sessao 0 presidente do congresso da FPF, Vftor Falcao.
De registar ainda as mensagens enviadas
par fax pelo Nucleo Rlatelico de Portalegre, pelo
Nucleo Rlatelico do Clube do Pessoal da EDP
de Seia e par telefone, para 0 local da homenagem, da Secyao Rlatelica do Clube de Campismo de Barcelos.
.

A Secyao Filatelica do prestigiado Clube
dos Galitos, de Aveiro, pelas maos do
seu presidente, Vitor Falcao, outorgou ao
Clube Filatelico de Portugal a sua mais alta
distinyao ao conferir-Ihe 0 titulo de S6cio de
Merito, entregando 0 Diploma correspondente.
Fernando DaSilva, presidente da Secyao .
Filatelica do Orfeao de Ovar com palavras
muito gratificantes, anunciou a concessao ao
CFP do seu emblema de ouro, distinyao
maxima da colectividade, 0 qual tinha side
entregue em cerimonia realizada dias antes
naquela prospera cidade e a que nos referimos noutro local.
No seguimento da sessao, 0 presidente
da direcyao do CFP centrou a sua intervenyao na verdadeira magia que 0 selo e a
filatelia exercem sobre os seus cultores,
magia que permitiu tao sentida homenagem

1960

•

394
398
399
405
406
422
424

-

Paulo de Sa Machado (Porto)
Hipolito Pedro de Sousa (Torres Vedras)
Joao de Deus dos Reis Andrade (Fuseta)
Joseph Cohen (Lisboa)
Antonio Costa Laborim (Ovar)
Manuel Maria Antao (Queluz)
Dr. Augusto da Silva Araujo (Nazare)

1961
428 448 -

Rondeix Jean Antoine (St. Etienne - Franya)
Dr. Artur Manuel Lino Ferreira (Estoril)

1962
453
457
462
464
465
471
475

-

Jose da Silva Fernandes (Brasil)
Manuel Jose Machado (California - U.S.A.)
Jose Bernardino Lima Pereira (Pinhal Novo)
Victor Manuel Travassos Lopes (Lisboa)
Carlos Manuel Ramires Peralta (Lisboa)
Jose Manuel Lopes Martins (Estoril)
Antonio Lalanda (Santarem)

1963

Aspecto da mesa onde se sentaram os Presidentes da Mesa do Congresso e da
da FPF, 0 Presidente da Assembleia Geral, 0 Presidente e 0 Vice-Presidente da Direc~ao do CFP, acompanhados das esposas

Direc~ao

44

481 482 484 485 490 492 496 500 504 506 -

Abflio Joaquim Silva e Sousa (Barreiro)
Jose Paulino Pereira Serra (Parede)
Joao Manuel Nunes dos Santos (Lisboa)
Fernando Anselmo Santos (Lisboa)
Eng.1! Adriano Duque Monteiro Leite (Barreiro)
Mario da Fonseca Teixeira (Felgueiras)
Francisco Herminio Pires dos Santos (Lis boa)
Madre Maria Alberto Martins de Oliveira (SetiJbal)
Eng.1! Joao Cristino Amaral Fernandes (Oeiras)
Dr. Rui Vieira Miller (Oeiras)
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Almo~o

1955
267 271 275 -

280 283 -

Dr. Carlos Jose da Cruz e Franya (Barreiro)
Dr. Julio Pereira Gaspar (Viseu)
Eduardo M. J. Vasconcelos Correia (Fafe)
Raul Amaro da Veiga Coelho (Porto)
Mario Coelho da Fonte e Silva (Valadares)

de confraterniza~ao

das sob aplausos por Jorge de Oliveira, Silva Gama e Dias Ferreira, depois de todos
cantarem 0 caracterfstico "Parabens a voce».
Tratou-se de um segredo muito bem
guardado com que culminou a homenagem
prestada pela FPF, ao mais antigo dos seus
federados, e que resultou verdadeiramente
espectacular, para alem de comovente.

Em continuidade da celebrayao, decorreu no amplo salao do restaurante do hotel
Roma, 0 tradicional almoyo do Dia do Selo,
onde, sob 0 signo da amizade, se continuou
o salutar convfvio com a presenya de largas
dezenas de pessoas.

1956
291 -

293 300 -

Dr. Sergio Marcos Lopes (Mangualde)
Augusto Fernandes Mestre (Algueirao - Sintra)
Eng.2 Antonio Sergio Lopes de Oliveira (Porto)

1957
311 -

326 328 332 -

Joaquim da Silva Ledo (Oliveira de Azemeis)
Joaquim Marques Leitao (Lisboa)
Anfbal Barbosa (Lisboa)
Joaquim Gonyalves da Costa (Lisboa)

1958
333
334
335
337
343
348
353

-

Dr. Mario de Brito Aparfcio Pereira (Vila Viyosa)
Francisco Trindade Calha (Moscavide)
Fernando Nogueira Guedes (Guimaraes)
Dr. Joao Maria Virgflio Sanches Ingles Esqufvel (Lisboa)
Eduardo A M. Torres de Menezes (Castanhede)
Dr. Jose Manuel Machado Nunes (Lisboa)
Jorge Alberto Rola Pereira Bastos (Parede)

1959
358 359 -

361 363 366 367 -

371 374 -

378 379 -

381 383 -

o monumental bolo de aniversario
Octavio Augusto Monteiro Batista (Lisboa)
Miguel Jose Francisco Emfdio da Silva Pessanha (Lisboa)
Jose Antonio de Lencastre Teixeira da Mota (Lisboa)
Emflio Diogo Costa (Inglaterra)
Edmundo Martins Pinheiro (Oeiras)
Eng.2 Antonio Joao Martins de Abreu (Macau)
Dr. Nuno Antonio de Carvalho Esteves da Rosa (Lisboa)
Waldemar de Oliveira Passos (S. Salvador - Brasil)
Augusto AE. Barjona de Freitas (Portimao)
Carlos Alberto Carrajola Aragonez (Guarda)
Rui Fernando Maria Gomes da Costa (Lisboa)
Jose Matos Serras (Barreiro)
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Um dos pontos altos do repasto, foi a
homenagem prestada pela FPF a Jose
Rodrigo Dias Ferreira, durante a qual Pedro
Vaz Pereira em nome da Federayao pronunciou uma vibrante alocuyao que transcrevemos em separado, e que culminou com a
entrega de uma linda salva, perante a comoyao e a surpresa do visado, aplaudido de
pe por todos os circunstantes.
Surpresa agradabilfssima foi tambem um
monumental bolo de aniversario, excelente
trabalho de pastelaria, ostentando 0 emblema do CFP e as classicas 50 velas, apaga-

Relevante tambem, foi a distribuiyao
dos galard6es e premios institufdos anualmente pela FPF, cerimonia habitual no Dia
do Selo, cuja relayao indicamos em separado.
No decurso do almoyo, 0 nosso dedicado consocio e amigo, Fernando Gomes
Carrao, teve a gentileza de oferecer uma
bonita caravel a, para 0 acervo do CFP, como
recordayao da data festiva.
Para nos, CFP, foi uma jornada inesqueelvel e verdadeiramente maravilhosa - 0
mais belo Dia do Selo jamais vivido. (SG)
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Nunca quiz mordomias, mas quiz sempre da-Ias.
Nunca quiz benfeitorias, mas quiz sempre ser 0 benfeitor.
Ha 50 an os fundou com outros 0 CLUBE
FILATELICO DE PORTUGAL.
Durante 50 anos tomou conta do seu
Clube Filatelico de Portugal foi e e parte da
sua vida.
Inimigos nao tem, amigos tem-nos a todos nos aqui presentes e todos os outros
que aqui nao vieram.
De homens como este se lembrara para
sempre a filatelia portuguesa.
De homens como JOSE RODRIGO DIAS
FERREIRA, nao prescindira a filatelia portuguesa.

Palavras proferidas pelo
presidente da FPF, na homenagem
a Jose Rodrigo Dias Ferreira
"Nao ficaria bem terminar hoje este
grande dia para a filatelia portuguesa sem
homenagearmos alguem que dedicou grande parte da sua vida a trabalhar para a filatelia de Portugal.
Alguem que na rectaguarda fez com que
a filatelia portuguesa e 0 Clube Filatelico de
Portugal tivessem a organizac;ao que hoje
tem.
Amigo de todos, culto, competente, prudente, sempre com uma palavra amiga e
conselheira, soube durante 50 anos ser
sempre 0 mesmo, empenhado, trabalhador
e desinteressado.
Nunca quiz cargos, mas quiz sempre 0
cargo do trabalho.

1952
122 123 124 130 132 135 138 139 141 143 145 147 156 157 158 159 161 -

Dr. Jeronimo F. Pereira Coutinho (Figueira da Foz)
Eng.!! David Lopes Cohen (Lisboa)
Associacion Filatelica Ecuatoriana (Quito-Equador)
Jose Grabriel Bettencourt Porto (Angra - Ac;ores)
Jose Manuel da Mota Mateus (Lisboa)
Jorge S. P. Santos (SetUbal)
Duarte Protassio Gonc;alves Migueis Andrade (Odivelas)
Prof. Alberto Lopes de Melo (Mealhada)
Adelino Joaquim Brito Guapo (Lisboa)
Dr. Manuel Joao da Palma Carlos (Parede)
Arnaldo L. Costa (Lisboa)
M. Albuquerque (Londres - Inglaterra)
Antonio de Matos (Ponte de Sor)
Fernando Carneiro Geraldes (Porto)
Francisco Manuel Pinto da Franc;a Salvador (Peniche)
Jose G. Santana de Freitas (Setubal)
Durval Arnaldo Pereira de Brito (Vila Praia de Ancora)

OBRIGADO DIAS FERREIRA.»

1953
170 - Dr. Avelino da Costa Ferreira Junior (Porto)
172 - Narciso Mello Braz (Castelo Branco)
178 - Joao Antonio Caldeira Martins (Portalegre)
179 - Domingos de Fatima Pereira da Silva e Sousa (Porto)
180 - Dr Antonio L. B. Moreira de Figueiredo (Leiria)
181 - Francisco Xavier de Mota e Campos (Pac;os de Ferreira)
184 Raul Bagonha (Porto)
187 - Prof. Jose Gardete (Alcains)
214 - Eng.!! Antonio Eladio Fernandes de Santos (Lisboa)
215 - Francisco Caldeira da Silva (Cascais)
223 - Felix da Costa IIha (Alcoentre)
233 - Dr. Valentim Maximiano Dias de Sousa Lemos (Oeiras)

1954

Dias Ferreira contempla, comovido, a salva com que foi homenageado pela
Federa~ao Portuguesa de Filatelia
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236 - Dr. Jose Vicente Matos Mourao (Parede)
237 - A. G. Tavares da Cruz (Lisboa)
239 - Norton Tapada Borges (Cascais)
241 - Mario Duarte Bento (Lisboa)
242 - Eduardo Naughton Rodrigues (Carcavelos)
244 - J.C. Santiago (Queluz)
248 - Maria Judite Marcelino Rosado (Almada)
251 - Jose Maria Baptista de Sousa Rafael (Lisboa)
253 - Eng.!! Manuel Rodrigues Magos (Lisboa)
259 - Edgard Pilo (Lisboa)
261 - Eng.!! Jose Bettencourt da Camara (Lisboa)
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1948
32
37
38
39

-

Fernando Macieira Costa (Lisboa)
Arend Leyens-Wiedau (Frankfurt-Alemanha)
Alberto Lino da Camara Soares (Evora)
Faustino Encarnayao Pires (Leiria)

Premios Anuais da FPF
Medalha de

Servi~os

Premio «A. Guedes de Magalhaes»
Melhor Autor

Inestimaveis

Galardao atribuldo pela direcyao da FPF
que distinguiu

1949
40
41
45
54
55
57
60

-

Antonio Cabral Rego
Antonio Silva Gama
Alvaro Travassos Valdez (Estoril)
LUIs M. Barata das Neves (Lisboa)
Sergio W. de Sousa Simoes (Caldas da Rainha)
Pedro dos Anjos Rodrigues Amaro (Lisboa)
Jose Maria Bronsons Nadal (Espanha)
Prof. Lundo M. de Noronha (India - Goa)
Antonio Julio Martins Ruas Gomes Ferreira (Lisboa)

-

Premio «Carlos Trincao»
(Obras nao incluldas nos restantes itens)
Premios de Literatura Filatelica
"Publicayoes Editadas para a XIV
Exposiyao Filatelica Luso-Brasileira,
LUBRAPEX-92"
do Clube Filatelico de Portugal

Atribuldos, por unanimidade, por uma
Comissao de Apreciayao.

Premio ceGodofredo Ferreira»
Melhor Livro
ccErros e Curiosidades - Filatelia
Tematica de Caminhos de Ferro»
de Carlos Penha Garcia.

1950
71
75
80
81
82

Francisco Lemos da Silveira
ccArtigos Insertos em
Publicayoes Diversas»

Alberto Abrantes (Coimbra)
Eng.!! Maria Barbara Proenya Abrunhosa (Castelo Branco)
Dr. Jose Correia de Alcantara (Mangualde)
IIfdio Correia dos Santos Lima (Arouca)
Jose Manuel Leite Soares (Lisboa)

Premio ceO Philatelista»
Melhor Periodico

A Direcy80 da F.P.F. e a titulo excepcional, decidiu igualmente atribuir a Jose M.
Mirando da Mota e Armando Vieira a MedaIha de Merito Filatelico, pelo livro "Portugal
Ceres - Variedades de Cliche».

ccA Filatelia Portuguesa»
do Clube Nacional de Filatelia.

1951
99 - Helder Jose Franyois Sarmento (Nova Oeiras)
100 - Bento da Conceiyao Almeida (Moura)
103 - Margarida Maria Leitao de Pin a (Lisboa)
104 - Prof. Dr. Antonio H. de Oliveira Marques (Lisboa)
105 - Antonio da Silva Raposo (Lisboa)
107 - Jose Gonyalves de Jesus (Figueiro dos Vinhos)
110 - Francisco Antonio Junior (Entroncamento)
113 - Joao Gonyalves Lopes Correia (Valadares)
114 - Dr. Alexandre de Brito Sampaio (Felgueiras)
115 - Dr. Antonio Homem Pinho (Porto)
117 - Joao LUIs de Medeiros (Lisboa)
118 - Jorge de Matos Ferreira Botelho (Matosinhos)
34

A entrega da medalha de Servi~os
Inestlmavels a Antonio Cabral Rego ...

..• e a Antonio Silva Gama
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Circular enviada pela Federa~ao Portu~uesa de Filatelia

DIA DO SELO 1993
1 DE DEZEMBRO DE 1993
50 ANOS DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Por tudo isto a Direcc;:ao da Federac;:ao
Portuguesa de Filatelia gostaria de ter no
dia 1 de Dezembro de 1993, pelo menos,
um Dirigente Filatelico de cad a Agremiagao
federada. A Direcgao da Federal(ao Portuguesa de Filatelia gostaria que todos juntos
homenageassemos aquele que nos serviu
ou serve de exemplo, aquele que e a genese
da filatelia organizada em Portugal, aquele

Estimado Dirigente,

o Clube Filatelico de Portugal esta este
ana a comemorar os seus 50 an os de actividade ininterrupta.
o Clube Filatelico de Portugal foi a
genese de toda a filatelia organizada em
Portugal e dele safram muitos e bons dirigentes filatelicos.
Nele muitos dirigentes foram-se inspirar
para formar a sua imagem outros c1ubes que
tambem tanto tem contribufdo para 0 desenvolvimento da Filatelia de Portugal.
o Clube Filatelico de Portugal e 0 mais
velho de todos nos e merece 0 nosso respeito e admirayao.
Merece que a passagem dos seus 50
an os seja assinalada por todos nos com 0
orgulho de termos um clube que consegue
ultrapassar a meia centena de an os a formar filatelistas, dirigentes filatelicos, comisserios, a organizar exposic;:6es filatelicas, a
dinamizar e promover a filatelia, a informar e
a fazer durante muitos an os a ponte entre
Portugal e 0 mundo intemacional da filatelia.
Por tudo isto a Direcc;:ao da Federac;:ao
Portuguesa de Filatelia entendeu que devena
dedicar 0 Dia do Selo de 1993 ao Clube
Filatelico de Portugal.

Socios que em 1993 completaram 50 anos de filia~ao
1943
1
2
3
4

-

Casa A. Molder (Lisboa)
David Lopes dos Santos (Costa da Caparica)
Jose Rodrigo Dias Ferreira (Lisboa)
Domingos do Sacramento (Lisboa)

Socios que em 1993 completaram 25 anos de filia~ao
1944
715 16 -

Bernardo Coutinho (Porto)
Armando Lapa (Costa da Caparica)
Dr. Walter E. Alexander Katz (Lisboa)

1945
18 21 -

Dr. Carlos A. Cardoso Ribeiro (Lisboa)
Eladio de Santos (Lisboa)

1946
que e em suma 0 mais velho de todos nos,
aquele que faz 50 anos.
A Direcc;:ao da F.P.F. con vida os dirigentes dessa Exma. Agremial(ao Federada a
participar na homenagem ao Clube Filatelico
de Portugal, a qual decorrera no Hotel Roma
no pr6ximo dia 1 de Dezembro de 1993.
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28 -

Dr. Joaquim Nunes da Silva (Lisboa)

* Indicam-se os anos em que se inscreveram como

associ ados e os respectivos numeros
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vareiros e, aliiis, um feliz emblema do que
tem sido 0 relacionamento entre os nossos
dois clubes:
- do lado da experitmcia - 0 seu nunca encontramos a sobranceira.
- do lado da inexperitmcia - sem duvida, 0 nosso - achamos que sempre encontrou 0 respeito e a vontade de aprender.

ciente para ser merecedor de todas as homenagens, mais ate do que aquelas que Ihe
estao reservadas.
Sem querer concorrer com ninguem - e
perdida que foi, em nosso entender, a data
de 27 de Outubro para uma grande festa
nacional - esta e, pois, uma pequena homenagem, de um pequeno clube, que,
apesar dessa condi9ao, quer testemunhar
publicamente 0 seu apre90 por quem, como
nos, procura servir a Filatelia.
Aceite, pois, 0 nosso Emblema de Ouro,
que ficara a selar esta liga9ao e esta amizade.»

Nao esquecemos a recep9ao que nos
prestou - pelo meio de tantas dores de
cabe9a - aquando da ultima Lubrapex, briIhantemente organizada pelo seu Clube.
Assim nos permitam retribuir em 1996...
Como testemunho no texto do catalogo
deste ano, hci registo de que a colabora9ao

Leilao Sodas de Ouro

SaO

Leiloes
regalia dos s6cios
e proibitivo prer;:o dos portes do correio, e
tambem os sempre maio res custos de impressao - facto res que estao a dificultar de
sobremaneira estas realizar;:6es.

onquanto nao se possa asseverar
que os leil6es sejam ainda uma tradir;:ao dentro das esferas de actividade
do CFP, tambem nao deixa de ser verdade,
que, efectuados anualmente desde 1987,
eles ja entraram numa certa rotina.
Tendo em atenr;:ao tal particularidade,
dentro do programa das celebrar;:6es inclufmos um leilao que denominamos, a proposito, de Sodas de Duro.
E e importante uma vez mais recordar e
assegurar que 0 objectiv~ primeiro destas
almoedas, e 0 de proporcionar aos associ ados, a uns, 0 escoamento dos seus duplicados ou de material que nao incluam ou tenham deixado de incluir nas suas colecr;:6es;
a outros, a aquisir;:ao de per;:as que de outra
forma teriam dificuldade em conseguir. Isto,
para alem de poderem servir tambem como
elementos regularizadores de prer;:os de
mercado.
Este nosso 7. 2 leilao teve lugar na tarde
do dia 10 de Dezembro, e desenrolou-se
dentro dos moldes e caracterfsticas habituais, tendo sido propostos 428 lotes.
Contou com um catalogo com capas a
cores e 40 paginas das quais 9, reproduziam algumas das per;:as mais relevantes da
hasta, 0 qual foi enviado, como habitualmente, a todos os associ ados.
Nao poderfamos deixar passar a oportunidade sem uma lamentar;:ao: 0 elevadfssimo

C

o

Presidente do CFP quando agradecia a homenagem e 0 emblema de
aura da Sec~ao Filatelica do Orfeao de Ovar.
entre os nossos dois clubes foi estreita desApos receber, em nome do CFP, tao alto
de a funda9ao desta Sec9ao Filatelica do
galardao, Silva Gama agradeceu comovidaOrfeao de Ovar.
mente a elevada distinr;:ao concedida e as
E estou certo de que vai continuar a ser.
palavras com que ele proprio e 0 CFP foi
Sem 0 Clube Filatelico se colocar num
distinguido, e lembrou a sua presenr;:a na
homenagem prestada a Antonio Fragoso
pedestal e sem a Sec9ao do Orfeao de Ovar
sentir qualquer necessidade de prestar
referida por Fernando DaSilva, realizada em
vassalagem.
Dvar, aonde teve 0 gosto e 0 privih~gio de se
o que aqui fazemos hoje e - isso sim deslocar propositadamente. Terminou au- a justa homenagem a um clube que soube
gurando a perenidade das excelentes relachegar aos 50 anos com a grandeza sufir;:6es entre as sus colectividades. (SG)
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Como em todas as anteriores edir;:6es,
tivemos 0 privilegio de contar com os abalizados conhecimentos e os dotes de pregoeiro do nosso socio Honorario, Jose Manuel
Castanheira da Silveira a quem pUblicamente agradecemos. (SG)
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Homenagem em terras vareiras

Ovar distingue CFP
com emblema de ouro

'RE6rlsro~ ~

A Sec~ao Filatelica do Orfeao de Ovar, numa atitude que muito nos sensibilizou,
entendeu prestar uma homenagem ao CFP pel a passagem do nosso clnquentenarlo.
E integrou-a no programa da edi~ao de 1993 - a segunda - do Cicio Antonio
Fragoso, iniclatlva da mais alta valia que aquela colectlvldade em boa hora meteu
ombros e que tera sucessivas realiza~oes ate 1996.

I

MEMOTeIIr

COLECCIONE
SELOS DE MACAU
urna riqueza Cultural
urn valor de Futuro

tos do pais participantes nos "Encontros de
Ovar» e muitas senhoras, estando 0 CFP
representado pelo seu presidente da direcc;:ao.
A sessao iniciou-se com 0 discurso do
presidente da direcc;:ao da Secc;:ao Filatelica
do Orfeao de Ovar, Fernando DaSilva, que
reproduzimos:

ara nos, esta homenagem foi ainda
mais tocante por se inserir numa
ampla realizac;:ao em que e recordado 0 nome desse distinto filatelista vareiro
que foi Antonio Fragoso, 0 qual 0 CFP muito
se orgulha de 0 ter contado entre os seus
mais distintos associados, mas muito mais
distintos associados, mas muito mais, por ter
side ao longo da sua vida um dos grandes
amigos do nosso clube.
Alegra-nos constatar que essa amizade
tem continuidade nos actuais responsaveis
e associ ados da Secc;:ao Filatelica do Orfeao
de Ovar - facto comprovado uma vez mais
por esta cativante home nag em - num
exemplo dignificante e dignificador da filate-

P

"Permita-me senhor Dr. Silva Gama,
dignfssimo presidente do Clube Filatelico de
Portugal, que comece esta singela homenagem, por me felicitar por Ihe caber a si a
representa{:lio de tlio ilustre colectividade.
Na realidade, e longa a Iiga{:lio da sua
pessoa a estas gentes de Ovar - remonta
mais propriamente a homenagem que, faz
agora 20 anos, aqui se prestou ao Dr. Ant6nio Fragoso. Longa e saudavel, ao ponto
dft, es/ou certo, con tar hoje com varios
arfligds nesta terra, entre os quais permitame, tambem me incluo.
A sua presen{:a junto dos filatelistas

Iia.

PO MJhlJO MtiNPO

p~ TOPOOMllllPO

~ Correios eTeI~comUnica~s de Macau
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Divisao de Filatelia -

Largo do Senado - Macau

A distinc;:ao teve lugar no dia 28 de Novembro, as 20 horas, com a presenc;:a dos
elementos directivos da Secyao Filatelica do
Orfeao de Ovar, muitos dos seus associados entre os quais se encontravam numerosos jovens, coleccionadores de varios pon31

e um inteiro postal comemorativo do cinquentem'lrio no qual se encontrava inscrita a
ementa.
A mesa principal foi presidida por Jorge
Oliveira, presidente da Assembleia Geral do
CFP, acompanhado por Pedro Vaz Pereira,
Silva Gama, Dias Ferreira, todos com as
respectivas esposas, e Anfbal Queiroga e
Joao Soeiro, presidentes da Assembleia
Geral e da Direcyao da Confraria
Timbrologica Meridional os quais com Antonio Cristovao, celebraram connosco 0 4. 2

Alguns pormenores
Refira-se que 0 almoyo teve lugar no
Restaurante Chimarrao com amplas e bonitas
instalay6es inauguradas cerca de um mes
antes, situado no belo parque que e 0 Jardim loologico de Lisboa.
A ementa foi a seguinte: aperitiv~, churrasco de rodfzio (14 qualidades de carne e
24 saladas, salada de frutos tropicais, doces,
digestiv~ e cafe, sendo 0 vinho da reputada
marca "Porca de Murya».

Os mais belos
selos de 1992
Filatelica de Angola, Premio de Arte Filatelica
de Cabo Verde, Premio de Arte Filatelica da
Guine-Bissau, Premio de Arte Filatelica de
M09ambique, Premio de Arte Filatelica de S.
Tome e Principe, e Grande Premio de Arte
Filatelica dos PALOP - iniciativa e organiza9ao deste Clube.
Presentes todos os jurados designados,
nomeadamente, a Senhora Professora
Cristina Azevedo Tavares, representante
nomeada pela Sociedade Nacional de Belas
Artes; 0 Senhor Professor Jorge Vidal, representante nomeado pela Faculdade de
Belas Artes de Lisboa; 0 Senhor Femando
Calheiros, representante nomeado pela Federa9ao Portuguesa de Filatelia; 0 Senhor
Vitor dos Santos Falcao, jomalista Filatelico
nomeado pelo Clube Filatelico de Portugal;
e os Senhores Carlos Calheiros da Silva,
Luis Miguel Monteiro e Dr. Antonio Silva
Gama, representantes nomeados pelo Clube Filatelico de Portugal, tendo este ultimo
presidido - corpo de Jurados consignado
no articulado dos tres Regulamentos que
gerem esta iniciativa e que se encontram
anexos a esta Acta.
o Dr. Silva Gama tomou a palavra para
saudar os presentes, agradecendo a disponibilidade por todos manifestada, englobando nos agradecimentos as entidades que se
fizeram representar. Salientou a seguir a circunstancia de ser esta a primeira vez que

ntre os varios acontecimentos que
por certo ficarao a marcar as celebray6es das bod as de ouro do Clube Filatelico de Portugal, a realizayao dos
Grandes Premios de Arte Filatelica de Portugal e dos PALOP e os Premios Macau,
Angola, Cabo Verde, Guine, Moyambique e
S. Tome e Prfncipe, nao sera sem duvida
esquecida.
Isto porque para alem da iniciativa em si,
foi a primeira vez que em Portugal se designaram os mais belos selos, segundo 0
processo ora adoptado.
E para proporcionar uma completa informayao da maneira como decorreram os trabalhos destin ados a avaliayao dos selos em
concurso, bem como a metodologia utilizada
e, afinal, a Iista de todos os design ados e
eleitos, reproduz-se na fntegra, a Acta da
reuniao do Juri nomeado para tal fim.

E

Aspecto parcial da mesa que presidiu ao almotro
A espectacularidade de que se reveste 0
serviyo do churrasco de rodfzio, a magnffica
qualidade e esmerada confecyao dos alimentos, a sua quantidade (basta dizer-se que
nao havia restriyao), 0 proprio serviyo e 0
acompanhamento por musica ao vivo durante a refeiyao, contribuiram para que 0 repasto
fosse considerado do mais alto nfvel pela
generalidade dos presentes.
Todos os convivas' encontraram nos lugares um emblema do CFP, um calendario

aniversario da colectividade eborense, como
relatamos noutro local.
No final intervieram Silva Gama, Joao
Soeiro, Pedro Vaz Pereira e Jorge de Oliveira, referindo todos 0 excelente ambiente
que af se viveu, a agradavel confraternizayao com a colectividade amiga, CTM e a
postura do CFP no seu meio seculo de existencia.
E muito foram os parabens as duas colectividades aniversariantes. (SG)
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ACTA
Aos vinte e quatro dias do mes de Mar90
de mil novecentos e noventa e tres, pelas
dez horas, na Sede do Clube Filatelico de
Portugal sito na avenida Almirante Reis, numero setenta, quinto andar direito, em Lisboa, reuniu 0 Juri para atribui9ao do Grande
Premio de Arte Filatelica de Portugal, Premio
de Arte Filatelica de Macau, Premio de Arte
51

selos, e perdido naturalmente 0 efeito de
conjunto, foi considerado nao ser nenhum
deles premia vel, em particular pelo evidente
desiquil{brio que provoca: uma margem do
selo preenchida com desenho e outra nao
preenchida.
Premia de Arte FilateJica de Macau vencedor, 0 selo da serie "Deu~~s da Mitologia Chinesa», representando Chong Lei
Kun num tapete voador, da autoria de Lio
Man Cheong.

em Portugal se procedia a uma elei9aO de
selos atraves do veredicto de um corpo de
jurados.
Em seguida foi determinada a metodologia a seguir para a escolha dos selos a
galardoar, por forma a conseguir-se 0 desejavel consenso em todas as decisoes. Assim, foi decidido que em cada um dos
Premios previstos, com exCeP9aO do Grande Premio de Arte Filatelica dos PALOP,
seriam escolhidos consensualmente tres
selos, de entre os quais se escolheria 0
vencedor visando da mesma forma 0 consenso.
Dentro dos princ{pios expressos nos regulamentos e segundo a metodologia indicada, come9aram a fazer-se as avalia90es,
chegando 0 Juri as conclusoes que se indicam a seguir.
Grande Premia de Arte Filatelica de
Portugal - vencedor, 0 selo comemorativo
do «Centenario do Porto de Leixoes», da
autoria de Abreu Pessegueiro.

Santos, Eurico Lage Cardoso, Fernando
Gomes Carrao, Fernando Teixeira Xavier
Martins, Jose Manuel dos Santos Pereira,
Paulo Pedroso Dias, Vitor Carmo Correia e
Vitor Pi menta Jacinto; filatelistas e amigos
que tantas vezes nos acompanham como
Americo Mascarenhas Pereira, Antonio Batista Almeida, Antonio Cabral Rego, Fernando Marques de Oliveira, Jose Fernandes
Bastos, Luis Teixeira Leite e Maria Jose
Santos; elementos dos Corpos Sociais como
Miguel Pessanha, Domingos Coelho, Bento
Grossinho Dias, Fernando Mendon~a, Fernando Ideias, Luis Miguel Monteiro e Luis
Resende.
De anotar que a maioria dos circunstantes se encontravam acompanhados por familiares e esposas, e um aceno especial para
tantos que percorreram centenas de quilometros para estarem presentes nesta ocasiao festiva.

semos que ainda mais amigos se nos tivessem juntado - ambi~ao da qual seremos
certamente relevados e compreendidos.
Mas ficamos felizes pelo facto de termos
junto tantos amigos do CFP entre os quais
associados de tantos anos como Manuel Joao
da Palma Carlos, Arnaldo Luz da Costa,
Alexander Walter Katz, Rafael Estevao Rosa,
A.G. Tavares da Cruz, Pedro Vasconcelos e
Castro, Tomas Pinto Gomes e Jose A.
Antunes; filatelistas eminentes como Francisco Lemos da Silveira, David Cohen, Jose
Manuel Castanheira da Silveira e Joaquim
Leote; destacados comerciantes filatelicos
como Barata Neves, Maria Cecilia Sacramento, Sergio W. Sousa Simoes, Joaquim
Sousa Lobo e Antonio Alves Simoes; filatelistas distintos, habituais expos ito res sempre
prontos a participar nas nossas iniciativas
como Antonio Bonina, Armando Bordalo
Sanches, Carlos Silva Brites, Carlos Pedro

Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie «Portas e Janelas de Macau», 0 de
valor facial de 3.000 (tres patacas), da autoria
de Wong Vai Kin; e da serie «Usos e Costumes - Dan9a do Leao e do Dragao», 0
de valor facial de 1.00 (uma pataca), da
autoria de Ng Wai Kin.
Premia de Arte Filatelica de Angola vencedor, 0 selo da serie «Habita9ao Tradicional», com 0 valor facial de 360.00
(trezentos e sessenta novos cuanzas), da
autoria de Mario Vinte e Um.

Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie «450 anos da chegada dos Portugueses ao Japao», 0 de valor facial de 38$00
(trinta e oito escudos), da autoria de Luiz
Duran; e da serie «Frutos da Madeira», 0 de
valor facial de 125$00 (cento e vinte cinco
escudos), da autoria de Jose Projecto.
o Juri entendeu deixar expresso 0 agrado que a todos causou 0 conjunto de dois
selos emitidos <ese-tenant», alusivos a «ECO
92», da autoria de Jose Projecto - nao
premiados por 0 Regulamento indicar expressamente que 0 Premio deve ser atribu{do ao «selo». Por outro lado, separados os

Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie «Pesca Artesana/>" 0 de valor facial
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Aspecto parcial dos convivas presentes ao almoc;o
do cinquentenario do CFP e do 4. 2 anfversario da CTM
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Almo~o

do cinquentenario

Confratern iza~ao
notavel
Ja h8 longos anos que nao se assistia a urn almo~o de confraterniza~ao filatelica
que reunisse tao grande e distinto numero de convivas. Essa oportunidade
gratificante foi-nos dada no almo~o comemorativo das Bodas de Ouro do CFP e em
que de uma forma inedita se comemorou tambem 0 4. 2 aniversario da Confraria
Timbrologica Meridional.

m efemeride tao notavel para 0 CFP,
nao poderia deixar de se incluir no
seu program a comemorativo, um almoc;:o que congregasse em amplo e salutar
convlvio um bom numero de associ ados e
amigos que assim celebraram data tao feliz.
Porque 0 dia exacto do aniversario (27
de Outubro ) recalu num dia de semana,
optou-se, natural mente, pela realizac;:ao do
almoc;:o num dia de fim·de-semana posterior
a data, e tao perto desta quanto posslvel.
Nao tendo side exequlvel, por imperativos
loglsticos, efectua-Io logo no primeiro, fixouse 0 repasto para 0 domingo 7 de Novembro.
E se um dos objectiv~s da iniciativa era
congregar um bom numero de cons6cios e
amigos do CFP, outr~ nao menos importante, era 0 de ter junto de n6s, associ ados que
devido aos imponderaveis do dia-a-dia, ja ha
muito nao nos davam 0 privilegio da sua
presenc;:a quer na nossa Sede quer em outras das iniciativas levadas a cabo ao Ion go
dos anos.
E com enorme satisfac;:ao que constatamos que ambos os desideratos foram alcanc;:ados conquanto, como e natural, desejas-

E

de 120.00 (cento e vinte novos cuanzas), da
autoria de Mario Vinte e Um; e da serie
"Aves», 0 de valor facial de 150.00 (cento e
cinquenta novos cuanzas).
Premio de Arte Filatelica de Cabo
Verde - vencedor, 0 selo da serie "Frutos
Tropicais», com 0 valor facial de 32.00 (trinta e dois escudos CV), da autoria da H.
Andereg.

Premio de Arte Filatelica de MOfambique - vencedor, 0 selo da serie "Flora
Maritima» com 0 valor facial de 1.000 (mil
meticais), da autoria de Banze.

fTlOCAfTl9IQU~
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Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie "Cana de A9ucar - 0 cicio do
Trapiche», 0 de valor facial de 38.00 (trinta
e oito escudos CV), da autoria de Leao
Lopes; e 0 da serie "As IIhas de Cabo Verde nas rotas de Cristovao Colombo», 0 que
representa um navio, da autoria de Luiz
Duran.
Premio de Arte Filatelica da GuineBissau - vencedor, 0 selo da serie "Vida
Selvagem» , representando um macaco alimentando-se de folhas, da autoria de William
Oliver.

Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie "Instrumentos musicais», os de
valores faciais 200 (duzentos meticais) e
1500 (mil e quinhentos meticais), da autoria
de lofane.
Premio de Arte Filatelica de S. Tome e
Principe - vencedor, 0 selo da serie
"Aves», com 0 valor facial de 500 (quinhentas dobras).

s. TOME E PRiNCIPE

GUINE-BISSAU

I
~

o
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Presidente da Assembleia Geral do
CFP pronunciando a sua alocu~ao
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Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie "Arvores ornamentais», 0 de valor
facial de 1.000 (mil pesos guineenses), da
autoria de Jose Projecto; e da serie "Trajos
Tfpicos» , 0 de valor facial de 600 (seiscentos pesos guineenses), da autoria de Arlete
Marques.

Ramphatos Maximus

199<1'

Os outros dois selos escolhidos foram:
da serie "Flores», 0 de valor facial de 2000
(duas mil dobras); e da serie «Borboletas»,
o de valor facial de 100 (cem dobras).

53

Finalmente, deixamos aqui a nosso
publico agradecimento a todos os que
connosco colaboraram nesta iniciativa,
em particular aos jurados, it Faculdade
de Belas Artes, it Sociedade Nacional de
Belas Artes e it Federa~ao Portuguesa de
Filatelia. E 0 nosso reconhecimento vai
tambem para os que de alguma forma nos
apoiaram, com especial destaque para os

Grande Premia de Arte Filatelica dos
PALOP - Perante as selos vencedores dos
Premios de Arte FilateJica de Angola, Cabo
Verde, Guine-Bissau, Moyambique e S. Tome
e Prfncipe, foi escolhido como vencedor deste
Premio, 0 selo de Angola, ou seja, 0 selo da
serie «Habita~ao Tradicionaf", com 0 valor
facial de 360.g0 (trezentos e sessenta novos
cuanzas), da' autoria de Mario Vinte e Um.
As decisoes foram todas tomadas por
unanimidade.
Tendo em considera~ao a modestia do
nfvel quaJitativo da generaJidade dos selos
de Cabo Verde, Mo~ambique e S. Tome e
Prfncipe, os jurados entenderam recomendar ao Clube FilateJico de Portugal, como
entidade organizadora qu,e, ao abrigo do
ponto sete do Regulamento respectivo, em
futuras edi~oes desta iniciativa fosse pre visto que 0 Juri podera nao atribuir qualquer
dos premios em disputa.
o Juri felicitou 0 Clube Filatelico de
Portugal por esta iniciativa de muito merito
pela repercussao que podera ter tanto nos
meios filatelicos como artfsticos, e pela
melhoria de quaJidade que podera induzirnas
emissoes filatelicas dos pafses envolvidos.
Dr. Silva Gama agradeceu 0 excelente
trabalho desenvolvido por todos, assinalando 0 clima de cordialidade em que decorreu,
tendo 0 Professor Jorge Vidal, corroborado
pela Professora Cristina Azevedo Tavares em
seu nome pessoal e no das entidades que
representam, manifestado 0 seu agrado em
terem participado nesta iniciativa.
A reuniao, que tinha sido interrompida
para almo~o das treze as quinze horas, foi
encerrada pelas 17 horas e trinta minutos.

Selos de Portugal nomeados
para 0 Grande Premio

ESPA<;O LOLLINI
Editor do Clube Filatelico Esa,
apresenta:
NOVIDADES POR ASSINATURA. - FOC em
STOCK, TODAS AS PRODUC;OES DA AGENCIA
ESPACIAL EUROPEIA
• MARCAS OFICIAIS ESA: Ariane, Spacelab, Giotto,
Tracking e Columbus

NOVIDADES e STOCK -

* FDC DE TODOS OS COSMODROMOS -USA -

Selos e FDC:
URSS - WOOMERA - JAPAO:

Cataiogo Especializado COSMOS 6. il Edigao - 224 paginas .......................

* SELOS COSMOS do MUNDO INTEIRO -

o

2 Classificaq6es, Paises/Satl3lites

Catalogo CONQUISTA DO ESPAC{O 1B.il Edigao, 512 paginas....................

* ALBUM COSMOS {20 volumes} Correios de Portugal, os Correios de
Macau, com uma men~ao para os respectivos Servi~os de Filatelia, e a TOC-Tecnologia das Comunica~6es, representante dos Correios dos PALOP, augurando, a terminar, que na proxima edilfao
possamos contar com maio res apoios
ainda, nomeadamente daqueles que nao
conseguiram alcan~ar com clareza as finalidades e 0 consequente interesse desta
iniciativa que registou um exito
consolador, atestado ate pela circunstancia de ja ter frutificado. (SG)

Dr. A. Silva Gama
(Presidente)
Prof.!! Cristina Azevedo Tavares
Prof.2 Jorge Vidal
Vitor Santos Falcao
Luis Monteiro
Fernando Calheiros
Carlos Calheiros
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Selos de Portugal nomeados para os Grandes Premios

Aniversario conjunto

Clube Filatelico de Portugal
Confraria Timbrol6gica Meridional
Amizade Alargada
A circunstancia meramente casual, mas feliz, do CFP e da CTM celebrarem
precisamente no mesmo dia os seus aniversarios, fol ponto de partida
para um ainda maior aprofundamento das rela~6es entre as duas colectlvidades.

al como se indica na parte final do
texto sob 0 tftulo .. Saudayoes», inserto neste numero, foi com a maior satisfayao que 0 CFP acolheu a sugestao da
CTM, que muito nos honrou, de celebrarmos
conjuntamente 05 nossos aniversarios.

Seguiu-se uma sessao durante a qual
intervieram Silva Gama, Pedro Vaz Pereira
e Joao Soeiro, de cujas alocuyoes sobressaiu
o espirito de solidariedade que a filatelia deve
significar e de que foi exemplo 0 momenta
que estava a ser vivido, a satisfayao pelos
aniversarios que se estavam a celebrar e a
feliz oportunidade da sua vivencia conjunta
pelas duas associayoes.
Foram em seguida trocadas lembranyas
entre as duas colectividades, passando-se a
um periodo informal com a participayao de
varios dos circunstantes, 0 que reforyou ainda
mais 0 ambiente de amizade em que a
sessao decorreu, e em qua Castanheira da
Silveira aproveitou 0 ensejo para oferecer
ao CFP uma moldura com uma alegoria
filatelica.
Finalmente, Silva Gama reiterou os seus
agradecimentos pela iniciativa da Confraria
em sa associar da forma mais cativante
possivel ao cinquentenario do CFP: celebrar
connosco 0 seu 4.2 aniversario.
Finda a sessao, os presentes dirigiramse para 0 local do almoyo - prolongamento
desta agradavel confraternizayao entre os
anivarsariantes. (SG)

T

Foi assim que apos previo entendimento
entre as direcyoes das duas agremiayoes,
tivemos 0 grato prazer de, no dia 7 de Novembro, pelas 11 horas, acolhermos na
nossa Sede os lidimos representantes da
Confraria, Anibal Queiroga, Joao Soeiro e
Antonio Cristovao, respectivamente presidente da assembleia geral e director do seu
orgao, ,,0 Timbre», presidente da direcyao,
e membro da direcyao. Presentes tambem 0
presidente da direcyao da Federayao Portuguesa de Filatelia e varios filatelistas,
muitos deles socios das duas colectividades,
como Jose Manuel Castanheira da Silveira,
Eurico Lage Cardoso, Fernando Marques
Oliveira. A receberem 05 visitantes estavam
Silva Gama, Domingos Coelho, Dias Ferreira,
Fernando Mendonya, Luis Miguel Monteiro,
Fernando Ideias e Luis Resende, dos corpos sociais do CFP.
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GENOVA '92

S.TOME E PRiNCIPE
MOC;:AMBIBUE
CORREIOS • 9Z

Os selos de S. Tome e Principe sao
reproduzidos a preto e branco porque
a Administra~ao Postal nao nos cedeu
os originals
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Carimbos nominativos
usados em Portugal
no periodo adesivo

27 de Outubro

50 anos depois ...

Pedro Vaz Pereira

ro, a qual foi criada em 1834 e compreendia os distritos do Porto, Aveiro e Coimbra.
Esta regiao deixou de existir so em 193640 e foi dividida em Douro-litoral, Beira-litoral, Beira-Baixa e Beira-Alta.
Aqui fica 0 esclarecimento devido.

ANGEJA

o meu bom amigo e distinto filatelista
Jose Correia, chamou-me a atenyao para 0
facto de na revista 361 do CFP, vir mal
definida geograficamente a localizayao da
terra relativa ao carimbo de ANGEJA.

ARRUDA

Efectivamente, por erro de simpatia, referi que a mesma se encontrava nas margens do rio Douro quando pretendia dizer rio
Vouga.
Quanto a regiao do Douro, mantenho a
informayao, ja que no seculo XIX, era efectivamente uma povoayao da regiao do Dou-

Vila da Estremadura, foi durante a 1.! e
2.11 Reforma uma Direcyao de Correio da
Administrayao Central de lisboa, tendo usado em ambas 0 carimbo obliterador de barras «10".
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A existencia oficlal do Clube Fllatelico de Portugal, po de dlzer-se que remonta ao
dia 27 de Outubro de 1943.
Isto porque e essa a data do Alvara emitldo pelo Governo Civil de Lisboa
que reconhecia e legalizava 0 CFP, depols dos Estatutos
terem sido homologados pelo Ministerio da Educa~ao.

ecorde-se que ao tempo, uma colectividade como 0 CFP so poderia funcionar mediante tais requisitos, sem
os quais seria considerada ilegal e sujeita,
ela, os seus responsaveis e associ ados a
graves contratempos e mesmo penalizayoes
assaz desagradaveis.
o dia 27 de Outubro de 1993, data em
que se contabilizaram precisamente 50 anos
desse momento auspicioso, recaiu a uma
quarta-feira, tendo sido 0 escolhido para 0
lanyamento do inteiro postal concedido pelos Correios de Portugal e do respectiv~
carimbo comemorativo - formulas com que
a Administra~ao Postal homenageou 0
CFP.
Para esse efeito, os cn instalaram na
Secre do CFP um posto temporario de Correio.
Foi com compreensivel satisfayao que
constatamos terem sido numerosos os associados que afluiram a Sede, muito embora
se tratar de um dia de seman a, de tal modo
que se esgotaram os inteiros com que 0
posto tinha sido abastecido. 0 proprio funcionario dos Correios destacado para essa
missao confessou que apesar de ja ter estado presente em numerosos outros postos

id€mticos, nunca antes tinha assistido a tao
bom resultados. Refira-se ainda que foram
tambem inumeros os pedidos efectuados
atraves de correspondencia.
Assinale-se ainda como extremamente
gratificante, a visita de varios s6cios de ha

R

muitos anos, cuja presenya na Sede nao se
verificava ha muito, como por exemplo Carlos Cardoso Ribeiro e Walter Alexander Katz.
Tambem nos acompanhou 0 nosso socia
Honorario, Comendador Manuel Nunes Correia.
Foi da mesma forma agradavel os numerosos telefonemas, correspondencia e fax de
congratulayoes nessa data recebidos. (SG)
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Exposi~ao

ARRAIOLOS

Tinha no final do seculo XIX, 500 casas
e uma populaoao estimada em 3.000 habitantes.
Foi ajudada e edificada petos cruzados
ingleses que ajudaram D. Afonso Henriques
a conquistar Lisboa, recebendo deste 0 seu
primeiro foral em 1160.

na Sede

Universalismo do CFP

Vila do Alentejo, famosa . palo seu bela
Castelo, tinha no final do seculo XIX uma populaoao de 2.200 pessoas.
Era na 1.iI Reforma Postal uma Direcoao de
Correio da Administraoao Central de Estremoz
e obliterava os selos com um .carimbo numerico
de barras com 0 n!imero «161».

ASSUMAR
Vila do Alentejo, era na 2.11 Reforma
Postal uma Delegaoao de Correio da Direcoao de Monforte, a qual por sua vez pertencia Administraoao Central de Santarem.
Na 1.11 Reforma Postal nao figura nem
como Direcoao nem como Delegaoao de
Correio, contudo era antes desta um correia

(ARRAIOLLQS)

a

longo dos seus cinquenta anos, 0
Clube Filatelico de Portugal orgulha-se de ter estabelecido as melhores
relaooes de amizade com congeneres nao
s6 nacionais, mas tambem de todo 0 mundo.
S6 que poucos serao os que se aperce-

des das quais 0 CFP e ou foi membro associado.
E foram largas dezenas de cartoes de
outras tantas colectividades congeneres que
se patentearam a partir do dia 30 de Outubro,
mostrando-se assim a universalidade do
nosso Clube.

0

A

Na 2.11 Reforma Postal, transitou . como
Direcoao de Correio para a Administraoao
Central de Lisboa e passou a obliterar os
selos com 0 carimbo numerico de barras «9».

assistente, recebendo correia todos os Sabados e expedindo correia todas as Quartas-feiras.
Tinha na segunda metade do seculo XIX
cerca de 200 casas para uma populaoao
aproximada de 900 pessoas.
Recebeu 0 seu primeiro foral das maos
do Rei D. Diniz, no ano de 1298.
Os romanos designaram-na de «AdSeptem-Aroe» .

'!""

•

.

o belo Castelo que ainda hoje se pode
encontrar nesta vila foi mandado edificar em
1310 pelo rei D. Diniz, altura em que recebeu 0 seu primeiro foral.
Fundada pelos Celtas em 360 AC, chamou-se inicialmente «Calantia».
Era dotada de uma estayao telegrafopostal de 2.1 categoria.
,
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A Exposi~ao dos Cartoes
bem da dimensao deste importante sector
da vida do CFP.
Por isso, dentro das celebrayoes do cinquentenario, determinamos apresentar na
Sede, uma exposiyao de cartoes de entida-

Universalidade demonstrada pel os cartoes de agremiaooes de muitos e diversificados paises dos cinco continentes.
Situayao que, naturalmente, muito nos
enleva. (SG)
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Duas achegas
para a historia
das Greves dos Correios

inaugura~ao

Pedro Vaz Pereira dirigiu palavras
de muito louvor e enaltecimento do trabalho
desenvolvido pelo CFP, ao longo de
meio seculo, em prol da fiI ate lia, apontando
a acc;:ao de Jose Rodrigo Dias Ferreira,
decisiva para que 0 CFP se mantivesse
sempre na primeira linha da filatelia portuguesa.
Finalmente, Lucinda Lopes expressou ao
CFP os parabens da CML garantindo que 0

Fbi bastante concorrida a cerimonia da
inaugurac;:ao do certame, na-' qual esteve
presente Lucinda Lopes que representou 0
vereador Joao Soares impedido a ultima hora
de estar presente, 0 presidente da FPF,
Pedro Vaz Pereira, membros dQ.s. corpos
sociais do CFP, expositores e muitos outros
filatelistas.
'

LUIS Eugenio Ferreira

breve historia que tracei*, relatando
os perturbantes acontecimentos que
se desenrolaram a partir das greves
dos correios em 1917 e 1920, assentaram
fundamental mente nas notas deixadas por
Candido de Oliveira (pequena brochura incompleta, publicada em 1925), do pequeno
diario de Mario de Oliveira (notas escritas
durante 0 cativeiro no Forte de Caxias) e do
unico exemplar conhecido de ceO Grevista»
redigido a bordo do transporte Lourenc;:o
Marques, onde os grevistas permaneceram
detidos.
Servi-me ainda da memoria dos relatos
pessoais transmitidos por Godofredo Ferreira e Alfredo Herminio de Sousa, este ultimo
c.hefe do Servic;:o Postal do Corpo Expedicionario Portugues na Flandres em 1917.
Fixei assim os acontecimentos ocorridos
em Lisboa, 0 cativeiro em Caxias e a prisao
dos elementos do pessoal menor em 1920,
passeados entre baionetas pelas ruas da
capital, como prisioneiros de guerra ou conden ados as gales.
As referencias que fac;:o sobre as consequencias da greve em outros locais do nosso
territorio, sao, deste modo, as que deduzo
dos textos dos comunicados ou das refe-

rencias feitas nas inumeras notas entao divulgadas.
Saboemos assim que no dia 5 de Setembro de 1917, em Coimbra, Figueira, Aveiro e
Viseu, toda a corporac;:ao se entregou voluntariamente a prisao em solidariedade com
os colegas da Administrac;:ao Central.

A

Luis EUGENIO FERREIRA

OS TflfGRAfO-POSTAIS
NA HORA UA lUTA
• Os TeJegrafo-Postais na hora da luta - Breve
hist6ria das greves dos Correios e TeJegrafos de
1917 e 1920. Ediy80 Sin tel. 1980.
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Capa do Catalogo

o presidente da direcc;:ao do CFP, A. Silva
Gama, nas palavras que pronunciou salientou
que esta iniciativa pretendeu simbolizar a
tradic;:ao ja antiga do CFP de organizar
certames filatelicos dos mais variados niveis.
E agradeceu a CML, a FPF e aos participantes, recordando que n'ao haveria -8xposic;:6es
se nao houvesse expos ito res. -

municipio lisboeta estara sempre disposto a
apoiar, -dentro das suas possibilidades, as
iniciativas do CFP.
Apos todos os convidados visitarem a
exposic;:ao, foi servido um agradavel beberete
oferecido pel a autarquia, motivo e ocasiao
para um agradavel convivio entre os presentes. (SG)
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HISTORIA POSTAL

FILATELIA TRADICIONAL

Paulo Augusto Pedroso Dias

Jose Manuel Castanheira da Silveira

Carimbos tipo frances

Portugal. D. LUIs fita direita
Jose Manuel dos Santos Pereira

TEMATICA

D. Manuel II - Parte da colec~ao especializada D. Manuel II
colec~ao

especializada

1912

Os Mamlferos Africanos e as suas Relacom 0 Homem

~6es

A. Leal e Cro

Joao Maria Violante

Os Cereais - sua
to (selec~ao)

Emissao de Selos Nativos da india Portuguesa

explora~ao

e tratamen-
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Carlos Penha Garcia

Carlos Manuel da Silva Brites

Victor Manuel do Carmo Correia

La saga du Chemin de Fer
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Pedro Vaz Pereira
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lado da

A segunda achega vem-nos do amigo
Jose Manuel Castanheira da Silveira, sob a
forma da fotografia extraordinaria que se
reproduz e fixa, nada menos que todo 0
pessoal da Administra<;:ao detido em Caxias
e cuja relac;:ao nominal fixei nas paginas do
meu referido livro sobre as greves.
(Godofredo Ferreira e 0 3. 2 da direita
sobre a primeira fila).
E aqui me felicito por possuir magicos
como 0 Casta'1heira da Silveira, entre 0 grupo
dos amigos. E que nunca sabemos 0 que
eles sao capazes de tirar do seu chapeu.

sob Protec~ao

Jose LUIs Pessoa Lobao Tello

Portugal. Encomendas Postais

Ceres. 0

res, que rasgam aquilo que Ihe convem para
nao aturar ma<;:adas. Numa outra nota se Ie
que apesar do governo afirmar que os servi<;:os estao normalizados, ha casas e Lisboa
on de nao chega uma (mica carta de fora de
Lisboa, desde 1 de Setembro.
Todavia, poucas indica<;:oes colhemos
sobre os transtornos que as greves provocaram na distribuh;:ao e circulac;:ao das correspondencias, obviamente afectadas durante esse perlodo.
Quiz 0 acaso que eu · viesse a receber
recentemente duas preciosas achegas para

Victor Candido Pimenta Jacinto

o Mundo Animal

Joaquim de Sousa Lobo

~UIS

1920.

Escotismo

J. M. Miranda da Mota.

Portugal Ceres -

essa minha historia, confirmando a convic<;:ao de que 0 trabalho de investiga<;:ao nunca esta concluldo.
A primeira achega vem-nos de Hernani
Carmelo de Matos, que fixa e documenta com precisao os acontecimentos ocorridos em Estremoz de 3 a 16 de Mar<;:o de

Fernando Gomes Carrao

Carlos Pedro dos Santos

D. Carlos -

Que no dia 11 do mesmo mes, foi emitido um telegrama de Beja, assinado' pelos
telegrafo-postais presos no castelo daquela
cidade, saudando os camaradas presos em
Lisboa. Que em outro documento com a
mesma data, se refere 0 facto de haver
valores e documentos em transito que nao
podem estar a merce de carteiros-amado-

seculo

XV

colec~ao

MAXIMAFILIA

Hernani Carmelo de Matos

Estudo de Inteiros Postais Ceres. Emissao
de 1912

Jose Manuel Ribeiro Marques

Os Descobrimentos
AEROFILATELIA
Bento Jose Grossinho Dias

Historia do Automovel

Francisco Lemos da Silveira

Correio Aereo na Polonia
Manuel Portocarrero
1.~ quadro Liga{:6es para a Europa
C-astelos da Europa
«avant-lIgne» (1921-23)
2.1I quadro - Correio por Balso (1926-36)
3. 1I quadro - Etiquetas de triagem (1926) . • Antonio Gon<;:alves Borralho
Mamlferos
+ Llgat;6es para a America e India (1930)
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Salao

Filatc~lico

Sodas de Ouro

Lapsos em Selo
Gon9a/o Marques Bruno de Sousa

selo de 12$50, da serie .. Uniformes
Militares Portugueses Marinha", classificado com 0 numero 1613 no .. Catalogo Eladio de Santos" (46. 1 Edi~ao, 1985,
pagina 114), representando urn guarda-marinha com uniforme de 1782 tendo ao fundo
uma nau .. Vasco da Gama", contem tras
anacronismos para os quais me parece ser
utit chamar a aten~ao.
Nesse ano de 1782 ainda nao existia
nenhuma nau .. Vasco da Gama", nem a
Bandeira N.acional era azul e branca. De
resto, a .. Vasco da Gama" que navegou com
essa bandeira, nao e a que vern representada no selo. Temos assim discrepAncias:
entre a data do uniforme e 0 nome da
nau, entre a mesma data e a bandelra
dessa nau (0 que salta bastante a vista, diga-se) e entre 0 desenho da nau e respectiva bandeira.
Em primeiro lugar, houve duas naus com
o nome .. Vasco da Gama,,: a primeira foi
lan~ada ao mar em 15 de Dezembro de 1792,
no Arsenal de Marinha, em Lisboa, e foi
acabar no Rio de Janeiro, cerca de 1825. A
segLinda (que foi a ultima nau portuguesa), foi lan~ada ao mar a 2 de Abril de 1841,
tambem no Arsenal da Marinha, tendo deixado definitivamente 0 seu servi~o na Armada em 1873.
Assim, na data indicada no selo ainda
nao havia nenhuma nau .. Vasco da Gama".
Em segundo lugar, a Bandeira Nacional
que vigorou do reinado de o. Sebastiao ate
1830 (dar ate 1834 sera somente band.eira
dos Miguelistas), ostenta as Armas Reais em

fundo branco, mesmo durante 0 perfodo de
1816-1822 (.. Reino Unido de Portugal, Brasil .e Aigarves,,), em que as Armas Reais
foram modificadas, sobrepondo-se 0 escudo
a uma esfera armilar. 56 a partir de 18 de
Outubro de 1830, por decreto da Junta
Govemativa da IIha Terceira (Regencia de
O. Pedro IV) e institufda a Bandeira Nacional .. (... ) bipartida de azul e branco, ficando
o azul pelo lado da haste e as Armas Reais
ao centro, assentando metade sobre cada
uma das cores." (Olfmpio de Melo, A Bandeira Nacional, Lisboa, Imprensa Nacional,
1924, paglna 39).
Ja se va que em 1782 nenhum navio da
Armada podia ostentar a bandeira .. azul e
branca".
Finalmente, sabemos que s6 a segunda
.. Vasco da Gama" navegou com a bandeira
.. azul e branca", e 0 desenho da nau do
selo nao corresponde a esse navio, e aqui
remeto 0 leitor para 0 modelo existente no
Museu da Marinha.

O

Bibliografia:
Quirino da Fonseca, «Os Portugueses no Mar,
mem6rias hist6ricas e arqueol6gicas das naus
de Portugal», Lisboa, Instituto Hidrogrlifico,
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Ellidio de Santos, .. Catlilogo Ellidio de Santos»,
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A tradigao de exposigoes
Um dos aetos mais slgnlflcativos do program·a que
elaboramos para a eelebra~io do einquentenario fol, indubitavelmente,
o Sal so Filatelleo Bodas de Ouro.

~ao, pretendeu-se abranger todas as especialidades filatelicas oficialmente reconhecidas, proporcionar aos visitantes nao iniciados uma visao facil, leve e nao esmagadora
deste coleccionismo, em suma, uma boa panorAmica sobre filatelia. Por essa razao, e
tambem para congregar 0 maior numero
possfvel de coleccionadores, cad a urn dispos
apenas de tres quadros, podendo assim ser
apresentadas 26 participayoes.
Tivemos 0 privilegio de contar com a
participa~ao de grande numero dos mais
cotados filatelistas portugueses da actualidade, com muitas das suas j6ias. Dos ausentes, uns, deve-se ao facto de terem, na
ocasiao, as suas colec~oes em remodela~ao, e outros por elas estarem empenhadas
em exposi~6es competitivas como fai a casa
da exposiyao mundial a decorrer em
Bangkok.
Eis a lista dos notaveis filatelistas que
participaram no Salao:

certame desenrolou-se de 14 a 31 de
Outubro, em do is amplos saloes do
lindo espa~o do Padrao dos Oescobrimentos, instala~oes gentilmente cedidas
pela CAmara Municipal de Lisboa atraves do
seu sector da Cultura.
Por outro lado, tres largas vitrinas excelentemente decoradas incluiam objectos do
acervo do CFP. Numa delas apresentavamse diplomas e catalogos de algumas das
exposi~oes organizadas pelo CFP, ou em
que ele participou; uma outra era dedicada
as relayoes do CFP com 0 Brasil, nomeadamente com 0 Clube Filatelico do Brasil, e as
exposi~oes luso-brasileiras, Lubrapex; a de
maior superffcie inclufa pe~as como exemplares de catalogos universais, material de
pesquisa, as rarfssimas falsifica~6es Sperati,
os primeiros livros de actas do CFP, e tantos
outros objectos.
No que diz respeito ao certame, dado 0
seu caracter nao competitivo e de divulga-

O
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RA DE FILA TELIA no pr6prio ana de 1966
na cidade do Rio de Janeiro, organizada pelo
Clube Filatelico do Brasil com indispensavel
patrocinio e participat;ao oficial e efectiva dos
Correios Brasileiros. Esses fatos hist6ricos
comprovam que os nossos dois clubes, isto
e, 0 C.F.B. e 0 C.F.P. sao irmaos desde 0
dia 27 de Outubro de 1943 e 0 protocolo
firmado em 1988 tomando oficial essa
geminat;ao foi apenas a legalidade da realidade ja existente, principalmente dentro do
corat;ao dos filatelistas das duas agremia-

Por outro lado, 0 CFB ofereceu ao CFP,
uma belfssima placa de prata com a seguinte
grava9ao:

o

Roteiro de Exposi<;:oes

CLUBE FILATELICO DO BRASIL
Sauda seu Irmao
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
pelo seu Cinquentemirio
27.10.43 - 21 .10.93.

A.

Duplo Exito

t;oes.
Nosso co-irmao programou varias festividades e diversos actos comemorativos de
suas "Bodas de Ouro" e dentre elas podemos destacar a realizat;ao de algumas Exposit;oes na sede do C.F.P., um grande leilao
comemorativo que sera realizado em 27 de
Novembro de 1993, a emissao pelo C. T. T.
de um inteiro postal alusivo ao Cinquentenario do Clube e a comemorat;ao do Dia do
Selo Portugues de 1993 em 1.11 de Dezembro,
ja oficializado pela Federat;ao Portuguesa de
Filatelia.
o Clube Filatelico do Brasil, esta e estara presente espiritualmente em, todos os
atos e solenidades e se possivel se fara representar fisicamente na data hi~t6rica.
ParaMns CLUBE FILATELICO DE
PORTUGAL e que continue trabalhando pela
grandeza cada vez maior da filatelia Luso
Brasileira.
Paulo Monteiro de Araujo
Presidente do Clube Filatelico do
Brasil.

s exposi90eS filatelicas Porto 93 e Inviet"! 93 que se realizaram na capital
do Norte de 27 a 31 de Outubro,
registaram urn consolador sucesso podendo
o seu organizador, 0 Clube Nacional de Fi-

A

27.10.1993 -

1

<?>~-INv~

Urn exemplo verdadeiramente paradigmatico de como a filatelia pro move e
incrementa rela90es tao estreitas e amizades
tao fortes, duradouras e sinceras entre os
Homens.
E pela forma tao expressiva e amiga
como 0 CFB homenageou 0 CFP, como
mostrar 0 nosso reconhecimento a colectividade irma?
Vamos optar neste momenta por urn
simples mas muito sincero OBRIGADO! (SG)

Missiva que acompanhou a placa oferecida
pelo Clube Filatelico do Brasil
L1sboa -

estruturas envolventes que substituiram as
que la existiam. Bern hajam por isso os
responsaveis!
Sob a esplendorosa ilumina9ao do pavilhao, encontravam-se patentes colec90es de
grande qualidade, em particular, naturalmente, no certame luso-espanhol. Bastara
dizer-se que 0 metal mais atribufdo foi oouro,
com oito medal has, sendo sete de «vermeil»
grande e outras tantas de «vermeil», quatro
de prata grande, cinco de prata e apenas
quatro de' bronze prateado. Sintomatica a
circunstancia de nao ter sido atribufda uma
unica l'J1edalha de bronze.
No que diz respeito a distribui9ao de
premios entre portugueses e espanh6is, pode
dizer-se que ele tera, talvez, patenteado
alguma vantagem para os nosss compatrio-

Rio de Janeiro

o Clube Filatelico do Brasil sauda e felicita seu irmao «Clube Filatelico de Portugal»
pelos 50 anos de vida, na certeza do dever cumprido, pelo muito que ja fez pela filatelia
portuguesa, e tambem pelo que ainda fara em sua traject6ria de lutas e realiza90es.
Nosso quadro social irmanado ao vosso, vive hoje urn dia de grande alegria que temos
a certeza se repetira por muitos e muitos anos. Viva 0 Clube Filatelico de Portugal!
Paulo Monteiro de Araujo (CFB)
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latelia, estar plenamente satisfeito. As exposic;:oes inter-regional, por urn lado, e lusoespanhola de Hist6ria Postal e Inteiros
Postais tiveram, por outro, urn magnffico,
cenario no espectacularmente renovado
Palacio de Cristal, agora ostentando 0 nome
da qategorizada maratonista, Rosa Mota.
E oportuno registar e louvar, de forma
bern acentuada, a preocupa9ao manifestada
pelo municfpio portuense em possibilitar que,
naquele amplo recinto, continuem a poder
desenrolar-se manifestac;:oes de caracter
cultural. Para que isso pudesse manter-se,
foi adoptada uma solU9aO engenhosa e,
afinal, simples, que consiste em recolher a
bancada situada ao nfvel terreo, disponibilizando assim urn largo espa90 para certames de fndole diversa, como e 0 caso das
filatelicas. E sao tambem impecaveis as infra-

('I DIA OA CIDADE DO PORTO~
.:>-)-tAM... .....,..... OO""'~~"':'J

.oaRTO ("l~'
tas, bern firmada na modalidade de Inteiros
Postais e menos evidente na Hist6ria Postal.
Quanto a inter-regional, foi de novo : onfirmada a boa hora em que a Federa9ao Portuguesa de Filatelia as implementou,
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ficado para a sessao solene para a celebrayao do 9. 2 aniversario do Clube Nacional de
Filatelia e distribuiyao de premios aos seus
associ ados com a presenya de muitos filatelistas, incluindo os presidentes das federayoes portuguesa e espanhola de Filatelia,
os quais estiveram igualmente presentes no
agradavel jantar de palmares, ambas motive
de salutar confraternizayao entre os circunstantes tanto portugueses como espanh6is.

contando-se por mais de uma dezena as
participayoes que ganharam 0 direito de se
inscreverem em exposiyoes nacionais e por
mais de duas dezenas as expostas pela
primeira vez.
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Clube Filatelico
do Brasil

Durante a sessao Fernandes de Sousa, presidente do dinamico clube do Porto, aludiu, com palavras muito simpaticas,
ao 50.1! aniversario do Clube Filatelico de
Portugal, tendo Silva Gama agradecido a
desvanecedora men~ao.

0~IA DOS!!~SITORES&>

. •

Homenagem do Brasil

/'~.......,>U_ ,~.

. UATOZ1.
No que diz respeito as actividades paralelas, uma menyao especial pelo seu sign i-

Datam de he ja muitos anos os la~os de grande amizade
entre 0 Clube Filaelico de Portugal e 0 Clube Filatelico do Brasil.

T

Feira Nacional de Filatelia
Como em todas as anteriores edi~6es,
o Clube Filatelico de Portugal esteve

Federayao Portuguesa de Filatelia, no
sentido louvavel da descentralizayao,
. deliberou realizar a sua XII Feira
Nacional de Filatelia, integrada nas Exposiyoes Porto 93 e Invicta 93.
A feira funcionou nos dias 30 e 31 de
Outubro, no Pavilhao Rosa Mota. E como e
usual, contou com urn carimbo alusivo a
acrescentar aos quatro outros destinados as
exposiyoes.
Como sempre, estiveram presentes
«stands» de numerosos comerciantes filatelicos de todos 0 Pais, algumas agremiayoes,
os Correios de Portugal e a pr6pria federayao, que colocou a disposiyao dos interessados urn sobrescrito especial mente concebido para nele ser aposta a obliterayao criada para esta feira.

A

Efetivamente, no dia 27 de Outubro de 1943,
anD em que 0 CLUBE FILA TELICO DO
BRASIL organizou e realizou em parceria
com 0 DEPARTAMENTO DOS CORREIOS
E TELEGRAFOS a BRAPEX 1/1/ Exposiyao
Nacional de Filatelia, a 1.!! Exposiyao realizada no Brasil de caratec intemacional, pois
admitia a participayao de filatelistas estra,!geiros, nascia em Lisboa 0 CLUBE FILA TELlCO DE PORTUGAL. A partir de entaD,
comeyou a crescer a filatelia portuguesa ate
alcanyar a posiyao de destaque que ja alcanya atualmente. Pelo nosso irmao portugues, que por uma feliz coincidencia de
datas, nascia no anD do Centenario do nosso
Olho de Boi, passaram todos os grandes
filatelistas lusos colaborando sempre para 0
engrandecimento do C.F.P. e de toda a filatelia portuguesa, continental e de alem mar.
De degrau em degrau foram sido vencidos
os obstaculos e as realizayoes foram se
sucedendo nesses allimos 50 anos; entre
elas nao podemos deixar de assinalar a
criayao em 1966 da LUBRAPEX, ideia
nascida dentro da sede do Clube Filatelico
do Brasil, logo aceita com entusiasmo pelos
amigos do Clube Filatelico de Portugal e
consolidada la e ca, culminando com a realizayao da I EXPOSIC;.A.O LUSO BRASILEI-

ao forte relacionamento culminou, em
1988, com a geminayao das duas
grandes colectividades estreitando, se
possivel ainda mais, as relayoes entre ambos, desde os respectivos Corpos Sociais,
ate ao comum dos associ ados.
Layos que se vao reforyando sobretudo
em cada uma das ediyoes das Lubrapex,
esses magnificos elos que unem cada vez
mais nao s6 as comunidades filatelicas dos
dois paises, mas tambem dos povos irmaos.
o Clube Filatelico do Brasil, em momento para n6s tao feliz, homenageou 0 Clube
Filatelico de Portugal de uma forma sentida
que muito nos comoveu e sensibilizou.
Uma das formas de 0 fazer, foi atraves
do texto que a seguir inserimos na integra,
assinado por Paulo Monteiro de Araujo, seu
i1ustre presidente, s6cio Honorario e grande
amigo do CFP, e de Portugal.

Clube Filatelico de Portugal
Meio Seculo de Proffcuo Trabalho pela
Filatelia
presente com um «stand» cujo funcionamento foi assegurado por Fernando
Mendon~a, tesoureiro da direc~ao do CFP.
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E com grande alegria que registramos 0
Cinquentenario ,do nosso irmao geminado
"CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL" que
ocorrera no dia 27 de Outubro pr6ximo.
19

Encontros
em Ovar

PAP~IS DE VALOR
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ecorreu de 27 de Novembro a 1 de
Dezembro, no Salao Paroquial de Sao
Joao de Ovar, a V Exposiyao Filatelica
Nacional Juvenil.
Foi uma iniciativa da Secyao Filatelica
do conceituado Orfeao de Ovar, integrada
na segunda ediyao do Cicio Ant6nio Fragoso.
Recorde-se que este cicio foi projectado
pelo aludido e dinamico nucleo para ter a
durayao de cinco anos consecutivos, estando programados para cada um deles varias
e diversificadas manifestayoes, incluindo
sempre a apresentayao de 10 das 50 meIhores colecyOes portuguesas escolhidas pela
comissao permanente da realizayao, mediante um criterio uniforme antecipadamente
estabelecido com base nas classificayoes
obtidas pelas colecyoes nas exposiyoes em
que participaram. Para alem disso os autores e possuidores desses conjuntos seleccion ados comprometem-se a apresentar uma
comunicayao e a debate-Ia com os circunstantes nos denominados Encontros de
Ovar, que fazem parte desses ciclos.
E, consoante as regras determinadas
estiveram presentes em Ovar, os distintos
filatelistas David Cohen, Julio Maia, Armando Bordalo Sanches, Castanheira da Silveira, Pedro Grade, Luis Eugenio Ferreira,
LoMo Tello representado por Jorge Luis P.
Fernandes, Vitor Correia, Adelino Caravela
e Joaquim Lobo, os quais tiveram as suas
participayos patentes.
programa incluiu ainda a VI Mostra
Filatelica de Ovar destinada essencialmente
aos filatelistas filiados na colectividade organizadora, outra caracteristica sempre presente no Cicio Ant6nio Fragoso.
E oportuno referir que 0 nome desta
manifestayao e uma homenagem ao distinto

e saudoso filatelista natural de Ovar, que foi
o responsavel pela organizayao desse nucleo e seu presidente. Homenagem merecida pois Ant6nio Fragoso foi um dos maio res
filatelistas portugueses de sempre. Para alem
de eminente coleccionador foi um dos mais
eruditos estudiosos, em particular das suas
especialidades favoritas, a hist6ria postal e
o capitulo da marcofilia. Nao se deve olvidar
tambem 0 seu amor e respeito pela lingua
portuguesa, bem demonstrados atraves dos
seus inumeros trabalhos sempre reveladores
dos seus dotes literarios da mais fina e pura
agua.
Do programa destes Encontros de

D

DESENHOS

~

3463057

Ovar constou ainda uma homenagem que
os filatelistas vareiros quiseram prestar
ao Clube Fllatellco de Portugal, da qual
damos nota desenvolvida noutro lugar, a qual
se seguiu um jantar que, como na ediyao
pass ada, foi intitulado «Ate ao ano".

o

Os Correios, que, ao lado da Federayao
Portuguesa de Filatelia e do Municipio de
Ovar, patrocionaram a manifestayao, concederam dois carimbos alusivos que fu r ~ ionam
no local do certame nos dias 27 de Novembro e 1 de Dezembro.
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Lagos 93
revela Centro Cultural
mente equipados para albergar, comodamente, intervenientes convidados das realizayoes que ai tiverem lugar, como foi 0 caso
dos jurados da Lagos 93.
Foi neste cemirio magnifico que se desenrolou 0 certame patrocinado pelos Correios de Portugal, Camara Municipal de
Lagos e Federayao Portuguesa de Filatelia,
ao mesmo tempo que em outra sala estava
patente uma exposiyao de escultura em
madeira, enos fins-de-semana, no anfiteatro, realizavam -se sessoes de teatro que
registavam lotayoes esgotadas.

1.!! Exposiyao Filatelica Tematica Luso-Espanhola que, numa organizayao da
Associayao Filatelica Alentejo-Algarve, se
realizou em Lagos, de 17 a 25 de Abril, teve
o especial merito de revelar que existem

A

Elementos Filatelicos
Outro aspecto importante da Lagos 93,
foi 0 elevado nivel qualitativo de uma percentagem elevada das participayoes, com

municipios a executar obras dignas do maior louvor, destinadas a albergar iniciativas
culturais. Referimo-nos ao Centro Cultural
que a edilidade daquela simpatica cidade do
barlavento algarvio fez erigir, aproveitando
um antigo palacio do qual, muito sensatamente, conservou intacta a traya exterior.
Situ ado na zona antiga de Lagos, bem
no seu centro e na sua parte mais concorrida, 0 interior deste autentico templo da
cultura inaugurado ha poucos meses, possui
todos os requisitos para acolher os mais
diversos tipos de certames, ate em simultaneidade, para alem de incluir um confortavel
auditorio dotado de palco, com a capacidade de 170 lugares. E tem ainda a caracteristica curiosa e inusitada de no seu interior
comportar quatro modernos quartos devida-

especial destaque para as da Classe Tematica, com um contributo notavel das provenientes de Espanha.
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do assim oficializada a existencia do CFP»,
isto em 1943, sen do, igualmente, a data de
27 de Outubro, passados quarenta e seis
anos, aquela em que foi assinada a escritura
notarial de constituit;ao da nossa Confraria
Timbrologica.
E verdade prezados Confrades, e verdade Amigos associados do CFP, as nossas
agremiayoes fazem anos no mesmo dia, a
mais antiga e, cremos, a mais jovem das
colectividades filatelicas portuguesas nasceram ambas a 27 de Outubro.
o conhecimento desta coincidencia levou-nos, de imediato, a decisao de apresentar (e estamos a faze-Io) uma proposta aberta
a Direcyao do CFP - por que nao, dentro
do espfrito que nos anima de
«aprofundarmos as nossas relayoes» e de
«ainda mais cimentarmos amizades», havenda tantos Confrades que tambem sao
associados do CFP, nao celebrarmos, conjuntamente, 0 27 de Outubro, da forma que
for entendida mais significativa e que podia
passar por uma magna reuniao em Lisboa,
talvez um jan tar de confraternizayao, sem
prejufzo de programas particulares ja estabelecidos?
Nem teria, fatalmente, que ser no proprio
dia 27 de Outubro, mas em dia mais ou
menos proximo, que nao fizesse perder 0
significado do acto.
Cabe
Direct;ao do CFP, como
agremiayao mais antiga e atendendo que «a
. antiguidade e um posto», decidir sobre a
proposta e, se essa decisao for de
discordancia, nem por isso ficaremos menos
amigos, menos disponfveis, menos dispostos a participar e colaborar, dentro das
nossas possibilidades, nas celebrayoes do
cinquentenario do Clube Filatelico de Portugal.

Por outro lado, tambem nos causou justificada satisfayao a circunstancia da mensagem de AMIZADE que tivemos 0 gosto de
remeter as nossas congeneres ter tido, pelo
menos, um eco - e logo de uma colectividade que tanto prezamos.
E tambem nos desvaneceu a "proposta
abertall inclusa no referido artigo, no sentido
de celebrarmos conjuntamente 0 aniversario.
Mas mais importante do que tudo, e a
constatayao de que para alguns, AMIZADE
continua a nao ser uma mera e va palavra.

lO 't~~\~O
Da CUlTUD

AO S£RVI~O
DA F1LAT£UA

a

Calendario elaborado para 0 cinquentenaro
A proposiyao do CTM foi acolhida positivamente por unanimidade da Direcyao do
CFP a iniciativa concretizou-se. Dela damos
nolicia em local proprio.

De facto, trata-se de uma coincidencia
deveras curiosa a assaz agradavel. Como
funcionam as ccregras ll do acaso! 0 feliz
acaso que fez com que aniversariassem no
mesmo dia as duas agremiayoes filatelicas:
o Clube Filatelico de Portugal e a Confraria
Timbrologica Meridional. E que quando a
mais antiga completou 0 seu cinquentenario,
a sua homologa fosse a mais jovem.

A todos os mencionados renovamos
os nossos slnceros agradecimentos.

A. SILVA GAMA
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para 0 Dia do Selo, em reportages muitissimo ilustradas. Uma men~ao especial para
as palavras expressas no "Editorial", da autoria do presidente da FPF.
Finalmente, ,,0 Timbre", da Confrarla
Timbrol6gica Meridional, de Evora, dedicou
'men~5es desenvolvidas ao aniversario, nos
seus nos. 17, de Mar~o, 19, de Julho e 20,
de Outubro.

foi agora comunicado pelo Confrade Silva
Gama, Presidente da Direct;lio do CFP, em
papel de offcio ja reformulado no qual, orgulhosamente, se Inclui a ment;lio ao 50,!2
AniversBrio.
Afirma 0 Confrade Silva Gama em nome
do CFP, a "maior disponibilidade e interesse em [ ...] aprofundar as nossas relat;oes
com 0 intuito de ainda mais cimentarmos

pela organizac;:ao, na Classe de Competic;:~o
incluiam-se as sec~5es de Filatelia Tematica, Maximafilia, Juventude e Literatura
Filatelica. Atente-se que nestas tres ultimas,"
apenas se incluiam participa~5es de caracter tematico.
..

o Grande Premio "Lagos 93", com
medalha de aura grande, foi outorgadb a
Jose Ramon Moreno, com "Los Yates de
Vela y sus Regatas. Tres Siglos de Vida
Desportiva;" uma participa~ao construfda por
forma ~ que pode seryir de exemplo a quem

.

Exposltores
Espanha

Portugal

4
7
10
6

Classe Especial
Rlatella Tematica
Maxlmafilla
Juventude
Literatura

Totals

2

6

14

21
15

5

-

-1

27

22

OuroG

Intelro Postal concedido pelos CTT para
o cinquentenario do CFP
amizades - objectiv~ que, entendemos, devera ser 0 fulcro da actividade de todos nos
e que, nlio devemos olvida-Io, esta implfcito
nos fundamentos da actividade filatelica».
Como 0 CFP tamMm a Confraria comunga e partilha do meritorio objectiv~, que
tem como fulcro a AMIZADE e parece andar, um pouco, esquecido no meio em que
ha demasiados "descentrados» .. .
Paci{mcia e aguardemos a mudant;a dos
tempos e 0 regresso dos filhos prodigos...
Da leitura do Boletim que acompanhava
o offcio que temos vindo a citar, algo nos
chamou a atent;Bo, pois trata-se de uma
interessante coincid€mcia por nos, ate agora, ignorada - "a data de 27 de Outubro foi
aquela em que se concretizou a concesslio
do Alvara do Govemo Civil de Lisboa, fican-

Uma Coincidencia Uma Proposta

o texto inserto em ,,0 Timbre" n.!! 17,
ilustrado com 0 emblema composto para 0
nosso aniversario e a nossa titula~ao, da
pena do seu director, Anfbal Queiroga, merece tratamento especial nao s6 pelo seu
conteudo, como pelo que dele resultou. Por
isso 0 reproduzimos na rntegra:
No decurso de 1993, 0 Clube Filatelico
de Portugal festeja cinquenta anos, de activa e continuada exist€mcia.
Meia duzia de palavras estas, que traduzem um dos acontecimentos mais importantes do ana na Filatelia Portuguesa, que nos
16
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FiataBa TemAtica
Maximaliia
.ItNantude

1

I.Itaralura

I

53

49

Vermeil

E

T

P

E

T

P

E

T

3

4

1

4

5

-

2

2

2

2

4

1

1

2

2

4

2

1

-

1

-
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4

5

2

3

5

28
143
78

25

-

-

-

139

132

271

Prata G

P

1

'.
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Os numeros relativos a quadros, participac;:5es e medalhas, encontram-se indicados
nos quadros juntos.
o Juri foi presidido por Antonio Borralho,
sendo Vice-Presidente 0 jurado intemacional espanhol, Jose Hernan Seijas, Secreta-

T

4

Totals

10
97

22

E

3

Elpanha

18
46

1

Varm, G

Ouro

Portugal

6

deseje organizar uma colecc;:ao tematica
. segundo os parametros estabelecidos.
o Premio ' "Gil Eanes" destinado a meIhor colecc;:ao do tema Descobrimentos Marftimos, foi atriburdo a participa~ao "Cronicas
del Descubrimiento", de Francisco Piniella

Quadros

5

PORTUGAL; E -

P

E

Prata

4

g

3

1

ESPANHA; T -

que recebeu tambem · medalha de ouro.
Lamenta-se a ausencia de varias colec~5es portuguesas que pela sua qualidade
iriam sem duvida aumentar ainda mais 0 ja
de si bom nrvel do certame, para alem de
Ihe aumentar 0 quantitativo.
Refira-se que para alem da Classe Especial destinada aos membros do Juri e aos
coleccionadores especial mente convidados

Bronze

P

E

T

P

T

P

E

T

2

1

1

2

- - -

1

1

2

-

T

- - - -

Br. Prat.

E

-

2

1

2

3

2

-

- 2 1 -1
1 1 - - - 4 -4
- - - - - 1 1 - --

4

3

3

8

2

1

3

8

1

7

TOTAL

rio, A. Silva Gama, acompanhados por
Barjona de Freitas, pelo maximafilista espanhol, Manuel Monterrey e Miguel Macedo
Teixeira.
Uma referencia especial para 0 numero
de filatelistas espanMis que se deslocaram
a Lagos provindos de muitos pontos do pars
vizinho, merecendo por isso uma sauda~ao
muito cordial.
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Mirobrex cumpriu
objectivos
1~~'

t_\
nao e diffcil prognosticar a sua voca/(iio para
alcanvar altos galardoes mesmo ao mais alto
nfvel.
Por outro lado, um bom lote atingiu 0 grau
que Ihes permite competir no escaao mais
elevado das manifestal(oes portuguesas: as
exposi¢es nacionais.
De referir tambem que entre aquelas que na
Mirobrex fizeram a sua primeira apresental(ao,
bastantes mesmo das mais incipientes, se os
seus proprietarios nelas se empenharem e dedicarem, tem as maiores possibilidades de meIhorar consideravelmente, ate com certa rapidez
e facilidade.
Finalmente, a Comissao Organizadora, a
frente da qual esteve 0 nosso prezado cons6cio
Vftor Jacinto, pode tambem regosijar-se pelo seu
proprio trabalho que se saldou por forma largamente positiva.
A Mirobrex veio confirmar uma vez mais a
utilidade da descentralizal(ao, sendo este tipo
de certames 0 ideal para movimentar nucleos
perifericos, testar as suas capacidades e rotinalos em manifestal(oes mais amplas do que asmostras que costumam levar a efeito.

ais uma exposil(ao inter-regional atingiu
plenamente os objectivos para os quais
estes certames foram criados.
A Mirobrex 93 realizou-se no Pavilhao de
Exposil(oes da Camara Municipal de Santiago
de Cacem, de 24 de Abril a 2 de Maio. A sua
organiza/(iio esleve a cargo do Nlicleo Filatelico
do Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Petrogal-Sines, e contou com 0 patrocfnio dos Correios de Portugal, do Municfpio local
e da Federa/(iio Portuguesa de Filatelia.
Semo va.rias as razoes pelas quais os seus
responsaveis se devemo considerar satisfeitos.
Entre eles referimos a circunstfmcia de af terem
surgido novas participal(6es a algumas das quais

M

A EXPOSICAO
Num bom recinto e com uma disposil(ao
agradavel, foram preenchidos 376 paineis por
66

No que diz respeito a Imprensa especializada, comel(amos por reproduzir a referencia inserta em «A Filatelia Portuguesa», n. 2
50, de Abril, Revista do Clube Nacional de
Filatelia, do Porto, a fechar 0 "Editorial" assinado pelo seu director e nosso muito prezado
~onsocio, Manuel Portocarrero:

especialidade em Portugal, dado ser 0 mais
antigo e um dos mais importantes da Europa, tendo ja protagonizado inumeras realizayoes, como sejam tres Exposiyoes Filatelicas
Luso-Brasileiras, Lubrapex, nos tJltimos 12
anos."

[...JNao podemos concluir, neste momenta

Na sua 1.1 pagina figuram as gravuras
do inteiro postal e do carimbo alusivos ao
aniversario.

de felicidade, sem nos dirigimos ao Clube Filatelico de Portugal, agremiayao que completa, este ano, 50 prima veras. Queremos
associar-nos a festa desse Clube e felicita-Io
por tao feliz aniversario. De louvar e saudar,
uma vida tao longa, plena de actividade , sem
hiatos, com uma obra notavel e exemplar. A
Ii/atelia e os filatelistas devem muito ao Clube
Filatelico de Portugal. Os nossos parabens
aos seus dirigentes e associados e... ate ao
ana 100. [ ...J

MENSAGEM
Em 27 de Outubro de 1993, 0 Clube
Filatelico de Portugal comemora 0 seu
cinquentena.rio de fundal(ao de gloriosos
feitos filatelicos.
Foram anos de trabalhos proffcuos ao
desenvolvimento e engrandecimento da
filatelia portuguesa, com marcante presenl(a em todos os empreendimentos da
vida filatelica de Portugal, constituindose durante muitos anos uma verdadeira
Federal(ao quando Capitaneava os
principais feitos e eventuais trabalhos,
em prol da confraternizal(ao entre filatelistas portugueses.
Sao de seus quadros os filatelistas
portugueses responsa.veis pelo grande
incentivo de fraternidade luso-brasileira,
apoiando e trabalhando para que a ideia
nascida em 1966, a realizal(ao da primeira-LUBRAPEX, fosse uma realidade
e facto marcante em nosso relacionamento de muita estima e amizade.
HONRA AO MERITO!
Que 0 futuro seja pujante em realizal(oes filatelicas. Sao os votos sinceros
de ........... .

Nesta mesma Revista, no seu n. 2 53, de
Outubro, e igualmente no "Editorial", anota.mos uma outra referencia ao aniversano.
Do «Jarnal de Filatelia», orgao desta
mesma colectividade, nos numeros 21, de
Jul~o e 23, de Novembro, respigamos um
para.grafo do "Editorial" desta ultima edil(ao,
totalmente devotado ao CFP que era acompanhado na sua 1.!I pagina, da reprodul(ao
em larga dimensao do inteiro postal comemorativo dos 50 an os do CFP:
"Ha nove anos, tantos quanto tem 0 Clube
Nacional deFi/atelia, que nos orgulhamos do
bom relacionamento, da amizade e do respeito para com 0 Clube Fi/atelico de Portugal."

Tambem noticiaram a efemeride 0 «80letlm do Jornalista Filatelico» n. 2 2 (2.11
serie), dirigido pelo nosso associado Antonio
Leal Cro, e «Boisa Jornal Clube Franquia» ,
n,2 143, de Outubro, publical(ao da responsabilidade do nosso consocio Daniel Costa de
cuja "Nota de Abertura" inteiramente dedicada a efemeride, reproduzimos:

Euclydes Pontes

A "Filatelia Lusitana", orgao da FederaI(ao Portuguesa de Filatelia, publicou no seu
n. 2 21, alargada referencia ao Grande Premio de Arte Filatelica. E 0 n.2 22123 reproduz na cap a 0 IP do CFP, dedicando grande
parte das suas 96 paginas aos eventos do
nosso cinquentenario com particular destaque

e

,,0 Clube Fi/atelico de Portugal
uma
verdadeira referfmcia do Associativismo da
15

Na Imprensa diaria, 0 vespertino «A
Capital» dedicou-Ihe integralmente a sua
secyao "Coleccionar", nos dias 7 de Agosto, 11 de Setembro, 16 e 23 de Outubro, 20
de Novembro e 4 de Dezembro; 0 «Correio
da Manhs •• , a 24 de Outubro e 28 de Novembro; 0 ccPrimeiro de Janeiro», a 25 de
Julho; «0 Dia», a 28 de Novembro.
Da Imprensa regional, anotamos a
«Chamine do Algarve», de Portimao, de 15
de Maio; 0 «Jornal da Amadora», de 25 de
Novembro; a «Regiao de Rio Maior», de 26
de Novembro.
Tambem a «Agenda Cultural» da Camara Municipal de Lisboa, referiu 0 aniversario.
Como nota curiosa, a circunstancia de 0
«Diario da Republica» (I serie-B, n.!! 256 2.11.93) ter mencionado os ,,50 anos do
Clube Filatalico de Portugal", ao publicar a
P.ortaria (n.!!1111/93 de 2 de Novembro) que
manda por em circulayao 0 inteiro postal
comemorativo.

E e com profunda comoyao que agradecemos publicamente a todos os que tiveram
essa amabilidade.
Foram muitos os diarios, os semanarios,
as publicayoes especializadas que a elas se
referiram, seja divulgando os resultados do
Grande Premio de Arte Filatelica - iniciativa integrada na celebrayao - ou os carimbos
e 0 inteiro postal relativos efemeride: 0 Dia
do Selo dedicado pela Federayao Portuguesa
de Filatelia ao CFP, ou 0 Salao Filatelico
Bodas de Ouro: ou ainda 0 aniversario
propriamento dito.

a

Estimado amigo e Presidente
A Federayao Brasileira de Filatelia,
pel a sua Diretoria e suas Entidades Filatelicas Membros tem a honra e a
imensa satisfay8.o de cumprimentar 0
Clube Filatalico de Portugal, pela passagem do seu cinquentenario de Funday8.o.
Realmente a merit6ria a atuayao do
Clube Filatalico de Portugal nos trabalhos
de desenvolvimento da filatelia portuguesa, tendo marcado brilhantemente a
sua vida associativa de confratemizayao
entre os seus pares.
Nossas congratulayoes e votos sinceros de continuidade em seu positiv~
progresso associativo.
Honra ao marito!
Reiteramos os nossos protestos de
alta estima e elevada consideray8.o.

Ha cinquenta anos que 0 Clube Filatalico de Portugal encetou a sua viagem
atraves da Filatelia, ousando vencer a
indiferenya e 0 marasmo, sem confessar desanimo.
Nesta longa traject6ria rompeu duvidas, criou alentos, cultivou amizades e
prestou relevantes serviyos a filatelia
nacionaJ.
Hora alta, de jubilo - e de gratidao!
- nao podemos esquecer as ajudas
sempre pronta e desinteressadas que
nos prestou, entre elas, aquando da criayao deste Nucleo.
o Clube Filatelico de Portugal faz 50
anosl
Fez Filatelia e tem 0 orgulho de se
rever nela.
Bem hajam todos Aqueles que 0 serviram com dedicayao sem limites, e todos Aqueles que continuarao uma
hera~a tao ardua e de tanta responsabilidade.

Federa9fjo Brasileii·a de Filatelia
Enumerando aqueles que chegaram ao
nosso conhecimento, comeyamos por apontar a Agencia Lusa que aludiu ao cinquentenario num despacho sobre a situay8.o
filatelica.
A Radio Renascenya no apontamento
semanal «Clube das Colecyoes", do programa do Canal 1, «Os bons velhos tempos",
e a Voz de Lisboa na sua rubrica bi-semanal de coleccionismo, fizeram largas referancias a todas as aludidas iniciativas.

o Juri foi constitufdo par David Cohen (Presidente), Vllor Falcao (Secretario), Alvaro Zacarias Reis, Cartos Pedro Santos, Eurico Lage
Cardoso e Miguel Pessanha.
Foram atribufdas 4 medalhas de ouro, 9 de
prata c:Iourada, 20 de prata, 15 de bronze prateado, 8 de bronze e 2 diplomas de participayao.
o Grande Premio «MIROBREX93", foi outorgado participayao «Portugal e 0 ImperiOHist6ria Postal de Portugal, IIhas e Ultramar" de
LUIS Frazao. (SG)

66 participayoes as quais estavarn distribuldas
da seglJinte forma:
Classe Oficial, 1 (em 5 quadros); Classe
Especial, 7 (44); na Classe Competiyao, Filatelia Tradicional, 10 (68); Hist6ria Postal, 4 (31);
Inteiros Postais, 1 (10); Tematica, 19 (104);
Maximafilia, 18 (98); Filatelia Juvenil, 5 (16);
Literatura Filatelica, 1.

a

LINDNER - suplementos e caixas para moedas - a melhor protecyao para as suas colecyOes.

LINDNER calxa para moedas - 0

~

1 em vendas em todo 0 mundo.

Se VOCe tem selos e moedas.
NOs temos a sistema.

Nucleo Filatelico e Numismatico
de AssoCia9io dos Bombeiros
Voluntlirlos de Canas de Senhorim
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Liste de membres - Lista de socios - Members list - Lista de socios - Liste de membres

1086 -

PORTUGAL
114 -

135 -311 -

549 -

648 656 -

751 -

815 -

863 -

1023 -

1204 -

Dr. Alexandre de Brito Sampaio.
Quinta, de Botas. Penacova. 4610
Felgueiras. (A) Po.Fr.ln.Es.C.T.60.
de 1.Cllissicos e cartas ate 1929.
Jorge S. P. Santos. 8ua de S. Jorge, 69. 2900 SetUbal. (M) Po.Fr.
. In.T.V.C.60.N.U.l.2.10.90.94.
Joaquim da Silva Ledo. Rua Francisco de Abreu e Sousa, 99. 3720
Oliveira de Azemeis. (M) Po. Fr.
Compreende In.It.Es.T.C. 60.68.73.
Outras Peyas. 60.1.28. Tematica
«Os Lusfadas». 90.93.
Eng. Victor Manuel do Carmo Correia. Praya de 9 de Julho, n. 2 142.2 B. Costa da Caparica. 2825
Monte da Caparica. (A) Fr.ln.T.C.
N.60.1 .2. Tematica «A Conquista do
Espayo». T14.90.93, Lollini.
Dr. Nuno Manuel Correia Ferro. Rua
Andrade Corvo, 13-3.2. 1100 Lisboa.
(M) T.C.60.N.T12.90.
Dr. Nuno Afonso Henriques dos
Santos. Avenida dos Bombeiros
Voluntarios de Alges, 40-3. 2 Esq.2.
Alges. 1495 Lisboa (M) Po.T.N.U.
60.lnsular, 2.67B.93.
Eng. Antonio Tomaz Belo Pinto
Ferreira. Rua Artur Rangel, 92. 4400
Vila Nova de Gaia. (A) Po. Fr.
In.AI.T.C.60.N.1. Classico. 24 B.
28.90.94.
Joao Alberto Belem Rodrigues. Vivenda Maria da Gloria. Rua do
Murtal, 300 . 2765 S. Pedro do
Estoril. (M) T.C.60.N.U.l .2.93.
Antonio Manuel Cardoso do Nascimento. Rua Antonio Silva, A-rIc F.
2745 Queluz. (M) T.C.N.U.60.
1.2.
Francisco Quaresma de Almeida.
Rua Gen. Humberto Delgado, 10511.2 Esq.Q. 3000 Coimbra.

1457 -

1513 -

1638 -

1980 -

2333 2585 -

2589 -

2600 -
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Raul C. Morgado. Rua de ~ . Fldl
Gil, 28-1.2 Esq.2 4300 Porto. (M)
Po.ln.T.C.60.N.l.90.94.
Garibaldi de Sousa Santos. Rua
Cardal S. Jose, 1'3 sll. 1100 Lisboa. (A) Po.ln.T.C.V.60.U.l0.B.
16.90.
Salvador Ricardo da Costa. Av. Dr.
Rodrigues Manito, n.Q 101-2.2 Esq.2.
2900 Setubal. (M) 60.1.2A. Temas
Tl. Tl0. Monumentos Nacionais.
Transportes Terrestres. Tauromaquia.
Sergio Alberto Mascarenhas Perei- .
ra da Silva. Rua Eng. Sergio Pereira da Silva, 6-1 .2 Esq.Q 3460
Tondela. (M) N.U.60.1.2.
Eng. Manuel Duarte Pimenta de
Castro Damasio. Quinta das Tuias.
Serreleis. 4900 Viana do Castelo.
(M) Po.Fr.ln.T.C.60. Peyas filatelicas. U. de preferelncia.60.1. Guine
Portuguesa.21.T16.90 (77).93 (76).
Torrens-Aves (76).
Jorge Armando de Almeida Gomez
Serrano. Praya D. Maria II, Lote B3, 4. 2 Esq.Q. Reboleira. 2700 Amadora. (M) C.60.N.U.
Dr. Antonio Jose Bravo da Costa
Gomes. Praya Aires de Ornelas, 45. 2 Esq.2. 1100 Lisboa. (M) 60.
Eng.2 Joaquim Lopes Trindade. Urbanizayao da Portela, lote 47, 1,!!
Dt. Q. 2685 Sacavem. (M) Fr.ln.
T.C.V.60.N.U.l.2.93.94.
Jorge Aurelio Rodrigues. Rua dos
Girassois, 261. Carrasqueira. 2970
Sesimbra. (M) Po.Fr.ln.T.60.N.U.
5A. 7 .67B.90.
Joao G. Alves. Rua Antonio Nola,
18. 2750 Cascais - Telefone
4833729. (M) T.V.60.N.U.l .2.5A.
30. Dou Cartas pre-filatelicas por
idem ou cartas filatelicas ate 1930.
Po.Fr.ln.90. Afinsa.

Sauda~oes
Porque natural mente, nao ficamos insensi'!eis as ~a~~ac;oes que recebemos,
apraz-nos registar e agradecer mUlto sens.b.hzados as votos
que nos foram remetidos.
E porque eles nos ~hegaram de varios pontos do pais e do estrangeiro,
enviados por associados e amigos, por agremiac;oes congeneres e par altas
entidades da filatella nacional e mundial, mostram bem a universalidade do
CFP, a considerac;ao que merece de tantas figuras relevantes, e a amizade
que tem conquistado ao longo dos tempos.

uito nos desvaneceram os cumprimentos recebidos de entidades como
os Correios de Portugal, em missiva
assinada pelo seu presidente do Conselho
de Administrayao, Alarcao Troni, cujos termos espelham a considerayao que 0 CFP
merece da Administrayao Postal portuguesa. Como nos tocaram profundamente as
cartas da Federayao Brasileira de Filatelia
(mensagem reproduzida em caixa), e da Federayao Espanhola de Sociedade Filatelicas,
em oHcio rubricado por Fernando Aranaz del
Rio, seu presidente e nosso distinto consocio.
Reservando para local especffico a indicayao das congeneres que nos acompanharam e homenagearam no Dia do Selo,
referimos aqui as que nos remeteram os seus
votos em outras datas: Kontaktgroep Spanje
- Portugal, da Holanda, Associayao Filatelica
Alentejo - Algarve, Associayao Portuguesa
de Maximafilia, Associayao Poveira de Coleccionismo, Confraria Timbrologica Meridional, Nucleo Filatelico da Alianya Seguradora,
Nucleo Filatelico e Numismetico da Associayao Humaniteria dos Bombeiros Volunta-

rios de Canas de Senhorim (mensagem reproduzida em caixa), Secyao Filatelica do
Lions Clube de Portimao, Secyao Filatelica
do Orfeao de Ovar.
No que diz respeito a associados,
mencionamos as gentis mensagens enviadas por Graciete Gonyalves, Euclydes Pontes (mensagem reproduzida em caixa) e
Gilberto Henry William, socios Honorerios, e
pelos cons6cios Adriano Monteiro Leite,
Antonio Borralho (Portimao), Emilio Diogo
Costa (Worthing - Inglaterra), Fernando
Martins (Faro), Horacio da Silveira (Ponta
Delgada - Ayores), Jose Freitas, Manuel
Gaspar (Arrifes - Ayores), Manuel Joao da
Palma Carlos, Sergio Sousa Simoes (Caldas da Rainha).

M

Comunica~ao

Social

Regozijamo-nos de uma forma muito
particular pela ma,neira extremamente cativante como os Orgaos de Comunicayao
Social se referiram as bodas de ouro do CFP.
13
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filatelia
BARATA DRS NEUES

Rua da Trindade, 5-1.0 Ot.° (ao Largo do Carmo) Apartado 2690
1117 LISBOA CODEX - Telefone: 3467133

LITERATURA FILATELICA
Selos Classicos de Relevo de Portugal, por
Eng.! Armando Vieira
Subsidios para a Historia do Correio
Maritimo Portugues, por Eng.! Armando Vieira
Marcofilia do Servi~o Postal de Portugal e
Ultramar, por Coronel Guedes de Magalhaes
Marcas Postais Pre·Adesivas de Portugal
1978 • Em Fichas, por Coronel Guedes de
MagalMes e Eng.! Andrade e Sousa
Marcas Postais de Angola, por Coronel
Guedes de Magalhaes
Selos Ceres de Portugal· em Fichas, por
Eng.! Armando Vieira e D. Portugal
Cartas Vindas do Brasil pelos Paquetes
Transantianticos, por Coronel Guedes de
MagalMes
A Maximafilia de Macau, por Jose A. Duarte
Martins
Manual de Filatelia, por Joao Alves Dias
Provas e Ensaios de Portugal, por Prof.
Oliveira Marques
Historia Postal da Povoa do Varzim, por A. Pinto
Fernandes
Bilhetes Postais de Boas·Festas - Portugal
Inteiros Postais, por Jaime M. Ferreira e
L. M. Barata Neves
Marcas Postais Pnl·Adesivas de Portugal,
por A. Guedes de Magalhaes e M. Andrade
e Sousa
Os Correiros, os Selos e a Filatelia, por Eurico
Lage Cardoso
Algarve, Historia e Turismo na Filatelia, por
Pires dos Santos
Classilica~ao de Selos TIpo Ceres de Portugal,
por Antonio Lopes Ribeiro
Bilhetes Postais de Portugal (Inteiros Postais),
por Americo Mascarenhas Pereira
Bilhetes Postais do Ultramar (Inteiros Postais),
por Americo Mascarenhas Pereira
Catalogo de Inteiros Postais Portugueses 1.! Vol.
Portugal, por Cunha Lamas e O. Marques
Catalogo de Inteiros Postais Portugueses 2.! Vol.
Ultramar e IIhas, por Cunha Lamas e O. Marques
A Maximafilia na Actualidade,
por Eurico Lage Cardoso
Os Descobrimentos na Filatelia, Ed. em
Portugues e Galego

A Maximafilia dos primordios iI Actualidade,
por Eurico Lage Cardoso
Inicia~ao Filatelica, por Eng.! Eladio Santos
Estudos da Historia Postal de Viana do Castelo,
por Sec. Fil. Bomb. Voluntarios de Viana
do Castelo
Pagelas C.T.T. de Portugal e Macau 1989,
por Jose Lalande Jorge
Carimbos de Portugal e Ultramar 1978,
por Palma Leal
Estudo de Carimbos Polacos no Tema
Musica, por Pires dos Santos
Erros e Curiosidades - Filatelia Tematica de
Caminhos·de·Ferro, por Cartos Penha Garcia
Flamulas de Portugal 191011978,
por Dr. Paulo Barata
Flamulas de Portugal Supl. 197811982,
por Dr. Paulo Barata
Vinhetas Anti·Tuberculosas de Portugal,
por Dr. Paulo Barata
Classifica~ao de Etiquetas de Registo - I.!
Edi~ao, por Dr. Paulo Barata
Classilica~ao de Etiquetas de Registo - 2.!
Edi~ao, por Dr. Paulo Barata
Aerogramas de Portugal, por Dr. Paulo
Barata
Introdu~ao aos Inteiros Postais, por Dr.
Paulo Barata
Esta~iies dos C.T.T. com Marca de Dia,
Registos, Encomendas e Valores
Declarados, por Dr. Paulo Barata
Respigos das Lubrapex (1968180) ,
por Eng.! Marques Gomes
Selos Postais Portugueses Fiuorescentes
e Fosforescentes, por Eng.! Marques
Gomes
Carimbos de Portugal e Macau - Su ~.
1987, por Palma Leal
Carimbos de Portugal e Macau 1994.
Su~emento ao catalogo 1983
Como Coleccionar Selos, por V.S. e A.
Ribeiro
Portugal Ceres, Variedades de Cliche,
por Miranda da Mota, e Armando Vieira
Portugal e Colombo,
por Fernando da Silva

3.S00$OO
3.000$00
2.500$00
2.S00$OO
I .S00$OO
1.000$00
SOO$OO
Soo$OO
Soo$OO
SOO$OO
SOO$OO
2.300$00
3.000$00
350$00
300$00
2S0$00
250$00
250$00
1.000$00
1.00000
1.300$00
2.000$00

ell.V.A. de 5% incluido
Os partes de correia regislado I cobran~a sao par nossa conta, nos pedidos de valor superior a 3.000$00.
Nos pedidos de valor inferior acrescem 200$00 e mais 150$00 para cobran9a
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250$00
2S0$00
250$00
200$00
200$00
160$00
3.000$00
150$00
100$00
100$00
100$00
100$00
IS0$00
100$00
100$00
100$00
100$00
100$00
600$00
IS0$00
3.000$00
1.400$00

3198 -

Isidoro Campos Martins. Avenida
Azedo Gneco, Lote 49 A 3. 2 C.
Massama. 2745 Queluz (M) C
60.N.U.
3220 - Carlos Pedro Machado de Sousa G6is.
Estrada de Benfica, 302-2.2 Esq.!!.
1500 Lisboa. (P) C.V.60.N.U.3.
3246 - Joao Pedro Almeida da Rocha.
Moita. 3780 Anadia. (M) Po.Fr.Es.
In. T.C. V .60.62. N. U .1.2A.3 .61
Latina.T7.Flora.TI6.Hist6ria.TI4.70.
90.97.Afinsa.94.
3266 - Inacio Antonio Serra Barreto
Miranda. Avenida do Bocage, 44 rl
c, Oto. 2830 Barreiro. (M) In.Fr.T.
C.V.60.U.1 0.10A.1 OB.Ex-Colonias
Alemaes.90.0NK.97.
3293 - O. Julia Rodrigues Nunes Meireles
de Sousa. Cal\(ada de S. Amaro,
150-2.2 Esq.!!. 1300 Lisboa. (M)
T.C.V.60.N.U.2.5A.90.
3296 - Nelson dos Anjos Pereira. Estrada
do Forte da Ameixoeira, Lote 07, rl
c Ot.!!. 1700 Lisboa. (M) T.C.V.60.
N.U.15.
3297 - Mario Manuel Ornelas Bruges Ramos. Zona Residencial Alto Saboga, Bloco B, Casa 4. 3880 Ovar.
(M) Po.Fr.ln.Es.It.T.C.60.N.TI0.
T49.90.94. Ateneu.
3298 - Rui Manuel Ferreira Soares. Rua
Conde de Almoster, 56-4. 2 0t. 2.
1500 Lisboa. (M) In.T.C.60.U.3.5B.
90/1985.
3299 - Fernando Marques de Oliveira. Rua
dos Arneiros, n.!! 86-1.2 Esq.!!. 1500
Lisboa. (M) In.T.C.V.60.N.U.1 (Republica) 64.66.67B. Carteiras.
Afinsa.
3300 - Arqt.!! Carlos da Silva Pereira. Rua
Pinheiro Borges, 22-3.!! C. Alfragide. 2700 Amadora. (M) Po. Fr. In.
Es.T.C.V.60.N.U. Base Europa.
Framas. Klussendorf. Reir." Unido
especializado. 9.1 OA.1 OB. 10C.
13.15.19.21.90.92.

2644 - 'Carmelo Manuel da Silva. Quinta
da Princesa. Praceta do Lobito, n. 2
i - 4.!! 0t. 2. Cruz de Pau. 2840
Seixal. (M) In.Fr.T.60.N.U.I.2.2C.
32 Portuguesa. 60.U.3.60.3 de T33.
N.91.94.
2646 - Eng. Jose Casimiro Crespo dos
Santos Cobra. Rua Fernando San. tos, 64, Lote 7B. 2900 Setubal. (M)
C.60.N.U.1, desde 1910.
2689 - LUIS Filipe Mendes Alves. Av. 23
(io Julho, 353-2.12 Esq.!!. Laranjeiro.
Cova da Piedade. 2800 Almada. (M)
T.C.V.60.1.
2834 - Manuel A. Campos da Cunha. Rua
da Paia, Lote 153-1. 2 Oto. Brandoa.
2700 Amadora. (M) T.C.V.60 .
N.U.90.
2849 - Padre Manuel de Castro. Sitio da
Igreja. Quelfes. 8700 Olhao. (A) Po.
Es. Fr.60.1.2A.16.17 .18 (Classicos). 18A.19.20.Tematicas.
2905 - LUIS Miguel Pinto dos Santos
Monteiro. Praceta Jose Regio, n.!!
3, rIc, Esq.2. Carnaxide. 2795 Linda-a-Velha. (M) T.C.V.60.N.I.U.I.
10B.13.21.28.34.90.94.
2919 - Rui Jorge Oliveira Monteiro. Rua
Jose Rocha, 63-3.!! Esq.2. Tras.
Mafamude. 4400 V. Nova de Gaia.
(M) Po.Fr.T.N.U.60.1 .Cosmos.90.
2943 - Dr. Manuel Alberto da Silva Leal
Rios. Rua da Quinta do Almargem,
n.!! 5, 2.!!. 1300 Lisboa. (P) Po.Fr.ln.
AI.C.60.N.I.2.90
2969 - Carlos Manuel Agostinho Salgueiroo Rua do Trabalhador, 2-4. 2 0t. 2.
2615 Alverca. (A) T.C.V.60.N.I.2A.
90.94. Ateneu.
3003 - Dr. Pedro Vasconcelos e Castro.
Travessa do Ferreiro, 23-7. 2 0t. 2.
1200 Lisboa. (A) T.C. V.60.U.I.16.
3037 - Eng.!! Pedro Manuel Bento Rocha.
Rua Francisco Bala, 2-1.2 B. 1500
Lisboa. (M) Fr.ln.T.C.60.N.U.I.2A.
Tema: Walt ~isney.
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3303 -

3304 -

3305 -

3307 -

3308 -

3309 -

3312 -

3313 -

3314 -

3316 -

3317 -

Humberto Simoes Duarte Nunes.
Rua Defensores da India, 10.
8500 Portimao. (M) Po.Fr.ln.C.T.
60.N .U.1.2A.19.Temas diversos.
90.Afinsa.
D. Ivone dos Santos Paixao Felix
Correia. Praceta S. Miguel, 5-1.!!
Dt. 2. 2700 Damaia. (P) Po.Fr.ln.Ru.
It.Ho.Es.60.3.
Antonio Pereira de Figueiredo.
Rua Gen. Silva Freire, Lote 157-7. 2
B. Olivais Norte. 1800 Lisboa.
(M) T.C.V.60.N.u .1.2C.
Manuel de Jesus Freire. Rua do
Espfrito Santo, n. 2 9.2655 Ericeira.
(M) Po.C.T.V.60.N.U.1.2A.T10.
Afinsa.
Manuel Sancho Osorio. Rua
Ladislau Piyarra, 2 ric, Esq.2. 1100
Lisboa. (A) T.C.V.60.N.U.
Rui Manuel Jordao Morais de Carvalho Dias. Prac;:a Francisco de
Morais, 2, ric Esq.2. 1700 Lisboa
(M) Po.ln.T.60.N.T7.90.
Filipa Alexandra Rato Ferreira Pires. Bairro 16 de Novembro, Rua
C, Lote 38. Tires. 2775 Carcavelos.
(P) In.Fr.Es.T.60.N.U.
Eng.2 Raul Lopes Coelho Duarte.
Rua do Viveiro, 139 ric. 2765
Estoril. (M) Po.Fr.ln.Es.T.C. V.60.
N.U.1 .2A.Afinsa.
Ricardo Miguel Neves e Silva. Rua
de S. Tiago, 79. Bairro de S. Jose.
2750 Cascais. (P) Po.T.C.60.N.U.1 .
2A.90.Afinsa.
Joana Rebordao Amaral. Rua Joao
Nascimento Costa, 1-C, 4. 2 Dto.
1900 Lisboa. (P) Po.Fr.ln.T.C. V.60.
N.U.1.2A.Afinsa.94.
Fernando Alberto DaSilva. Rua Almeida Costa, 134 ric, Esq.2. 4400
Vila Nova de Gaia. (A) Po. In. Fr.
Es.It.T.C.60.1.19.24B.30.90.Afinsa.

3318 -

3319 -

3321 -

3323 -

3324 -

Nuno Miguel de Amaral Almeida.
Rua Rainha Santa Isabel, 58. 2735
Cacem. (A) Po.C.60.N.U.Classicos
de 1.2A.5.16.T11.90.Afinsa.
Rui Protasio Santiago. Largo do
Conde de Bonfim, 8-3. 2 Dto. 1500
Lisboa. (M) Po.ln.60.U.1 .Classico.
1. 2 Seculo de 21 .50.N.Cabo Verde.
Gibraltar.92 (Especializado).
Jose Avelino Manteigas Gomes.
Rua dos Arneiros, 92-5. 2A. 1500
Lisboa. (M) 60.N.1.Carimbos
63.68.73. Pagelas. IIhas de Feroe.
IIhas de Cocos.3 (Todo 0 tipo de
pec;:as filatelicas) . Tematica do Espac;:o.
Diogo Jose Silas Franco Dias Batalha. Rua Gregorio Lopes, Lote
1512, 8. 2. 1400 Lisboa. (M)
Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.1.lIhas.Macau.
Afinsa.
Prof. Jose Augusto Sintra Leal Pisco. Rua Principal. Moita do Boi.
3125 Louric;:al. (M) Po.Fr.ln.T.V.
C.60.N.U.

aos tres do Porto. A 2 de Julho, com a
mesma finalidade, contactamos amigos que
tfnhamos no Clube Radiofonico de Portugal,
Radio Grac;:a, Radio Peninsular, e pedimos
ao Radio Clube Portugues para 0 mencionar
nas suas «Actualidades Radiofonicas».
Novo desanimo, novo contacto com Joao
Tavares interrogando-o sobre 0 andamento
do clube. A 17 de Julho de 1943, escreviamos «nunca mais recebi qualquer comunicac;:ao sobre 0 estado de organizac;:ao do
Clube». Joao Tavares reagiu e escreveu
entre outras coisas que fez «trinta e seis
convites para entrarem para socios e tive
apenas uma resposta», adiantando que estava em epoca de ferias e que tinha muito
que fazer na Companhia (Comercio e Industria).
A 30 de Julho de 1943, contactamos mais
quarenta coleccionadores, entre eles nomes
conhecidos de todos como Fernando Manuel Ferro (filho de Antonio Ferro), Carlos
Rocha Leitao, Frank Barrote, Almeida Salgado, Vicente Fazenda, Anfbal Rafael da
Silva, entre outros.
A 8 de Setembro de 1943 resolvemos
alargar a nossa propaganda ao Brasil, e
escrevemos a vinte e quatro colectividades
brasileiras.
Por ocasiao do nonagesimo aniversario
da primeira emissao de selos portugueses,
pensamos editar um Boletim comemorativo
do evento. Esta ideia foi posta de parte a 26
de Junho de 1943.

A 28 de Outubro de 1943, comunicou
que tinha de pagar 0 Alvara e que isso
custava 92$50. Regozijou-se por 0 empregada do Governo Civil se ter enganado
quando 0 informara antes que 0 custo aproximado era de 390$00, julgando tratar-se de
uma associac;:ao cientffica, quando era uma
associayao cultural, pagando, por isso, menos.
A 8 de Novembro, de 1943, tfnhamos 0
Alvara n. 2 117 do Governo Civil de Lisboa, 0
qual tem a data de 27 de Outubro de 1943,
data que, naturalmente, logo consideramos
como 0 dia da fundayao do Clube.
Sabfamos que devidamente legalizados,
irfamos contribuir decisivamente para 0 desenvolvimento da Filatelia em Portugal.
o arranque deu-se imediatamente e a
comprova-Io esta 0 facto de, paralelamente,
em Maio de 1944, ser possivel a realizayao
da Exfipo - Terceira Exposic;:ao Filatelica
Portuguesa. Nas respectivas Comissoes
Organizadora e Executiva estavam inclufdos
muitos associados do Clube Filatelico de
Portugal.
Foram estes os passos essenciais para
a formac;:ao do Clube Filatelico de Portugal.
Reviver este passado, foi para nos altamente gratificante.

ACORES
3306 -

Prof. 1 D. Maria Liliana Coelho
Raminhos Anselmo. Regimento da
Guarniyao, n.!! 1. 9700 Angra do
Herofsmo. (P) In.Fr.T.60.N.U.3.
Afinsa.

MADEIRA
3294 -
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Filipe Jose Figueira Alves. Estrada
Comandante Camacho de Freitas,
217.9000 Funchal. (M) Po.ln. ·Carteiras anuais de diversos Paises.

Fundos para alvanl
Como as receitas eram muito pequenas
dado 0 escasso numero de socios, resolvemos emitir aquilo que denominamos de
«Tftulos de Emprestimos», de 100$00, cada.
Contudo estes «Tftulos» nao podiam existir
legal mente. Tivemos posteriormente de acabar com eles ate porque, praticamente, ninguem os subscreveu. Mas esse dinheiro fazia falta porque a 20 de Abril de 1943, Joao
Tavares sabia que 0 desejado Alvara estava
quase a ser concedido e nao tinha dinheiro
para 0 levan tar!

Referencias
(1) - 0 Coleccionador n.210, Julho/Agosto 1937.
(2) - Republica, 4 de Julho de 1939.
(3) - Mercado Filatelico.
(4) - 0 Selo. Junho de 1941 .
Arquivos do CFP e de Dias Ferreira.
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tas que possua sobre 0 assunto».
A partir dessa data as reunioes passaram
a ser efectuadas no primeiro andar do Cafe
Chave de Ouro ou no Cafe Gelo, ambos no
Rossio.
lIegais porque possuiamos alvara, 0 clube
nao podia, portanto, viv.er, mais nao nos
restando que continuarmos pressurosamente
a insistir para que 0 mesmo nos fosse concedido.
A 10 de Abril de 1943, resolvemos
contactar, por carta, um grupo de 54 coleccionadores que conheciamos, exortando-os
a inscreverem-se no Clube.
A 13 de Abril de 1943, constatamos que
se tornava necessario realizar a "Primeira
Sessao Preparatoria dos Trabalhos da Comissao Organizadora do CFP», com 0 fim
de nos conhecermos pessoalmente, preenchimento de cargos e verificarmos 0 estado
da legalizayao do clube.
A 16 de Abril de 1943, Joao Tavares
comunicou ter contactado Vasco Ribeiro, director do Ateneu Comercial de Lisboa
para solicitar a cedencia de uma sal a
para uma reuniao, a qual foi negada por
"termos muita actividade e pouco espayo».
Entretanto convocamos uma reuniao para
tratar de diversos assuntos, a qual faltaram
quase todos os convocados. Entre os poucos presentes foram ventiladas varias questoes e propugnado que se viesse a realizar
feiras.
Em 28 de Abril de 1943, Joao Tavares
escrevia: "A ideia da feira e boa, mas
como nao conseguimos uma sala para a
pDr em pratica, nao e possivel realizar nao
so a feira como as reunioes e leiloes».
Marcamos uma reuniao para 30 desse
mes apesar de nessa noite se realizar uma
noite filatelica no Centro Filatelico Iris, no
Rossio.
Os sonhos e a determinayao dos fundadores eram muito grandes e em reunifies
sucessivas estudavamos os mais variados
assuntos que poderiam vir a interessar os
associados, tais como: secyoes de informayao e propaganda, biblioteca, leiloes, feiras,
noites filatelicas, emprestimo de catalogos,
representayoes, ficheiros, anuario e uma
revista.
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MACAU
367 -

BRASIL

Eng.!! Antonio Abreu. Edificio
Hoover Court, 10c. Travessa do
Colegio. Macau (Via Hong Kong).
(A) Po.Fr.ln.T.N.U.60.

374 -

Waldemar de Oliveira Passos. Rua
Politeama de Baixo, 45. 40080-160
Salvador. Bahia. (A) 60.64.65.80.81.

CUBA
Em relayao a esta ultima podemos ler
numa carta datada de 30 de Abril: "Revista:
actualmente com a falta de papel (devido a
guerra) chego a conclusao de que nada
podemos fazer». Nesse mesmo ana e pela
mesma causa, 0 catalogo Yvert ediyao de
1943, teve uma tiragem muito pequena sendo hoje considerada uma raridade bibliografica. Por seu turno, 0 Boletim do Clube Filatelico de Portugal so foi possivel publica-Io
tres an os mais tarde.

3140 -

REP. POPULAR DE ANGOLA
3301 -

~arlos Alberto da Silva Rodrigues.
Caixa Postal, 1248. Benguela. (MI
IA) Po.Es.T.60.N.1.2B.S. Tome.19.
28.T9. Tematicas: Paisagens, Costumes e Ecologia. Ateneu. Palop.
Edifil de 19.

90.91·.107.80/81.

ESPANHA
2419 -

Jose Rodrigues Perena. Apartado
4781. 30080 Murcia. (A) Po.Fr.ln.T.
60.U.1.19.Rlipinas.Gibraltar.21.67B.Da
3.90.107
2474 - Rafael Guillen Fresno. P.O. Box
583. 02080 Albacete. (A) Fr.ln.Es
60.1.10.1 OA.1 OB.21.31.24A.24B.
Guatemala. Rep. Dominicana.6.
Centro. Base.90.
3320 - Maria P. Lopez. Plz. Musico [3Pi.
n. 2 3-7. 46019 Valencia. (A) In.
Es. Bank-Notes.60.
3322 - Carlos de Lara. Alberto Alcocer, 30.
28036 Madrid. (A) Es.Fr.ln.AI.lt.
Po.T.C.V.60.N.U.1.19.73 de 1.2A.
3271 - Jose de La Camara Jimenez. C/EI
Dorado, n.!! 39. 04720 Aguadulce.
Almeria. (M) Es.Fr.T.60.N.U.3.80.90.

ALEMANHA

Divulgar

e preciso

Naturalmente consideravamos prioritario
promover a existencia do CFP, recorrendo a
todos os meios ao nosso alcance para a sua
divulgayao. Nao hesitamos, por exemplo, em
5 de Maio de 1943, solicitar a inclusao do
seu nome no Anuario de Portugal e na famosa publicayao mundial, Didot-Bottin.
A angariayao de novos socios era muito
dificil mas nao recuamos e em 11 de Maio
de 1943, contactamos coleccionadores que
~ram famosos na epoca, tais como, Paulo
Angelo (Macau), Carlos George, J. Ell. Dr.
Von Bonhorst, Dr. Joao Barreira, Dr. Joao
Couto, Dr. Rocha Madahil, Salter de Sousa,
Cardoso Marta, Gusmao Navarro, Cap. Andreia Ferreira, Castro Brandao, Henrique B.
Mendonya, Dr. Antonio Fragoso, para alem
de outros menos conhecidos.
A 30 de Junho de 1943 pedimos a treze
jornais da provincia para anunciarem a criayao do clube. A 21 ja tinhamos feito identico
pedido aos sete jornais diarios. de Lisboa e
10

Adrian Portuondo. Apartado 9009.
Santiago 90900. (A) Desejo: 60N.
65.67.67B.68.3.T16.T18.T46.T48.T45.T38.
T5.T9.U.9.19.29.30.34.37.49.52.45.
56.57.15. OfereyO: 54 desde 1902
todo 0 tipo de material filatelico.

3023 3295 -

3315 -

Nicolau Ch. Schmidt. Postfach 54.0-86907 Diessen. (A) Po.ln.AI.60.
1.15.94.RHM.
MOnchner Stadt. Bibliotheken.
Philatelistische Bibliothek. Rosenheimer Str. 5. 0 - 8000 MOnchen
80.
Michael Wilken. Eibenweg 26. 0-50129 Bergheim. (M) Po.Fr.ln.AI.5.
T73/UIT.ATM de 3.97.

BELGICA
3302 -

Herman A. Bleyaert. Baron
Ruzettelaan 76 B/9. B8310 Brugge-3. (A) H1.Fr.ln. Compreende
Es.Po.AI. Deseja correspondentes
em todo 0 mundo para T.60.N.
Oferece 0 mesmo do seu Pais e de
varios da Europa Ocidental. Comerciantes nao. Respondo a todos
os coleccionadores.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
2935 -
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Dr. Santos Luis Villar. Villar and
Associates. 7331 Harwin ,, 2 117.
Houston Texas 77036. 2010. (A)
In.Po.Es.Fr.60.N. (only)
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ISRAEL
3310 -

LlTUANIA

M. Silbermann. P.O. Box. 2334.
Akko 24112. (A). ln.60.3.A11 .Topics
and Catalogues.

3311 -

Svilpa Jonas. Zirmunu 103-34.2012
Vilnius. (M) In.T.60.65.64.Da Estados balticos e EX. Russia. FDC.

AS SUAS COLEC~6ES MERECEM 0 MELHOR
EO MELHORE

naturez.a, a almejada decisao marcou passo, nao haven do outra coisa a fazer senao
esperar.

Thomas Rodrigues Troya, Jose da Silva
Quaresma, David Lopes dos Santos, Domingos do Sacramento, A. Cruz Bernardo, Manuel Martins de Oliveira, Antonio Marques e
Eduardo Dores.
Em 29 de Dezembro de 1942 foi solicitado ao Governo Civil a aprovagao dos Estatutos.
A partir dar comegaram as grandes bataIhas nao so para angriagao de socios, como
tam bern para efectuarmos a legalizagao do
c1ube. Sob este ultimo aspecto, dado que
estavamos em plena Segunda Guerra Mun-

Oatas e acontecimentos
Para maior compreensao do que entao
se passou, elaboramos uma descrigao cronol6gica de alguns detalhes que antecederam a fundagao do clube.
A 7 de Abril de 1942, desanimado, Joao

LEUC..,rrURM (FAROL)
FOLHAS PARA F.D.C.'S, ETC. ...
Estos fol~os, extremomente populores, 500 optimas para guordar pequenas fol~as FOC's, inteiros, Mocos carteiras. Credifones eselos isolados.
Soo lol~as de duplo loce, possuem um lundo preto e ~olsas transparentes. Os selos e outros pelas devem ser colocodos por lorma a licarem
completomente cobertos pelas ~olsas. Estas lol~as estoo isentas de quaisquer produtos quimicos.
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Embalagens de 10 fol~os ........................................................................................................................................................................... 1.200500
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(apo +' rstojo +10 fol~os ......................................................................................................................................................................3.250500
(apa g~anle (aprox. 60 follios) ................................................................................................................................................................ 3.750500
(apo DG+rstojo KG (5 (ores) ............................................................................................................................................................~....3.750500

it VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE
Enviamos gratuilamenle lisla de pre~os a cores de 48 pilginos com
lad a a malerial LEUCHTTURM (FAROL)

JORGE M.S. LOPES - Rua S. Nicolau, 26 - 4.Q - S.3 - 1100 lISBOA
Tel.: (01) 87 83 60
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Revista «0 Selo» que publicou um artigo
do qual nasceu 0 CFP
Tavares escreveu-nos pedindo para nos reunirmos «para tratarmos da organizagao do
Clube Filatelico .. e «agradecendo que se faga
acompanhar de todos os impressos e revis-

dial e, sobretudo, por haver muita dificuldade na aprovagao de estatutos por parte do
Governo, tendo em vista as caracteristicas
internacionais de uma associagao dessa
9

efeito, na sua Revista «Portugal Filatelico»
muitas vezes fez ver a necessidade de existir um Clube Filatelico. Porem, quando em
varias ocasioes foi contactado no sentido de
apoiar nao so este clube como, posterior.mente, a funda~ao do Clube Filatelico de
Portugal, sempre se recusou a participar. Foi
um desagradavel caso esporadico.
Entretanto, devemos prestar homenagem
ao Mercado Filatelico do Norte (MFNP) que
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Espa~o

Os primeiros passos
A.a I

seiJ anuncio

ao pre~o economico de 60$00 por linha.

cria~ao de uma entidade autonoma teve de
continuar.

J•••lro.F.vft'clro d. 1.9...

a d.isposi~iio de todos os leitores que podem aqui inserir 0

N.· •

Assim, e porque a ideia de contribuirmos
para a funda~ao de uma colectividade
filatelica nao esmoreceu, como colaborador
que fomos da Revista «0 Selo», resolvemas, de acordo com 0 seu editor A. Molder,
escrever um texto intitulado «Uma carta.
Porque nao criamos um clube filatelico», a
qual foi publicada como esc rita por «Um
Socio do CIT» (4).
A materia dessa carta despoletou a forma~ao de uma Comissao Organizadora que
viria a fundar 0 Clube Filatelico de Portugal.
Muito embora pouco convincentes nos
resultados futuros, foram elaborados as Estatutos, e no dia 23 de Dezembro de 1942,
reunidos em casa de Joao Tavares que pes
a sua morada na rua dos Mouros, 32-3. 2 , a
disposl~ao para ser a sede provisoria do
clube, foi elaborada uma «Acta», em que
«os abaixo assinados deliberam fundar uma
associa~ao cultural com a denomina~ao de
«Clube Filatelico de Portugal», com sede em
Lisboa, que sera regida pelos Estatutos anexos a esta Acta, depois de aprovados pelas
competentes autoridades e1vis desta cidade.»
Estiveram presentes au subscreveram
esse historico documento, os coleccionadores Joao Tavares, Antonio Santos Almeida,
Antonio Borges de Brito, Pinto Junior, Dias
Ferreira, Manuel de Sousa Freitas, Manuel

I

MERCADO FALATEL~CO
DO NORTE PORTUGAL

Capa da Revista .. Mercado
Filatelico, de 1941"
em 1941, procurando superar a crise, pub Iicou, a partir do numero tres da sua Revista
«Mercado Filatelico», uma sec~ao de trocas,
e .no ana seguinte fundou 0 Bureau
d'Echanges Philateliques (BEP) que era uma
organiza~ao particular integrada no MFNP,
como sede no Porto, na loja sita na rua de
Santo Antonio (3).
Todavia, dado 0 seu caracter restrito,
essa organiza~ao nao satisfazia as desejos
dos coleccionadores em geral, e em especial
os do sui do pais, pelo que a luta para a
8

Troco selos usados comemorativos de Portugal e ExColonias por selos us ados
comemorativos de todo 0
mundo. Selo por selo ou catalogo Yvert e Tellier quando
selos de cota~ao superior a 10
FF. Correspondencia em espanhol, frances au ingles.
LUIs Jorge Santos Coelho,
Apartado 40. P- 4701 Braga
Codex. Portugal.
PREQARIO DE MATERIAL
FILATELICO - Tudo 0 que
voce pode necessitar. Gratis a
pedido. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
Europa de Leste. Ofere~o
aos melhores pre~os series
novas tematicas ou outras,
incluindo novidades. F. Loureiro, Praceta D. Fernando II,
lote 8-2.2, Dt. 2 2735 Cacem
PORTUGAL-SOBRESCRITOS 1.!! DIA, COM SERIES,
BLOCOS, «CARNETS». 19501
1992 - Carimbos de Lisboa,
Porto, Coimbra, etc., etc. Enviamos gratis um pre~ario
muito completo. SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA

DE NOVIDADES SA~EMOS
NOS! E natural depois de mais
de quatro dezenas de anos, a
vender novas emissoes de
todo 0 mundo. Diga-nos 0 que
quer receber, e fique tranquilo.
Recebera tudo 0 que pretender.
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.
Selos CERES (Portugall
A~ores e Madeira). Procuro
para especializaltao tudo sobre este tema: novos, usados,
falsos, reimpressoes, grandes
blocos, erros, provas, cartas.
Compro, troco e vendo. Paulo
Vieira - Apartado 135 - 8002
Faro Codex.

Selos de Portugal e ex-Colonias Ultramarinas, novos e
usados, series ou isolados.
Vendo com grande desconto.
Tambem vendo moedas portuguesas e efectuo permutas
de selos e moedas. Apartado
5, 2580 Abrigada.
VARIEDADES DE PORTUGAL, ULTRAMAR, E NOVOS
PArSES DE EXPRESSAO
PORTUGUESA. Dispomos de
cademos com exemplares que
podem em muito valorizar suas
colec~oes. Proponha 0 seu
envio a aprecia~ao SERGIO
W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.

Selos vendo e compro, noCOMPRO-TROCO - Pevos e usados. Continente e ex- ~as circuladas da Companhia
colonias. Bons pre~os. M. de Mo~ambique, Niassa, LouLeitao. Rua Julio Dantas, 3-1.2 ren~o Marques, Quelimane,
F. Casal de S. Bras. 2700 Kionga, Zambezia. Respondo
Amadora.
sempre. Paulo Sa Machado Rua Direita das Campinas, 33
NOVIDADES EM CATALO- - 4100 PORTO.
GOS - Temos muita coisa
para sl. Escreva e diga 0 que
Troco, compra e vende Eucolecciona. Ha grandes novi- ropa
CEPT,
novos
e
d~des em novos catalogos! obliterados. Francisco C. da
SERGIO W. DE SOUSA SI- Silva. Rua Conde Monte Real,
MOES - 2500 CALDAS DA 10 ric Dt. II 2750 Cascais.
RAINHA.
Portugal.
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Deseio trocar selos novos
e em quantidade, base Yvert.
Tem outras propostas. Responde sempre. Contactar primeiro. Correspondencia em
frances e ingles. Rosen
Sipsev, K. Siaveikov, bl. 27,
vh .B.ap.1., 8005 Burgas.
Bulgaria.
Em troca de selos, FDC's e
material da Russia
(1918-91) e dos novos Estados, aceito novidades (novas)
da Europa, USA, etc. Base
Michel ou Yvert. Corresp. em
ingills e russo. Para mais infarmayoes contactar: M.
Loifenfeld. Karbysheva 20 A47. 253139 Kiev. Ucrania.
outr~

Deseio trocar selos novos
com filatelistas portugueses.
Ofere yO Peru e America do
SuI. Tambem por temas. Colecciono cartoes telef6nicos e
cedulas. Fernando Tapia, FB.
Casilla de Correos 3649. Lima
100. Peru.
MONTE OLiMPO - A unica casa do pais especialista
em Jogos Olimpicos e desportos. Compra e vende selos,
blocos e demais peyas filatelicas e demais material filatalico
relacionado. - Rua de Timor,
94 - Apartado 166 - 3880
OVAR - Informe-se. Telet.:
(056) 575467.

COM PRO Tematica de pintura: PM Y360 C. Verde (D.
Manuel) e Y130 Madeira
(Colombo), Inteiros, Flamulas,
Carimbos de Museus, Exposiyoes de Arte e Nome de Pintores. PM Europa 93 s6
reproduyoes de quadros. Nos.
1 e 2 da revista «Selos em
Angola .. do Clube Filatelico de
Angola. Os cinco primeiros
numeros da «Revista do Coleccionador ... Vendo ou Troco
grande quantidade de Series
de diversos temas.
Jose Paulo Alves.
Rua Padre America, 29
Cave Esq.-. Forte da Casa.
2625 P6voa de St. lria Tel.: 9544982
PRECARIOS DE SERIES
COMPLETAS NOVAS DE
PORTUGAL - 1953-1992 Inclui igualmente muita coisa
em usado. Com blocos,
«camets .. e outras variedades.
Gratis a pedido. SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
Completo listas de faltas de
Portugal e Ultramar com descontos apreciaveis sobre 0
eatalogo. Se a eoleeeionador
medio ou principiante estamos
as suas ordens. I. Coelho Apartado 135 - 8002 Faro
Codex.
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as vendas dos comerciantes filatelicos «que
mereciam esse nome' tais como Simoes
Ferreira, Myre, Eladio de Santos, etc ....
Um caso paradigmatico foi 0 de Simoes

Desanimado, no fim de 1939 em que
previamos para 0 clube uma receita de apenas 400$00 (I), desistimos de prosseguir com
a iniciativa, nao deixando de fazer
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Tenho para venda selos,
FDC, bloeos novos e us ados
de Portugal e ex-CoI6nias.
Vendo com 50% dos Catalogos Eladio ou .Afinsa.
Possuo um grande «stock..
de pacotes de selos. Bons
preyos. Peya lista gratis.
Tambem aceito permutas.
Algumas ofertas sao limitadas.
S6 por correspondeneia. Enviar selo para a resposta.
Joao Pedro A. Rocha. Moitao 3780 Anadia.

Em troca posso dar selos
novos da Pol6nia, Checoslovaquia, Nova Republica Checa,
Eslovaquia, Hungria, Uniao
Sovietica e novidades da exUniao (Let6nia, Est6nia,
Utuania, Ucrania e Moldavia).
Deseio selos novas de Portugal, Ayores, Madeira e da
Europa Cept.
Tomasz Woias
ul. Proszowska 3
PL 32700 Bochnia. Pol6nia.

SE COLECCIONA TEMAS
OU PArSES, TEMOS SEMPRE
EM DISTRIBUICAO GRATIS,
PRECARIOS COM CERCA DE
35000 SERIES - Novas. dfferentes, completas. Indique-nos 0
que colecciona. SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

F•••

EaladlD' iliatflirD l'Iandlal

E. F. M.

Club de trocas para coleccionadores
Orgiio Ofh:lill "}UI:LI""
Amigo e Sr.

Com a presente circular, encontrard um bolelim de REFERENCIAS FILATELICAS que caso Ihe interuse fazer·st socio dum
clab /ilateUco e de trocas em geral, agradeciamos qae nos devolvesse preenchido na volta do correio.
Estamos organisando um club fila.telico, que adoptard 0 nome
de Estudlo FllateUco Mundlal- (E. F. M. ) vindo ute preencher a
falta que se nota dum club no genera em Portugal.
o prefo de cotisafllo e muijo acessivel, sendo um ana de subscrifilo a inslgni/icancla de Esc.1fJI.00 para Portugal, Espanha 22 Pesetas. Outros paizes 22 Francos 10.60 U; S. A.4 /- au equivalente.
o nosso club lop? que esteja organi~ado, distribulra todos os
dois m4ses, ama revlsta, ttndo de principio aprorimadamente 25
paginalJ redigidas lias Iinguas vulgares.
N. B.-Nh I pred.o en.I., qua/que,. quanti. po" .,o",.at", ••
d."tll.
1:0""",.. ,..,.0•. PAc/•• mIN •
tie ••••,
com , •• ", pod.",,,. eVII'.r.

alt"r. '''a

.:I"a,,..,,t.

Desde id agradecemos qualfluer sugestllo ou colaborarllo flue
possa benelclflr 0 E. F. M.
..
Contamos com a adesllo de todos os coleccionadores por(ugu4ses amiJ(OIJ de Portagal e da fi/atelill.
Sem outro assullto de momento qae nllo seia agradecermos
tMas liS alent:{Jes que nos poderllo prestar.
Subscrevemos com l(Jda a considerafllo e eslima.
Alt.·' Ven!" e Obg.d ••

ESTUDIO FILATELICO
(em

PORTUGAL

RUA DR

MUNDIAL

organI5a~aO)

MOI1AM.,QU".

n.

RIC .

LI • • OA

Circular do «Estudio Filatelico Mundial» com boletim
de inscri~ao do filatelista de Braga, Amadeu Regalo
Ferreira que tinha a sua loia na rua do Arsenal, a qual era, por assim dizer, uma especie de catedral da filatelia portuguesa. Como

transparecer a nossa magoa na medida em
que, entre outras coisas, era nosso proiecto
efectuar propaganda a tim de desenvolver
7
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A Funda~ao do
Em troca de selos novos de
Portugal dou Canada novos e
usados que tenho disponfveis.
Escrever antes de enviar.
Correspondencia em ingles ou
alemao. Las Dobo. Box 205,
Station «U'" Etobicoke. Ontario. Canada M8Z 5PL.

Clube Filatelico
de Portugal
Jose R. Dias Ferreira

m 1937, sozinho no campo do associativismo filatelico, 0 Clube Intemacional de Trocas (CIT), sediado em
Lisboa, comeyou a debater-se com falta de
socios 0 que provocou urn lancinante apelo
do Eng.!! Antonio Furtado no editorial de «0
Coleccionador», intitulado «Entre nous». Nele
o articulista lamentava que «0 recrutamento de novos s6eios que eonstltui para
todos um problema de soluyao rnais que
difleil, representa para n6s urna aeuldade
que faria desesperar outro menos eorajoso ou experirnentado do que n6s.1> (1)
A essa chamada nao devem ter
correspondido os coleccionadores, e todos
os sonhos se desmoronaram porque em
Fevereiro de 1938, 0 CIT publieou a ultimo
numero do seu orgao oficial.
Seguiu-se urn vazio a que certamente nao
foi estranha a guerra fratricida que deeorria
em Espanha.

Tentativas infrutlferas

E

Entusiasta pela propaganda e tudo
quanto fosse filatelico, como nao existia
qualquer associayao filatelica, idealizamos a
1 de Maryo de 1939, a criayao de urn clube
a que demos 0 nome pomposo de Estudio
Filatelico Mundial, com sede provisoria na
rua de MOyambique, 26 ric, em Lisboa.
Todavia, nao passou da fase de organiZayaO apesar de ter chegado a contar com
35 inscritos.
Infelizmente, decorridos tantos anos, so
e possfvel computar dois sobreviventes daquele grupo: 0 autor e Amadeu Regalo, distinto comerciante filatelico estabelecido em
Braga. Recorde-se que atraves deste coleccionador, 0 correspondente local do jornal
«Republica», ficou de tal maneira entusiasmado com a ideia que «achou por bern dar
a sensacional notlcia» (2).
6

Procuro correspondente interessado em trocar selos novos de Portugal e da Franya
-- Ofere yO selos de Franya de
1980 a 1993 e selos de Portugal de 1960 a 1989.
Procuro selos de Portugal
-- so novos -- de 1951 a
1958. Correspondencia em
Compro series Tematicas
trances ou portugues -usadas de to do 0 mundo.
ROUDEIX -- ROUTE DE
Vendo pacotes de selos.
BREZINS -- 38590 -- ST.
Joao Pedro A. Rocha. Moita.
ETIENNE DE ST. GEOIRS 3780 Anadia.
FRANCE.
Troeo series MINT das
NOVOS PAfsES DE EXtematicas de desportos, xadrez
PRESSAO
PORTUGUESA -e orqufdeas. Base Yvert.
Corresp. em Espanhol ou In- Se colecciona ou pensa cogles. Lie. Ramon Blanco Arias. leccionar estes pafses, entre
Martf n.!! 81 La Palma. Pinar em contacto connosco. Temos
del Rio. Codigo Postal 22500. tudo ou quase tudo, em series
novas, blocos, provas de cor,
Cuba.
e erros. SERGIO W. DE SOUExchange new and used SA SIMOES -- 2500 CALDAS
stamps and phonecards from DA RAINHA.
Argentina and South America
Selos Coroa. Procuro para
for same of your contry.
Gustavo Rudy. C.C. 3606. especializayao tudo sobre este
1000 Buenos Aires. Argent!na. tema em novo, usado, talsos,
reimpressoes, folhas, erros,
etc. Compra, troca e vende.
Possuo duplicados de seri- Paulo Vieira -- Apartado 135
es em novo da tern. EUROPA-- 8002 Faro Codex.
CEPT e tambem series/selos
novos de Portugal e ex-colon iSELOS VENDO. 300 Diteas que troco por series em rentes Espanha, 1.000$00,
novo da tern. JOGOS OUMPI- 400 Diferentes Mundiais,
COS, na base de cat. YVERT. 1.000$00
Alberto Abrantes, Estrada
PILAR LOPEZ. Plz. Musico
da Beira, 651-1.!! -- Alto S. Espi, n.!! 3-7. 46019 Valencia.
Joao -- 3000 Coimbra.
Espanha.
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Ofere yO uma troca serie de
selos novos da Ucrania e outros novos Estados da ExUniao Sovietica. Tambem
FDC's. Desejo selos novos de
Portugal e Ex-Colonias. Escrever em ingles. Resposta
assegurada. Dr. Piskun A.M.,
Leninstr. 56-4. Odessa-11 .
Ucrania.
Coleccionador de selos e de
material de Fauna, somente novos e notas. Dou em
troca selos novos e usados da
Russia e outros Estados Independentes, USA, Fauna, Flora, Espayo, Arte e Desportos.
Lisikov Victor. House 4, Flat
56. St. Ugno-Moravskaya. Su
394062 Voronezh. Russia.
outr~

Colecciono selos das
tematicas passaros e fauna.
Desejo series novas completas de Portugal e Colonias.
Proponho em troca novidades
da Russia, selos e blocos do
Cambodja, Vietname e
Mongolia. Carimbos do Artico.
Aleksey Boev. st Knipovicha h
49/3 fl. 2. T Murmansk. Russia.

Desejo trocar selos novos
e PM. Corresp. em ingles e
frances. G. Badali. C.P. 64,
5600 P. Neamt. Romenia.

o custo de

Bolsa Filatelica

urn subsldio ...

P

ALGARVE. Marcofilia cll~s
sica. Procuro cartas, selos
isolados, postais, telegramas,
etc., desta provincia ate 1912.
Compro ou troco por outro
material similar do resto do
pais, po is possuo stock razoavel destas peyas. Posso tambem trocar por selos que
faltam na sua colecyao.
Paulo Vieira
Apartado 135
8002 Faro Codex
ERROS, ENSAIOS, PROVAS, N/D, de Portugal e Colonias, compro a peya ou
quantidade.
COM PRO, lote de cartas
circuladas ate 300, vulgares,
de todo 0 mundo excepto Espanha e Ceres. Dirigir a Felix
da Costa IIha, Bairro da Ponte, 2065 ALCOENTRE. Tel.:
063/44429.
CORRESPONDENTE
Procuro correspondente interessado em trocar selos e
peyas filatelicas de Portugal
por itens do Brasil, visando
tambem pesquisa Iigada a filatelia dos dois palses. Aceito
sugestoes. Rubens Borges
Bezerra . Rua Afonso Celso,
180 - Tamarineira 52060 Recife - Pernambuco - Brasil.

Troco selos novas de Espanha, Andorra, Alemanha,
Austria e Ven~zuela e
Tematicos de Flora, Fauna,
Desportos e pintura por selos
novos de Portugal e usados
das ex-colonias. Trocas base
Yvert.
Jose Santiago Tejada.
Apartado 146.
41080 - Sevilha (Espanha)
«Troco ou vendo» - series
quase completas do Boletim do
C. Filat. de Portugal, Mercado
Filatelico, Filatelia Tematica, 0
Selo, Literatura Filat. Inglesa
especializada, Lit. Numismatica e varios jornais «Gazeta
de Madrid» an os de 1796 e
1797 em bom estado. Acacio
Luz, Rua 1.2 Dezembro, Lote
3, 3. 2 Esquerdo, 2330 Entroncamento.

Filatelista medio troca selos
comemorativos e estrangeiros
usados 1x1 ou Catalogos
Afinsa e Yvert. Tambem troco
series novas de Portugal. Escrever em portugues, ingles,
espanhol ou frances. LUIs Jorge Santos Coelho. Apartado,
40. P-4701 Braga Codex.
Portugal.
Qual 0 inteiro postal (normal), que Ihe falta? Que tem
para dar em troca? Novo/circulado? Enviar selo para resposta, Americo Mascarenhas
Pereira R. Artur Ferreira Silva,
2-2.2 Dto. 1885 Moscavide.

POSTAIS MAxlMOS
De PORTUGAL, anteriores
a 1950. Compra: Hernani Matos - Rua de Santo Andre, 1 7100 ESTREMOZ - PORTUGAL. Fazer ofertas acompaCompro selos aos quilos e nhadas de fotoc6pia.
aos centos, credifones usados
e postais i1ustrados portugueSelos de Portugal e ex-Coses ate 1905.
lonias Ultramarinas, novas e
Filatelia Raposo, Avenida usados, series ou isolados.
Defensores de Chaves, 3 -7. 2 Vendo com grande desconto.
D., 1000 Lisboa.
TamMm vendo moedas porHorario: Segunda a sexta, tuguesas e efectuo permutas
das 10.30 as 13.00 e das de selos e moedas. Apartado
16.00 as 19.00 horas
5, 2580 Abrigada.
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elo Clube Filatelico de Portugal foi solicitada a minha colaborayao no sentido de dizer
aos leitores da Revista, como me tornei dirigente filatelico.
Curiosamente, 0 titulo dado ao artigo corresponde exactamente a responsabilidade
que deve ser atribulda a um pequeno contributo para 0 Clube.
Ja la vao algumas decadas, quando um dia, nao me ocorrendo a razao porque 0 fiz,
ofertei voluntariamente algumas dezenas de escudos, dadas as minhas limitadas capacidades· econ6micas, para despesas da manutenyao do Boletim.
Um dos dirigentes de entao 0 qual ainda hoje se mantem na Direcyao, estranhando que
um associado, sem que se Ihe tivesse pedido algo, contribulsse espontaneamente para 0
Clube, concluiu que essa pessoa devia ter alma de «fiIatelista».
Com 0 seu peculiar gosto pela pesquisa, indagou sobre 0 signatario e conseguiu apurar
que eu tinha pertencido aos quadros do Sport Lisboa e Benfica, ocupando 0 lugar de Tesoureiro
da Comissao Central e em simultaneo 0 lugar de Presidente da Comissao Administrativa, ao
tempo funcionando na Rua Jardim do Regedor. Na sua perspectiva, se eu tinha desempenhado funyoes num grande Clube, poderia tambem preencher um lugar na Federayao Portuguesa de Filatelia.
Em dia que nao posso precisar, fui procurado no local onde desempenhava as minhas
actividades profissionais pelo Coronel Francisco Cardoso Salgado que estava justamente
elaborando uma lista de elementos para comporem a Direcyao da Federayao Portuguesa de
Filatelia.
Deste modo e um tanto estranhamente - tudo por causa de um subsldio - sou eleito
para a entidade maxima da filatelia nacional e aqui esta como me tornei dirigenle filatelico.
Nao yOU alongar-me nessa minha passagem durante alguns an os pela FPF e as pessoas
com quem tive 0 prazer de trabalhar, mas faltaria a um dever para comigo proprio se nao
fizesse uma referencia especial ao saudoso Helder Torres. Dotado como era de qualidades
excepcionais de dirigente e de um relacionamento Impar com os homens, muito aprendi com
ele e ainda hoje recordo com muita saudade as horas que passamos juntos.
Desnecessario se torna dizer que desbravado 0 caminho de dirigente filatelico at raves da
FPF, fui «promovido» para 0 desempenho de funyoes directivas no Clube Filatelico de Portugal,
onde cheguei a desempenhar 0 lugar de Presidente da Direcyao.
Um facto e comum nos diversos cargos que ocupei no dirigismo filatelico e que nao posso
deixar de salientar porque hoje, pass ados que sao tantos anos, entendo que e pitoresco.
A sede da Federayao Portuguesa de Filatelia funcionava numa sala do Clube Filatelico de
Portugal e tinha como m6veis uma velha secretaria e uma cadeira, e como arquivo, algumas
pastas amontoadas num caixote de madeira. Tive a felicidade de ter sido um dos intervenientes
no aluguer da actual Sede, juntamente com Helder Torres e Dias Ferreira. Depois foi um
percurso muito diffcil para, sem meios materiais, apetrecha-Ia, com moveis e utensflios por
forma a que tivesse um funcionamento de acordo com a evoluyao verificada.
No Clube Filatelico de Portugal igualmente foi conseguida uma alterayao profunda nos
moveis e um melhor aproveitamento do espayo existente na Sede, tudo conseguido atraves
de subsldios de entidades varias e nunca com os dinheiros provenientes directamente dos
associados.
Aqui fica como um pequeno subsldio alterou profundamente a minha vida de «ajuntador
de selos» em dirigente filatelico.
Fernando Carrao

5
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SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

FRATELIA. RAPOSO'
Selos - Postais - Sobrescritos
Moedas - Credifones

P.O. BOX 2335
LlSBOA CODEX
TELEX 4(;)124.JMVPAB
.FAX. 9~50 1 94

Grende sortido
de Series completes
e Selos tematicos

Pacotes de Qualidade <<ANRAP»
Compra - Vende - Troca

P~a listas de p~os' gratis

Hoclrio: Segunda a S~

das 10.30 - 13.00;

EI6dio de Santos

16.00 - 19.00

CASA FUNDADA EM 7922
R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 97 25
1100 LlSBOA

Av. Oefensores de Chaves, 3 - 7.° Oto.
Td. 3538670'
1000 LSBOA

Ainda co/ecciona
se/os desta maneira?
• REAGENTES DE LABORATORIO
• PRODUTQS QUIMICOS
• VIDROS PARA LABORATORIO
• PRODUTOS QUiMICOS
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA

Certamente que nao!
Para os seus
valiosos selos:

LlNDNER-T

A melhor protecc:ao para 0 selo e a
sua melhor forma de apresentac:ao.

EDITORIAL

Loja Filatelica D. LU[S
Selos OURO -

Moedas -

Notas -

Cedulas -

Postals

Compra :

Venda :

PRATA -

Promoc;:ao ·do mes
Folhas e Capas Lindner
Tiras Hawid

COBRE

Material FilatE~lico
e Numismatico

Selos 1960170 -

50 % desconto

SOLI CITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREC;OS PERIODICOS
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 -

Telefs. 667463 /

Das 20 As 23 h: 9713132

4 1 aa

• Rua 5 de Outubro 156

P0 RT 0

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

TUDO

1200 LlSBOA -

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TEl:EF.

321514

FILATELIA

• SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArS

COMPRA -

VENDA

Execu~lio r6pida de pedidos por correspondlncia

FILATELIA E NUMIsMATICA SIMARRO,LDA
SEOE: Pra<:s Mouzinho de Albuquerque, 113-9~ - Sala 911
LOJA : Centro Comercial Brasilia - Loja 127, Parte Nova - 4100 PORTO

LINDNER

o MElHOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO
E PRESERVACAO DOS SElOS NOVOS
ALBUNS DE PORTUGAL E DE TO DOS OS PArSES ESTRANGEIROS
Os conjuntos de 1989 jiS chegaram
PECAM PRECARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

•

Uma das missoes do orgao de toda e qualquer colectlvidade, e arquivar
nas suas colunas os momentos, os actos e as tniciativas de maior relevancia
que se vao sucedendo no dia-a-dia da sua existencia.
Nesta conformidade, a presente edi~ao da Revista CFP e em grande parte
dedicada ao momento, dos mais relevantes de sempre da vida da colectividade, em que se celebra 0 seu meio seculo.
Efemeride verdadeiramente notavel e excepcional, impunha-se que nestas paginas ficasse devidamente assinalada, e que elas espelhassem a satisfa~aO' sentida por todos os que comungam 0 ideal subjacente ao estatuto do
CFP, e que sempre permaneceu descfe a sua funda~ao naquele ja longinquo
mas de Outubro de 1943.
Com esta tiragem contendo um numero de paginas que faz dela uma das
mais volumosas da sua historia, pretendeu-se colmatar parcialmente a sua
ausencia por um periodo mais longo do que ·todos desejariamos.
E porque 0 momento e de alegria e exalta~ao, nao vamos agora desfiar
as gravissimas dificuldades que se perfilam e se tem acentuado desde 0 ana
passado, no tocante ao esfor~o financeiro necessario para editar uma revista
com as caracteristicas da CFP, nao apenas no respeitante aos seus custos
graficos, como aos incomparaveis portes ora exigidos.
Nao fossem as limita~oes economicas, nos ultimos tempos agravadas
pela crise que 0 pais atravessa, e as eelebra~oes do einquentenario do CFP
teriam tido aspectos mais relevantes, conquanto julgamos poder considerar
que tlveram a dignidade compativel com a oeasiao. E esperamos que a sessao
solene que as encerrarao e da qual daremos oportunamente conta aos nossos
eonsocios, seja 0 corolario das realiza~6es' eelebrativas dos 50 anos do CFP.
Nelas serao distribuidas as medalhas aos associ ados com 50 e 25 anos de
filia~ao, e os premios correspondentes as inieiativas que integraram as comemora~oes.

Entretanto, as homenagens espontaneamente prestadas ao CFP, com
especial notoriedade para aquela que a Fecfera~ao Portuguesa de Filatelia nos
proporeionou no Dia do Selo, foram todas extremamente eativantes, tendo
sido profundamente consolador conhecer a forma como tantas e tao
prestigiadas entidades apreciam a importaneia do CFP no desenvolvimento da
filatelia em Portugal.
E escutar e ler tao agradaveis men~6es ace rca do nosso trabalho por
parte de outrem, seria 0 que mais poderiamos almejar .
Os vindouros poderao, assim, ficar devidamente documentados e esclarecidos.

Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA

A. SILVA GAMA
3

Somos

.ESPECIALISTAS
em selos chissicos, series antigas
e modernas de todos os paises.
Hist6ria Postal Mundial
Solicite

0

envio GRATUITO de:

* Catalogos
* Catalogos

de vendas mensais
de leiloes pelo correio.

(0 cOlltClldo dos /lOSSOS cata[ogos esta dedicado ao colecciollodol" de medio e alto /l/rel jilal(~/ico).

«t£[ :Jifate[ista»
CrUD I£cuatoriano Ie Cofeccionismo
Casilla

No.

09-01-9477

GUAYAQUIL - ECUADOR
Un gran Club Filatelico con una excelente revista de canje que se publica trimestralmente. Pida inJormes HOY MISMO.

.9I.re !Iou interestea in wor[d-wiae
corfectors-contacts, prease write, free of
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

Colecriono: ........................., ............................. ,.

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 2 DT.Q -

1100 LlSBOA -

Telef.: 823936

Expediente - Sextas-feiras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas
Qualidades e quotiza~oes dos s6cios:

Nonze: ............................................................................................... .
Morada: ............

i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUNIOR (menores 18 anos) - 800$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limltrofes) - 850$00 semestre; 1 600$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1400$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2000$00 (ano)

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro
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MADEIRA

1994

1.000 X 10 dif.
500 X 25 dif.
100 X 50 dif.
10 X 100 dif. (made up)
10 X 300 dif.
5 X 500 dif.
1 X 1.000 dif.

Casa especializada em:

" MOEOAS " SElOS " NOTAS "
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Revista Trimestral
Ano XLVIII' N. o 364 • Maryo
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6.250$
3.750$
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R. Escola Politecnica, 45
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'Fax:(091) 230805
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'" MADEiRA - PORTUGAL
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Do Mito para a Realidade,
Conhes;a a Vetdade sobre 0 Infante

I
+

Para alem do grande visiomlrio, descubra tambem uma figura hist6rica
que teve de defrontar os inimigos e
os condicionalismos da epoca, viu
dois dos seus irmaos envolvidos nurna terrivel guerra civil que terminou
com a morte de
urn deles, e sofreu
uma pesada derrota
em Tanger. Conhe9a toda a fnc1ita Gera9aO e, com ela, 0 seu membro mais
ilustre, D. Henrique. Foi este 0 homem a quem, por ter sido Grao-Mestre da Ordem de Cristo e sempre animado pelos antigos e belos ideais do
espfrito de Cavalaria, tambem ja
chamaram 0 ultimo dos Templarios.

Henrique, 0 Navegador

Colec~ao TLP Cards.
Pintores e escritores portugueses
ilustram grandes temas

96 paginns de grande formato (24,5 x 24,5 em),
luxuosnmente impressas e llustrado com dezenas de
fotografias e reprodu~1ies de mapas, gravuras e
pinturas da epoca e llustrado com doze exemplares
autenticos de selos Portugueses, do Brasil, de Macau e
de Cabo Verde, comemorativos dos Descobrimentos e
uma prova de cor produzida, numerada e autenticada
pcla Casa da Maeda e Texto do historiador Artur
Teodoro de Matos, em Ingles e Portugues _ Edi~i\o
numerada, limitada a 15.000 exemplares e autenticada
pelos Correios de Portugal _ Volume 5 da Colec~iio
Descobrir, editada em exclusivo para 0 Clube do
Coleccionador, dos Correios de Portugal.
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oa rcmue, f=m parte cia IIICIIIOria cokctm, chamando a coIaborar nomcs viros cia Artr e cb CuIIm:a POdugucsas.
Nov.Is emissOes sc scguhio.
~
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APARTAOO 30003
1321 USBOA CODEX
TELEFS.: (01)60 0750 / 60 64 88 - FAX: (01)60 64 88

A realizer nos dias 7 e 8 de MAIO 1994
A partir dos 15 haros no HOTEL ROMA (Sala Milao)
Av. de Romo, 33 -

1700 Lisboa

lQ'I.\~

Ol CUllUM

692
Exibi~ao

dos Lotes

f2BIQ
No aUSE NACIONAL DE FILATEUA - Roo Infante D. Maria, 211 - 4000 PORTO
Dia 30 de Abril, dos 15 as 17.30 horos
~

No CLUBE FILArEUCO DE PORTUGAL - Av. Almiranle Reis, 70-5.9 -

1100 USBOA

Dio 23 de Abril, a partir clas 15 horas

NO HOm ROMA
Durante a XIII FEiRA NACIONAL DE FILATEUA, Sola cVeneza.t,
dias 16 de Abril {clas 14 as 20 hams} e 17 de Abril {clas 10 as 12 e clos 14 as 19 hams}
e
No dia 6 de Maio, cIas 21 Os 23.30 hams, no Bar anexo a solo cMiIao»
Nos dios do l.ei/oo 7 e 8 cIe MalO no sola CMildolf clas 10 as 12 30 haras

AO SIAV'~D
Da'iLATlU

