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A poupanc;a e 0 motor 
do desenvolvimento As poupan9as cont,adas a CAIXA GERAL 

DE DEPOSITOS sao apllcadas na cn"9ao de novas 
tontes de nqueza Sao urn motor . 

de desenvolvlmenlo do Pais 

A C)l.IXA GERAL DE DEPOSITOS e urn 
eslabeleclmento de credllo com ralzes protundamenle 

porluguesas. flrmadas em rna IS de urn seculo 
de acllvldade banc;\na 0 .eu desenvolvimt' nlO Interno, 

a par do Incremenlo das suas rela90es Inlernaclonais, 
levou la a abertura de mals de 360 agenClas tanto em 

Portugal como no estrangelro 

Com a entrada do Pais na CEE, a CAIXA GERAL 
DE DEPOSITOS moslra·se apia a aceltar os desaflos que 

se traduzem em desenvolvlmento e progresso 

~Q 
"'1.1 CAIXA GLRAL DC DCPOSITOS 

o selo portugues 
e historio, e culturo, 
e possodo. e presente e 
e dist6ncio. 

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

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, (orteiros, livros Anuois e Tem6ticos 
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Always the Unusual, Esoteric & Inimitable ... 
We offer Mail Sales with extremely interesting material in the S25 - SI50 range. In 

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

Our Mall Sale and Public Auction catalogs are sent free to members of the Clube Fllatelico de Portugal on request 
Please specify which catalog you wish. 
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A prtmeira Moeda Olimpit."a ponuguC'sJ. in5pir;J·~C na rr.u.lU,:io J.l5 Ulian
piadas dassiCls de celebrnr em moeda os vem:ed,)res 
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. Leuchtturm ( Farol) 

CLASSIFICADORES 
Ref.a Medidas Pig. Bandas 

L 5/8 140 X 200 16 96 640 -
L 2/8 170X225 16 96 870 -
L 2/16 170 X 225 32 192 1.400 -
L 4/8 230X 305 16 144 1.200 -
L 4/16 230 X 305 32 288 1.900 -
L 4/24 230X 305 48 432 2.600 -
L 4/32 230 X 305 64 576 3.450 -
LS 4/8 B) 230 X 305 16 144 1.400 -
LS 4/16 B) 230 X 305 32 288 2300 --
LS4/24 B) 230 X305 48 432 3.600 --

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BO~S CASAS DA ESPECIALIDADE. 

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL) 

REF.& N.o de casas (forma quadrada) REF.& N_o de casas (forma redonda) 

MB12 12 moedas max. 64 mm 0 
MB 20 20 48 
MB 35 35 35 
MB 48 48 30 
MB 80 80 24 
MBMix 45 dlferentes 

MB 20 ·K 20 moedas max 42 mm 0 
MB 24 K 24 34 

MB42R 42 moedas max. 29 mm 
MB 24 R 24 32,5 • 
MB35R 35 30 
MB30R 30 34 .. 
MB 30 RA30 36 
MB 20R 20 38 
MB50R 50 .. 26,S 
MB SETD 4 diferentes 0 

} 
PARA MOEDAS EM ESTOJOS 

f'LASTICO (CAPSULASl 

0 

r 

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALIOADE EM: LlSBOA, 
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC_ 

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

~;~:E~6~iC~li JORGE M. S. LOPES 
Rua s. Nicolau, 26 - 4_° Sala 3 - Telef. 8783 60 - 1100 LlSBOA 
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Oes.ejo correspondentes I 
para permuta de selos de 
Portugal e ex-provlncias ultra
marinas, novos ou usados e I 
tambem do Brasif e America, 
e ainda da Europa principal
mente Espanha, Franca, In- I 
glaterra e Alemanha. Corres· 
pondllncia em Portugulls, 
Franclls ou Ingills. 

Artur Baptista Ribeiro 
Rua General Humberto O.el

gado 
2580 ABRIGAOA 

Desejo selos usados de 
Portugal, antigas col6nias e 
novos palses de expressao 
portuguesa. Dou em troca se
los chilenos. 200 ou mais por 
envio. Filaielia Scarpa Stra
boni, Cas ilia 16415, Santiago, 
Chile. 

Exchange stamps topics 
cars, motorcars, motorcycles, 
traffic etc. 

Cyril Osyalinsky 
USSR, 270100, Odessa-100, 
per. Mayakovsky 7 t. 1. 

Compro selos, postals, car-
tas, cintas de lornals, etc., Desejo comprar livros anU 
Portugal e Ulramar, em espe- gos sobre correios de Portu
cial Macau Timor, C.- Mocarn- gal e Fifatelia. Necessito Bo
bique, Nyassa, Tete. Zambezla, letim do C~P .do n.O 1 ao 338. 
Kionga . Congo, Cabinda. Escrevem Indl~ando trtulos e 

J. Trindade _ Tel. 9435949 preCos. Ant6n10 M. Torr~s. 
Apartado 582. Portela _ 2685 ' Mayor, 22-5.° 28013 Madrid. 

Saca'lem. - TOTALMENTE ACTU'ALlZA

Troco selos de Cuba tema
ticos, por selos tematicos de 
todo 0 mundo. Miguel Prieto, 
L ibertad 608, Santos Suarez, 
La Habana-5, Cuba. 

URSS - Troco selos, pos
tais, calendarios, ·livros, etc. 
Eng. Jaroslav Matviyehin. USSR 
252001 Kiev. P. O. 157. 

Peter Gampe. Tharandter 
Str. 10. Hockendorf. DDR
-8233. D!3seja trocar selos. 

Used stamps exchange with 
serious collectors Of Portugal 
or other counttries 100·200 a 
time. Also exchange mint com
plete set stamps and FDC. 
all sending to Mr. Yusuf Toni, 
P. O. Box 4180, Jakarta 10001, 
Indonesia. 

DO - PREvARIO DAS S~
RIES COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1987 -
Enviamos gratis a pedido. 
S~RGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Compro Catalogo Yvert do 
ano de 1985. Usado. Joso de 
Deus dos Reis Andrade. 8700 
Fuzeta. 

Trocos selos novos e FDC. 
Aceito propostas de Portugal 
Po Europa Ocidental. Otereco 
Peru e tematicas da America. 
Corresp. em ingills, portugues 
e espanhol. Guillerme Uribe 
Rugg iero, Cayetano Heredia 
610, Uma XI, Peru. 

BASE 
!NSTRUMENTOS -DE TRABA

LHO COMPRO 

Compro qualquer peca an 
tiga que tenha cabimento num 
Museu Fi/ate/ico. 

Por exemplo: Pecas antigas 
com Publici dade de Casas Co
rnerciais, Filatelicas antigas, 
Catalogos, Listas de PreCos, 
Literatura, Propaganda de Ca
sas Comerciais e Clubes Fila
te!icos, Cadernos de Selos, 
etc. 

PAULO KROGER 
Av. Brasilia, 6-1.° Esq.o 
ApelacAo 
~6B5 Sacavem 
Telet. 9471326 

COMPRO SELOS SI CARTA 
TODOS ·os PArSES 

TODAS AS QUANTIDADES 
Eduardo Tavares 

R. P. JOBO IRodrigues Ribeiro, 
6, 1.° - 2000 Santa rem 

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

COMPRO 
LlTERATURA FILAT~LlCA 

Especitica N.o 2-3-4 
Boletim da U.B.P. N." 1-2 
Ga1:eta do Coleccionador 

(B.F.B.) N.o 3-4-5-8 .. . 
Selos & Moedas n.O 2 ate 58 
Gabriel N.o 1-3-4-5-35 ... 

Circular do C. F. de Angola 
- Circular do C .F. de Mo
cambique - Mercado Filate· 
lico - PortuQal Filatelico 
Boletim do C.F.P. 

Coleccionador ingles de se
los deseja trocas com colee
cionadores de diversos pai
ses. S6 Relos usados, qualquer 
quanti dade sobre papel au 
soltos. Escrever a J. Berner. ' 
623 Uxbridge Road. Hayos. 1 
Middx. 4B4 8 HR. England. 

Com pro Centos em selos 
Base Instrumenlos pe Traba- Outros Livros e Revistas eta-
Iho e Paisagens e Monllmen- vor consultar-me 
los. . PAULO KROGER 

PAULO KROGER I Av. Brasilia, 6-1.0 Esq.o 
Av. BrasIlia, 6, 1.· Esq.o I ApelacAo 

Ap.elaCAo - 2685 Sacavem 2685 Sacavem 
Telet. 947 1326 Telet. 947 13 26 
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EDITORIAL 

Estamos em falta para com os nossos leitores e cons6cios. Com efeito. 0 atraso 
com que este numero estfl a ser distribuido. origina que em 1988 se tenha registado 
urna edi~80 a menos. Como e evidente. nao estamos a considerar 0 catiI!ogo do 2.° 
Leilao do CFP. 

Vamos. isso sim. envidar os nossos melhores esforl;os no sentidOi de em 1989 ser 
regularizada a situa~o. 

Permita-se-nos apenas referir que quem conhece os imponderilVeis que surgem 
na preparal;80 de uma Revista, pode entender os atrasos que por vezes se verificam. 

Entretanto. e com grande satisfal;ao que podernos anunciar que 0 2." Leilao do CFP 
se cifrou num exito deveras assinalavel. 

E em primeira lugar desejarnos chamar a atenlrao para a circunstAncia. praticarnente 
inMita. de terem sido vendidos cerca de 84 % dos lotes propos1k>s. Este resultado 
prestigia de forma assinalavel os ;eil6es do' CFP. proporcionando excelente oportunidade 
aos cons6cios que cedem 0 material. Tambern os interessados em adquirir pel;as de 
qualidade. tem nas nossas almoedas ocasiao de valorizar as suas colecl;C5es. 

Registe-se que para 0 sucesso alcanl;ado, contribuiu de forma dec is iva 0 excelente 
labor desenvolvido pe'a ComissAo que trabalhou na organizal;80 da hasta. constituida 
por Jose Correia. Paulo Dias Ell Fernando Ideias. dedicados membros da Direc~Ao. aos 
quais em algumas fases se agregaram outros directores num trabalho conjunto digno 
do maior relevo. 

Igualmente se deve assinalar a magnifica contribuil;iio do nosso distinto e reputado 
cons6cio Josa Manuel Castanheira da Silveira que deu a sua irnprescindivel colabora~o. 
leiloando os lotes com a sua habitual boa disposi\;io e indiscutive~ saber. 

De apontar. finalrnente. a numerosa assistencia presente nas duas sess6es. 0 facto 
de entidades como 0' Museu dos CTT e a Caixa Geral de Dep6sitos se terem feito repre
sentar. tendo adquirido diversas pel;as. a boa qualidade do catMogo e ainda a inclusao 
dos lotes em capas especia1mente confeccionadas para 0 efeito. 

* * * 
Merecem ainda referencia particular neste periodo. pelo dinarnismo e competencia 

que revelaram. duas excelentes iniciativas da Federal;8o Portuguese de Filatelia que 
se saldaram por exitos inequivocos: a celebra~8o do Dia do Se~ e a realizal;80 da 
2.~ Faira Nacional de Filatelia. 

A elas nos referiremos no pr6ximo numero. em enquadramento apropriado. 

A. SILVA GAMA 

3 



4 

- FILATELIA - NUMISMATICA 

- MEDALHrSTICA - MINERALOGIA 

ESPECIALIZADA EM SELOS E MOEDAS 
DE PORTUGAL, E T AMBt:M 
COM GRANDE VARIEDADE 

DE TODO a MUNDO 

Todo 0 material para Filatelia 
e Numismatica 

• 
COMPRAMOS COLECQOES OU GRANDES LOTES, 

DE SELOS E MOEDAS. 

DESLOOAMO~NOS A QUALQUER LOCALIDADE. 

PROCURE-NOS 
Rua Ricardo Jorge, 53 - (Junto so Cinema Trlndade) 

Tetef. 31 34 38 - Telefax 314994 4000 PORTO 

BOlSA FILATEllCA 

Espa<;o a dlsposl<;ao de todos os leltores que podem aqul Inserlr 
o seu an uncia ao ~ econ6mico de 30$00 por IInha. 

COMPRQ-TROCO - Pecas I TOTALMENTE ACTUALIZA- ' COM PRO .. Lusladaslt (Par· 
clrculadas da Companhla de DO _ PREOARIO DE MATE- ' tugal). cartas, postals, ambu· 
Mocambique, Niassa, Lauren· RIAL FILAT~LICO _ Inclui fa. IAnclas, carimbos franceses, 
co Marques, Quelimane, Kion· Ihas em formato intemacional, nomlnatlvos, ensalos, provas, 
gao Zambezla. Respondo sem- capas, tiras plasticas Hawid, erros, blocos, paquebots. 
pre. Paulo Sa Machado - Rua classificadores, pim;:as, IAmpa· I Inscrl<;6es marglnals: 1m· 
Direita das Camplnas, 33 - das para fluor nos selos, etc. ' pressores e numeros de obras. 
4100 PORTO. etc. Enviamos gratis a pedido. ! Resposta: Apartado 90. 2751 

S~RGtO W. DE SOUSA SI· Cascats Codex. 
PAULO DlAS MOES - 2500 CALDAS DA I 

Compro Pe<;as FilateJicas RAINHA. I 
Que tenham Porteados, Multas, - TOTALMENTE ACTUAI..;IZA· 
Impasto Postal, Impasto Tele· Desejo selos us ados de DO - PREOARIO DOS SO-
grBfico de Portugal e 'Ex-CoI6- II Portugal antigas col6nias e BRESCRITOS 1.° DIA DE POR· 
nias. Tambem compro Tele- novas palses de expressao TUGAL - 1950-1987 - Envia
gratia Electrica 'e Cabo Verde. I portuguesa. Dou ' em troca se. mas gratis a pedido. S~RGIO 
Cedo Trocas. l ias chilenos. 200 au mais par W. DE SOUSA SIMOES -

T,elefone 600750 au 975487 envio. Filatelia Scarpa Strabo. 2500 CALDAS DA RAINHA. 
(depois das 20 h). ni, Casilla 16415, Santiago, 
------- Chile. COMPRO EM QUANTI DADE 

SELOS SI CARTA AT~ 1910 
COL6NIAS PORTUGUESAS 

SELO TIPO 

pou selos alemaes, suicos, 
austrlacos e .Qutros da Europa COMPRO / TROCO / VENOO 
e do -Brasil ·em troca de selos 'Postais--Maximos de todos 
portugueses. Th. Oberarker, 
R. Cs. J. Si.lvestre Ribeiro, 8-7.0 as temas e naclonalidades. PAGO 250 % a 400 % 

CATALOG 0 L. Manuel - Rua A Bloco 24 c 
Dt.° - 1800 Lisboa 4 ° D 

Tel. 7143164 I 2745 _ QUELUZ OCIDENTAL 
Jose Fernando Gomes 
R. Tenente Valadim, 91 

2000 Santa rem 
Europa de Leste. Ofere<;o I TOTALMENTE ACffUALlZA.. 

aos melhores precos series I DO _ PREOARIO DE PACO. I 
novas tematicas au outras, TES COM SEtOS TEMATICOS : PRE"'ARIO DOS NOVOS 
Incluindo novldades. F. Lou. .. v 
reiro Praceta D Fernand II - 28 motlvos dlferentes, em PArSES DE E~PRESSAO POR-
Late' 8.2.0 Dt .• , '2735 Cagem: p~cotes d~ 25 dif., 50 dif., 100 TUGUESA - Ac:aba de surgir 

Selos venda e compro, no· 
vos e usados. Continente e 
ex·coI6nias. Bons pre<;os. M. 
Leitao. Rua H. Lote 19-1 .° 
Frente. Casal S. Btas, 2700 
Amadora . 

Tenho selos usados Angola, 
Moc;ambique e palses estran· 
geiros. Desejo traca par selos 
usados parses Europa Ociden· 
tal mediante man calista. 

F. R6go - Bloco A, Late 5, 
5.0 D - Alto da Barra 
Oeiras. 

dlf., e mUitos outros pacotes. total mente em dla, esta nossa 
Enviamos gratis a pedido. Iista de prec;os de ANGOLA -
S~RGIO W. DE SOUSA SI· CABO VERDE - GUIN~ BIS· 
MOES - 2500 CALDAS DA SAU - MOCAMBIQUE - S. 
RAINHA. TOM~. Todas as emiss6es 

dis c ri mi n adas, numerac;ao 
SE V. GOSTA DE VARIEDA· Yvert e Eladio, selos dentea

DES EM SELOS DE PORTU- dos, nao denteados, blocos, 
GAL E UL TRAMAR, TEMOS ensaios de cor, sobrescritos 
ALGO PARA SI - Temos do 1.° dia e sobrescritos co
cadernos com exemplares bas· memorativos. Alem de outras 
tantes belos. para sua colee- variedades para valorizar sua 
I;ao. Proponha a S9U envio a coleccAo. S~RGIO W. DE 
aprecial;aol S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - Selos e 
SOUSA SIMOES _ 2500 CAL· ~~aterial Filatelico - 2500 

I DAS DA RAINHA . I CALOAS DA RA'INHA. 
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~ filafelia . 
~ BflRflTfl DRS NEUES 
Rua da Trlnd~de. 5 _1.0 Ot.D (Ao L~rgo do Carmo) _ 1117 LlSBOA - Codex 

TeItf. 311133 

, ~ elf., ' NOVas 

a~ Yatleda4. de, 
E USADOS 

i§ 

'~t" • PORTUGALE ULTRAMAR 
II HoWl~ Patll' de &p 

) " • :STRANGEIRO (Po~;':.~rtUgueA) 
• STRANGEIRO - TEMA T1COS 

§ = 0····· 
.. 

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• 1NTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMos 
• CARTAS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Possl,llmos grande quantldade de 
IIvros, revlstas e catlilogos sobre 

111afella e numlsm4t1ca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatlco 

[Jl PORTICO 

SIMBOLOS DE POUPAN<.;A 
E OS CORREIOS 

' ~ O M r .... '\ l;M ... 0 (lAlor"" UTt. 
r 0 , 0 

lri 

A Caixa Geral de Depositos, com a sua 
habitual e proficua campanha em prol da 
poupanl;a, promoveu exposivoes em 31 de 
Outubro, pass ado em Ponta Delgada e 
Oeiras, para que 0 Dia Mundial fique bem 
lembrado e ecoe a distBncia. 

Alguns carimbos vieram avolumar as co/ec
voes desse tema cada vez mais rico e atraen
te, mas notamos que, em relar;30 a outros 
paises, os correios portugueses nlio t~m sido 
prodigos nos festejos da poupanva atraVl~s 
dos selos. Alam daqueles que se referem 
a instituit;oes bancarias ou de cradito apenas 
nos lembramos da sarie emitida em 1980 
subordinada ao titulo de "Poupant;a de Ener
gia». 

Outros paises tem dedicado selos a repre
sentantes da poupanva escolhidos no mundo 
animal. E os preferidos t~m sido a abelha, 
a formiga, 0 esquilo, 0 caracol e 0 porco. 

A lves Coelho 

Estamos de acordo. A abelha laboriosa 
(e sem trabalho nada se produz), previdente, 
cautelosa, foi aproveitada pela Coreia do Sui, 
neste ana Mo fa/ada por causa dos Jogos 
Olimpicos, e pe/a Hungria. No centenario da 
Caixa Economica do Funcha/, os nossos CTT 
dedicaram-Ihe um belo carimbo. 

A formiga, um outro exemplo de vida eco
njmica e social harmoniosa, ja apareceu em 
varios se/os igualmente emitidos em ,home
nagem a poupanva, tais como da Coreia do 
Sui, da Gracia e da Po/onia. 0 esquilo dos 
se/os de Inglaterra e do Japlio armazena pro
visoes. 

o caraco/, s(mbo/o da casa que construiu 
a custa do proprio suor, arrasta a por todo, 
o lado e nlio a larga. Tlio simpatico que a 
Coreia do $ul meteu-o num se/o da sarie 
anual da Semana de Aforro Infantil. Cert/s
simo: as crianvas deliram com os caracois. 

o porco, apesar do nome sujeito a inter
pretavoes pouco dignificadoras, fornece ali
mentos a toda a familia e representa a Caixa 
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Postal do Mexico, aJem de simboJizar 0 aforro 
nos paises escandinavos. 

Oepois de nos termos referido ao que mais 
temos visto, estamos convencidos de que 
dois outros animais ajudariam a dignifiear a 
tematiea poupan9a: a gaJinha e 0 pelieano. 

A pachorrenta e ponderada galinha enche 
o papo tal qual se economiza, isto B, grao 
a grao como moeda a moeda. 

o pelicano orgul.ha·se ao mostrar elevado 
espirio de sacrificio para sustentar a filha
da, uma abnega9ao semelhante a do aforra
dor. Mas este animal ja teve a sorte de figu
rar em varios selos d.e assistencia de Mo-
9ambique, nao se chamando a aten9ao para 
as suas quaJidades fotog{micas para se inter
ca/ar numa serie do Oia Mundial da Pou
pan9a. 

Em Portugal, tamMm 0 encontramos em 
vinhetas das Obras Sociais dos CTT, uma 

coisa que nao se pode expor, mas reprodu
zimos com a esperan9a de vermos 0 nosso 
pelicano num selo de Poupan9a. 

Ao comemorar-se 0 75. 0 aniversario da 
Associa9ao Artistica de Socorros Mutuos de 
Tonde/a em 19 de Marvo de 1967, os CTT 
desenharam um surpreendentemente nftido 
carimbo comemorativo em que 0 pelicano 
sustenta a familia. 

Bem no fundo, aquele que poupa preo
cupa-se com os outros. A economia desem
penha, portanto, um papel importante na Pre
videncia Social. 

Assim, qualquer aC9ao filatelica que os 
CTT desenvolvam como incitamento a aeau
te/sr 0 Futuro sera bem vinda. E uma serie 
com os bons exemplos fornecidos pelo mun· 
do animsl proporcionaria (proporcionara?) 
uma pagina rica nas eo/ee90es tematicas. 

Aguardemo-la. 

SOMOS ESPECIALISTAS 
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em pec;ss olassicas, seJ'1ies an1Jigas e 
modernas de todos os :paises 

Pre-Filatelia e Hist6ria Postal 

Solicite 0 env·io GHATU'ITO dos nossos 
oail:alogos de venda 

FllATElIA:~lLACH, S. l. 
Fundada em 1915 - 73 anos de experiencia 
Diagonal, 489 - 08029 ·BAH08LONA (oESPAI"IA) 

Co·lecciono ____________________ __ _______ _ . ___ ___________ _ . _______ _____ _________ ____________________ _ 
No·me ________ ____________________ _____ _______ ____ __ . _______________________ __________________________ _ 

Domi·cilio ___ _____ ____________ ____ ________ . ______ ___________________________________________________ _ 
La.calidade __________________ ____ _________ _____ ___ _____________________________ ____ ________________ _ 
Assinatura ______________________________ . __________________________________________________________ _ 

294"3 - Manuel Alberto da Silva Leal Rio c; . 

Rua Tomaz de Figueiredo n.O 4, 6." 
Dt." 1500 Li(looa. (P) Po Fr. In AI. 
C. 60. N. 1.2.90. 

ESPANHA 

2942 - Lawrence G. Beauregard. Juan Alvd' 
rez Mendizabal, 3. 3.° 28023 Madrid. 
(A) Es. Fr. In T. C. V. 60. N. l! 
1. 19. 90. 91. 

BRASIL 

2933 - Jorge Luiz B·e~toluci, Rua Piratini, 
1'240. Gramado RS. Brasil (M) Po. 
AI. In. T. BO. N. U. B6. 1. 10B. 15. 
Antflrtida. 30 RHM. 97. 

ESTADOS UNIDOS DA AMaRICA 

2835- Dr. Santos Luis Villar. The· Villa: 
Companies, 733·1 Harwin No. 117. 
Houston, Texas 770036, U. S. A. (A) 
In. Po. Es. Fr. BO, N. (only). 

POLONIA 

2606 - Boqdan Bulkszas. P. O. Box 115, 15-
-950 Bialystok-1. In. 60:N.6B. Topical. 
90.97. 

2677 - Tomasz Woiss. UI Proszowska 3. PI. 
32 - 700 Bochnia. T. BO. N. 1. Ma
deira e Acores. 60. N. da 5 CEPT. 
Os N. U. 38. 5. Ost. 

2754 - Zbigniew Wysocki. P. O. Box. 31.9,9-
-41)0. Lowicz. (M) In. R'3. T. BO. N. ~ . 
BO. 64. 67B. 73. 74. T49. T10. Espa
ces. T5. T7. T16. 90. 97. 98. 

2798 - Boleslaw Kogior. Box 41.41-500 Chor
zow. In. AI. 60. 

SeioB de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro 

Novldades. Temitlcos. 
Sobrescrltos de 1.- ella 

TODO 0 MATERIAL FILAraUCO 

Ballas I CamplS, ldl. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 USBOA pORTUGAL 

2818 - Andrej Wasilewski. Box 1407. 50951 
Wroclaw 34. POLONIA. T. 60_ 38 por 
SA. 1 (pouco)_ Disney em 64. 

2852 - Josef Sadowki. ul. Chocimska 25/3_ 
30-057 Krakow. (M) In. BO. 

2872 - Zygmunt Jeleniewski. Skrytka Pocz
towa, 576.00-950 Warzsawa 1. (M) 
In. Fr. AI. In. Es. T. 60. N_ 65. 3. 

REPUBLICA CENTRO AFRICANO 

2488 - Eng. Jose I.uiz Lobao Tello. Boile 
Postale 1608. Bangui. (A) Po. In. T_ 
60. 2C African Wifd life 90. !!e. 93. 94. 

ROMtNIA - ROUMANIE - ROMANIA 

2847 - Tudor Marian, Allea Circului, N.o 1, 
BI. 1, Sc. J. et IV. ap 20. 72138 Bu
careste. (M) In. 60. 

suaCIA - SUEDE - SWEEDEN 

2540 -Jan Adamec_ ·Foreningsg 160. 41127 
Goteborg. AI. In. 60. 

2452 - Peter Hammarstroms. Vastra Banga
tan 61 D. 195 00 Marta. Schweden. 
(A) Po. Fr. In. AI. 60.U.50.51.52.53_ 

SU~~A - SUISSE - SWITZERLAND 

1829 - Lufs Esteves. 24, Avenue du Vieux 
Bourg. CH-1225 Chane-Bourg. G1a 
Po. 60. 1_ 2B. 44. 50. N. Unidas. 67B. 
N.. U 

1846 - Carlos Piteira, Schiitzengasse 21. 
P. O. Box 6225 CH.8023 Zurich 
(MIA) Po. In. Fr. T.C.V.N.U.60.1. 
Classicos. Egip .0. 13.47.51.92. 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS TEMA 

CONTACTE..NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135-FARO 1002 
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LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERA~oES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

44 - Dr. Antonie de Figueirede. Rua Jerge 
Ferreira de Vasconceles, 6-2 .. ° Es·q. 
1700 Lisbea. (M) Po. Fr. In. 60. T. v. 

N. U. 3. 90. 

158 - Francisce Manue'l Pinte de F aned 
Salvader. Rua Arqt.° Pauline Ment.:!:. 
23. 2520 Pen'~che. (P) 6'0. N. 

30a - Dr. Jose Manuel da Cesta Ferrelo; 
de Almeida. Rua Tomas Ribeiro, 
93~2 .n Dt.o 1000 L:sboa. T. C. V. 
60. N. U. 

4;'3 - Jc:cinte Dominges Pratas da SiI,,"! 
Ferei a. Rua Cende de Rie Maio ... 
22.'1.° Parque Residenc-ial de Min! 
flo; :es. Alges. 1'496· Lisboa. (M) Pu. 
Fr. In T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 

'866 - AI1ur Agostinhe Ferrae de Figusire
de. Rua da Liberdade, Lete 6 ric 
Dt.· 2&15 A:verca. (M) C. U. 6'0. 
1. 2. 3. 

1008 - Eng. Jese Ant'Jnie Campos Pere;ra. 
Rua Veiga Beirae, 3-3.· Dt.o Pac;o de 
Arces. 2780 Oeiras. (M) Po. Es. Fr. 
T. 60 1. 2. (N/U). 13 N e tematiG3 
,,0 Petroleo». Carimbes ou 67 B. 
de 1. 2. 90. 93. 94. 

1515 - Ant6nie Jese Guimaraes da Silvr: 
Braga. Rua Carles Teixeira, 25·3: 
Dt.° 4700 Braga. (M) T. N. U. 6r}. 
1. 3. 90. 93. 

1846 - Carles Piteira. Rua Almeida Garrett, 
8-4.° Dt.° 2800 Almada. (MIA) Po 
In. Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. Classices. 
Egipt:e. 13. 47. 5,1. 92. 
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2·125 - Fernando Teixeira Xavier Martins. 
Rua Abel Salaza·r, 176 ric Esq.o 2861) 
Mcit3. 

2747 - Anibal Ventura da Si lva. Rua Cense· 
Ihsiro Dias e Sousa, 2-3.· Esq. ' 
Cruz Quebrada. 1495 Lisboa. Pe Fr. 
In. T. C. V. 60. N. 1. 94. 

2934 - Jm:e Fernande Rodrigues Grac;a. P,!! , 
c;a Francisc·o Sa Carneiro, 7-S.' Esq'-' 
ioao Lisboa (P) Po. Fr. In. Es. T. C. 
60 N. U. 1. 2A. Algumas tematicas. 

2936 - Carlos M:i'nuel de Almeida Figueiras. 
Rua Infante de Sag 'es, 162-2.° Esq: 
£600 Lagos. (M) T. G. V. 60. N. L;. 
3. 94. 

2937 - Fe-nando Ernesto Correia Pires de 
Castro. Itrac;a da Igreja. 7·2.° Esq. 
2700 Amadora. (P) C. 60. N. U. 1. 94 

22:38 - Andre Fi iipe Araujo dos Santos' An· 
tunes. Rua Mario Barata da Cru!.. 
n.O 11. 2700 Amadera. (P) Po. Fr. In. 
T. C. V. 60 U. 1. 2'A. 3 . 94. 

2B39 - Frederico Miguel Lemos Cabral das 
Neves. Av. Manuel da Maia. 48-5.· 
01.° 1000 Lisboa (M) Po. In. 60. N. II 
Tematica: Vultos Portugueses. 90. 

2940 - D:recC;ao Regional de Correios de 
Lisboa. Servic;os Comerciais. Rua Pa
dre Luis Aparicio, 7_1.° 1151 Lis'bou 
Codex. 

29'41 - Carlos Alberto Tavares Gomes Fer
reira. Tapada do Mocho. Bloco 0-2. 
7.° Dt.° Pac;o de Arcos. 2780 Oeiras. 
(M) Po. T. C. V. N. U. 60. 2A. Tema
tica ,,0 Espiritismo». 

UMA ACHEGA OLIMPICA 
AOS TEMATICOS 

DE RELIGIAO 

Pela primeira vez na historia da Adminis
tra~ae Pestal de Vaticane, e feita uma emis
sae elimpica, dedicada a Olymphilex 87. 

A emissao e compesta per quatro seles 
reprdduzindo urn juiz de prova, e tn~s aUe
tas, que sao prevenientes do pavimento de 

Fernando Martins 

aes vencederes remanes. Na parte final de 
bloce sae repreduzides es paragrafes 24 a 
26 da primeira carta de Sae Paule aes Cerin
tios dizende: 

24. Nao sabem que no estAdio todos os 
corredores tomam parte nacorrida, 

CITTA DEL VATICANO 

1 
t 
i . 

LIR E 3500 
~ s.\'U'\~ ~l'. '""-t-.l.u. (:t.'.»' "Ll.u lThOtV Tem U)f.l.l,.....}. WA t)l,.l.t SUt(l C i}frolQC In" Il. ,. .. ..uK\<' Ct)ll;aI).T" AN 

ott> V\'I 1'1 1iIIUOU 0\ (1.~ ' IT,llO' ,...at\ tlG'l "nl:.TI\ £ "T'UtPk' A",-n U\. n m, t-S" Lt' F''''''''' Pt..l (JT'Tl,NU .. 
t .... A nlfI,OH<\ ('()a,t m il: ... -.....>ll'\'H1· l tt..-. 1NC!.aL rn"lt:. tel 0.. '«.ll~ CnklU N\ ~(II"''' on l JwaA Mln'A 

fCOC , ,,.611 

mosaico de uma sala exterior do 'lade orien
tal das antigas Termas de Caracalla, es quais 
sae censervades no Museu de Vaticano. 

Alem da serie ,tambem fei editado urn ble
co que reproduz 005 quatros seles e e cem
pletado com 0 sfmbolo eclesiflstico de duas 
chaves cruzadas, uma ta~a e coroa atribuldos 

mas 56 um e que recebe 0 premio. 
Corram portanto de maneira a pede
rem recebi-Io. 

25. Aquele que se prepara para uma com
peti~iio priva-se de tudo ... 

26. E desta maneira que eu corro e nao Ii 
aventura ... 
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Falando de postais 

DATAS AO ACASO 

Quando no remoto ano de 1918 0 nosso 
querido Cons6cio Eng. Ant6nio dos Santos 
Furtado (1), se inscreveu no cdnternacio
nal Algarve Schange Club .. , mal sabia que 
mais tarde entraria na hist6ria da maxima
filia mundial. Nessa altura morava em Lis
boa, na rua do Poc;:o dos Negros, 40-3.0 

e nao trocava. Com a partida para Luanda 
·em 1918, de Ant6nio Joaquim Teixeira, di
rector do orgao do Clube .. 0 Collecciona
dor .. , 0 Eng. Furtado e convidado para 0 
dirigir '0 que se verificou nos numeros 8 ao 
15, altura em que regressou 0 director titu
lar. 

Nesses tempos continuavam em moda as 
colecc;:oes de postais .. T. C. V. (timbre cote 
vue) das quais 0 Eng. Furtado foi um fer
veroso adepto, ao ponto de que quando 
nem tudo corria bem ter escrito: "OS pe
quenos contratempos com as quais cada um 
tem de can tar, nlio podem desencorajar nem 
turvar as convic90es de um cart6fi1o obsti· 
nado». 

No ano seguinte aparecem as referencias 
aos c.Postais Turrsticos», que passado pouco 
tempo deixaram de ser aludidos. 

Em finais de 1937, 0 Eng. Furtado e con
vidado para dirigir a revista .. 0 Collecciona
dor .. , .editada em Lisboa e que nada tinha que 
ver com a primeira, com 0 tftulo identico. 
o editor era H. Mantero. A revista cujo pri
meiro numero ·apareceu em Agosto de 1932, 
tinha uma .. Secc;:ao Cart6fila .. , dirigida por 
sinal por uma senhora espanhola, Josefina 
Riquena que em 1933, ,escreveu um int'eres
sante artigo ccTanjetas Postales» (Maximum» 
W'ostal e sello del mismo dibu-jo), onde eram 
indicadas as condic;:oes que deviam obede
cer os postais maximos. 

8 

Jose R. Dias Ferreira 

S no ano de 1937, que se publica na Bel
gica 0 primeiro catalogo de postais maximos, 
tendo por trtulo (Catalogue Universal de 
Cartes-Vues Maximum.. sendo 0 seu editor, 
Th. Withaegs. Essa obra que descrevia mais 
de 1000 postais de todo 0 mundo (107 par
ses), causou espanto "para as especialistas 
deste novo genera de colec9lio». Na parte 
referente ao nosso pars, apenas fazia refe
rencia a sete postais, quando ja deviam exis
tir muitos mais. 

Supomos que foi nesse ano que em Por
tugal apareceu 0 primeiro anuncio de trocas 
de postais T. C. V. e .. Maximos ... 

o tempo decorre sem nada de especial 
a referenciar ate que em 1948, Flavio de 
Gouveia Os6rio, dando 0 seu nome a .. 2.a 
FoLAVEX», exposic;:ao realizada no Porto, no 
Salao Silva, de 21 a 30 de Novembro, em
bora nao fazendo parte do material a expor, 
pois nao era contemplado no art.O 3 dos 
.. Objectos a Expor», aceita ·a participac;:ao 
de Joao Jose Baptista Ferreira Duraes Leao, 
de Raimondo - Freamunde, que expoe pela 
primeira vez em Por:tugal numa exposic;:ao, os 
postais maximos e va-se obrigado a dar uma 
explicac;:ao do que se tratava, descrevenao 
a sua participac;:ao nos seguintes te~mos. 

.. Os postais "Maxim os» slio a grande ve
deta da modern a Filatelia nos grandes palses 
do mundo. Nos postais ccmaximos» estao 
incluidas 3 co/ec90es: a do Selo Postal e a 
do Carimbo Postal (Marcofi/ia). 

Para ter as caracterlsticas dum postal 
"Maximo» e boa cotageo - ja h8. Cata/ogos 
la f6ra para este genero de CO/eC9ao _ 0 
motivo do se/o deve corresponder a mais 
aproximadamente passIve/ a gravura do 
postal. 

LEGISLAl;.JO 

DE INTERESSE FILATELICO 

CORREIO EM BICICLETA 
AINDA MERECE LEGISLACAO 

PORTARIAS 

Portaria n.O 259/88. 1988-04-28. Emissao de 
selos com tarja fosforescente alusiva ao 
"Cen:enario do nascimento de Jean Monnet ... 

DE MOPTC. 1988-05-03. Regime de fixa
c;:ao das tarifas e prec;:os dos servic;:os de 
comunicac;:oes de uso publico. 

Portaria n.O 318/88. 1988-05-18. Emissao de 
selos ·comemorativa de ,,·Svora .. Patrim6nio 
Mundial- Lubrapex 88». 

Portaria n.O 319/88. 1988-05-18. Emissao 
de selos com tarja fosforescente alusiva a 
.. Madei:ra - Aves da Regiao». . 

'Portaria n.O 373/88. 1988-06·06. Emissao 
de inteiro postal comemorativo do ccFutebol 
Clube do Porto - Lubrapex 88». 

pespacho Conjunto. MF /MOPTC. 1988-07-
-06. Aumento do capital estatutario da Em
presa Publica Correios e Telecomunicac;:oes 
de Portugal (CIT) . 

Portaria n.O 456/88. 1988.07.09. Emissao 
rie selos com tarjeta ·fosforescente comemora
tiva das .. 'Casas de Colombo na Madeira ... 

Portaria n.O 459/88. 1988-07-12. Emissao de 
selos com tarja fosforescente alusiva aos 
.. Castelos e Brasoes de Portugal». 

Portaria n.O 460/88. 1988-07-12. Emissao 
de selos com tarja fosforescente alusiva a 
.. Pintura portuguesa do sec. XX (2.0 Grupo) ». 

Compilado por Jose R. Dias Ferreira 

Despacho Conjunto Mu/ MOPTC 171 / 88. 
1988-07-26. Modelo oficial da carta para noti
ficac;:oes judiciais a efectuar por via I>ostal. 

NORMAS PRIVATIVAS 

CCOO 1288 DGC. 1988-05-11. Distribuic;:ao 
em bicicleta a pedal. 

CCOO 1388 DGC. 1988-05-12. Tratamento a 
dar a correspondencia originaria do estran
geiro, 'insusceptfvel de entrega. 

DCAOO 2{)88 CA. 1988-06-01. Mudanc;:a de 
designac;:ao da CTF de Sag res. 

PCAOO 2188 CA. 1988-06-01. Mudanc;:a de 
designac;:ao da CTF de Aldeia Nova de S. 
Bento. 

DCAOO 2288 CA. 1988-06-09. Reclassifica
c;:ao da CTF de Pedro Hispano (Porto). 

OSOO 3988 CA. 1988-'07-14. Premios de Su
gestao cn e TLP. 

DEO 5488 DGC. 1988-07-19. Criac;:ao d,a 
CTFU 4.a de Joao XXI (Lisboa). 

CCOO 1688 DGC. 1988-07-20. Perfurac;:ao de 
selos. Autorizac;:oes . 

DNOOO 388 ADAM. 1988-07-29. Condic;:oes 
de fecho e embalagem das encomendas 
postais . 
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LITERATURA FILATELICA 

Selos do Ex-Ultramar 
um 

Catalogo-Eladio 
Quarenta e oito ediyoes de catalogos ga

rantem uma enorme ph~iade de leitores cer
tos, melhor, de consultores sempre avidos 
pela actualizayao dos seus valores. Mais ·um 
catalogo, 0 de 1989, e que alterayoes intro
duziu nos preyos? Uma coisa e certa: a 
colecyao subiu de valor. Resta saber Se 0 
que falta esta ao alcance do filatelista. 

Mas um outr~ facto notavel se constata: 
apro~ima-s~ a 50." ediyao, falta pouco para 
atlnglr melo seculo de actividade editorial 
ELADIO DE SANTOS. E se 48 anos dao direito 
a reforma, a quinquagesima ediyao deveria 
dar direito a um premio. 

Nao havendo nenhum filatelista portugues 
(e nao s6 portugues) que desconheya 0 
Catalogo Eladio, estamos convictos de que 
toda a gene se associara a homenagem. 

Aqui deixamos a sugestao para que um 
Clube ou a pr6pria Federayao) organize uma 
festa a que se poderia ligar uma pequena e 
inBdita exposiyao de todos os catalogos em 
lingua portuguesa. 

E voltemos ao principio que ficou incom
ple:o. Apareceu 0 Catalogo de Selos do Ex
-Ultramar Portugues. Repetimos: 48." ediyao 
para 1989. Tinha lugar reservado na nossa 
Biblioteca e era aguardado com ansiedade. 

CASA A. 
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 , 3.° 

TUDO PARA 

UM 
UM 

CATALOGO 
SUCESSO 

Um nosso cons6cio, editor infatigavel, Ba
rata das Neves, ofereceu-nos uma rica pren
da: 0 ca;alogo de Pagelas Emitidas pelos CTT 
da au~oria de Jose Lalande Jorge. 

Ediyao de 1988/89, actualizada ate ao mais 
infimo pormenor, apareceu com excelente 
aspec:o grafico e veio preencher um espayo 
vazio, po is 0 Catalogo de Paulo Sa Machado 
j::' estava desac·ualizado. 

A titulo de curiosidade, confrontamos al
guns preyos dos catalog os de Pagelas de 
1977 (Sa Machado). primeira ediyao, e este 
de 1988/ 89 (Lalande Jorge) e chegamos a 
conclusao de que se verificou uma subida 
geral de valores, 0 que agradara aqueles que 
co!eccionam estes documentos liteis para a 
justificayao das emissoes de selos. 

Alem das pagelas de Portugal, Ayores e 
Madeira, inclui as de Macau, bern como as 
Noticias de emissoes anteriores aos Sextos 
Congressos Internacionais de Medicina Tro
pical e de Paludismo (1958). 

E que 0 autor de tao litil obra nos perdoe 
o apontar de lapso insignificante, mas a 
nossa cane'a aprecia revisoes tipograficas: 
a Pagela n.O 3 e do .. 5.° Centenario do Nas-
cimento . .. .. e nao do .. 5.° Congresso do Nas-
c:rrento ... .. 

o coleccionador dispoe agora de um ins
trumento para verificar 0 que Ihe falta e 
quanto custa ... 

Agradecemos e retribuimos a amizade da 
dedicat6ria com os votos de que Barata das 
Neves continue a editar obras de exito certo. 

MOLDER 
1200 LlSBOA - TEL!EF. 321514 

FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA-

DE EXPRESSAO PORTUGUESA • TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execu~ao rapida de pedidos por correspon~ncia " ".);-~. 

.1-' 
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o Carimbo deve ser posto sobre um canto 
do S~/o e no lado da gravura do postal, Iim
po, vls(vel e corresponder a localidade do 
motivo apresentado no Selo e no Fostal. 

Assim, se 0 Selo representa um monu
mento ou costume local, 0 Carimbo Postal 
devera sar 0 da Estar;ao Postal, servin do essa 
regiao . 

Os motivos Nacionais dizendo respeito a 
todo um pais poderao ser obliterados com 
qualquer Carimbo postal da respectiva Na
r;ao. 

E preciso porem notar-se que a data do 
Carimbo tem que ser a compreendida no 
tempo legal de circular;ao do Selo em refe
rencia. 

o Postal "Maximo» nao pode ter corres· 
pondencia escrita na parte contra ria a gra
vura . A fixar;ao do Carimbo Postal sobre 0 
Selo e 0 Postal e tei'a a titulo o.lJsequioso 
nas Estar;oes dos Correios respectivos. 

Na 2." FLAVEX sao apresentados "Postais 
Maximos» de Portugal e Estrangeiro» . 

Em 1953, com a realizayao da Exposiyao 
Filatelica Internacional Comemorativa do 
Centenario da emissao do primeiro selo pos
tal portugues, da-se um pequeno choque 
entre a Comissao Organizadora e 0 Eng. 
Furtado, ao regulamentarem que nao admitiam 
"colecr;oes de bilhetes postais-maximos», 
o que levou a que tivesse de realizar de sua 
conta, no Instituto Superior Tecnico (2) em 
local nao muito distante do Certame inter
nacional, ,uma exposiyao de postais maximos, 
editandoum interessante catalogo redigido 
em frances e intitulado "Catalogue de Car
tes-Maximum ... 

Os postais-maximos nao eram, nesses tem
pos, muito bern vistos por alguns colecciona
dores de selos a maneira classica e foram 
gran des nomes da filatelia que os nao qui
zeram aceilar na Exposiyao de 1953, tais 
como 0 Prof. Carlos Trincao, 0 Dr. Ant6nio 
Fragoso e 0 mais renitente, Capitao Guedes 
de Magalhaes, qUe nunca quis referenciar 
as ediyoes ·do Eng. Furtado, nomeadamente 
os seus catalogos das suas participayoes: 
1953 - CatalogUe de Cartes - maximum: 
1955 - Catalogo de Postais - maximos 
(Participay80 na Classe de Honra da IV 
Expos,iyao Fila~elica Nacionall, e 1970 -- Ca
talogo de Postais - maximos (Participayao 
"Fora do Concurso» na .. Luanda 70 .. , VIII 
Exposiyao Filatelica Portuguesa. 

o ana de 1971 foi 0 mais importante da 
maximafilia portugu~sa. Portugal propOs a 
cria9do de uma Comissao de Maximafilia a 
Federa9ao Internacional de Filatelia, durante 
a sua Assembleia Geral Anual, que teve lugar 
em Budapeste de 13 a 14 de Setembro de 
1971. Foi representante de Portugal (F.P.F.) 

Uma loto hist6rica: 0 Eng.' Ant6nio S. Fur· 
tado Quado entrou para a I ilatelia 

Henrique Gago da Graya (3), coleccionador 
a\an9ado e abastado, .endo a viagem e 
estadia sido de sua conta. Fomos urn dos 
que 0 convenceu a representar Portugal. 0 
n:>sso conhecimen'o de Gago da Gra9a, da
tava de 1956, se bern que dele tivessemos 
notas quando delegado do Clube Internacio
nal de Trocas (Lis boa) nao como filatelista 
mas sim como proprietario da .. Papelari~ 
A Luzitana» (Luanda, 1934). interessado em 
livros e revistas. 

Damos a palavra a Federa9ao Internacional 
de Filatelia (seu Relat6rio) notando, desde 
logo, que no Sumario se lia .. maximafilia" 
e p~r qualquer motivo inexplicavel se refe
rem a .. Maxima'ilatelia .. : 

a) De la Federation Portugaise de Phi/a
telie 
«creation au sein de la FIP d'une Com
mission de Maximaphilatefie". 

M. H. Gago da Grava, representant de la 
Federation Portugaise de Philatelie, tient a 

9 



donner au congres quelques explications sur 
cette proposition. La maximaphilatelie se 
developpe d'une fat;on des plus encouragean. 
tes et ce genre de collections attire de nom. 
breux collectionneurs qui desireraient voir 
leurs collections presentees dans les expo· 
sitions phi/ateliques internationales jugees 
par des personnafites connaisant a fond ce 
sujet. Le delegue du Portuqal souhaiterait que 
la Federation Internationale de Phi/atelie pro
cede a la creation d'une ccComission de Ma. 
ximaphi/atelie». 

Le president Ie remercie pour ses explica
tions mais pense qu'i/ est encore trop tt5t 
pour proceder a la creation de cette com
mission, les presentations de cette classe 
n'etant pas encore assez nombreuses pour 
motiver {'organisation d'une nouvelle com. 
mission. 

Le president propose au congres de reno 
voyer cette proposition a la commission char
gee d'etudier nos nouveaux reglements et 
status. 
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Proposition adoptee a {'unamite». 

SElOS E MATERIAL 
FllATELICO 

PACOTES DE SElOS 
TEMiTleOS 
Grande sortido 

de Series com pI etas 
e Selos temaiUcos 

P~a l.latas de prec;08 gratis 

ELADJ,O DE SANTOS 

Casa Fundaaa em 1922 

RUA BERNARDO LIMA, ~ 

TELEF. 54 97 25 1100 LlSBOA 

Se niio fosse a raziio, a persisti!mcia e 0 

envolvimento do Eng.o Furtado, nada se teria 
conseguido. 

Dai ate a vJt6ria final, foi um passo. A 
maximafilia foi aceite nas exposit;i5es intern a
cionais e tem hoje uma fort;a nunca antes 
imaginada. 

(1) 0 Eng. A. Furtado. dapols <Ie ler recusado 
ser s6cio do Clube Filalellca de Porlugal pela 3." vez 
(1949). alegando que nlio sendo «co/ecclonador nem 
de se/os, nem de marcas posta/s», nlio via vanlagens 
em 'Perlencer ao mesmo e nao 0 consegulmos <lemo
vA-lo. numa quarta inslslAncia. Conludo. em fins de 
1951. masl precisamenle 30 de Dezembro. pela mao 
de oulro querido e comum Amigo. a Cons6c!0 Barala 
das Neves. adere ao Clube. Hoje 0 ,Eng. A. Furtado 
e urn dos seus mais iluslres 56clos Honorarlos. 

(2) Onde foi um dlslinto aluno em engenharia 
civil. 

(3) Esle nosso eslimado cons6cio era conlerrAneo 
do Eng. Furtado. Disse-nos verbalmenle que era da 
Luz (Tavlra). 5abemos que nasceu a 7 de Dezembro 
de 1892. Foi um grande empresarlo em Africa e era 
um dos poucos sobrevivenles da Balalha de La Lys. 
o que Ihes mereceu varias condecoraooes.Recordamo
-10 com saudade. 

SELOS USADOS 
DE 

PORTUGAL E EX-ULTRAMAR 
COMPRAMOS 

Comemorativos ou formato grande de 
Portugal. Do ex-Ultramar tudo nos 
interessa, desde mapas, fomento, Oe
res, Lusradas, etc., e novos taxas 
baixas em folhas. Pagamos bons pre-
90S. Exemplo: Portugal comemorativos 
a partir de 100$00 pOr 100 selos. S6 
aceitamos selos perreitos sem cantos 
cortados, tra9ados a tinta ou perfura
dos. Tambem compramos com papel. 
Aceitamos trocas por selos de M09am
bique e Africa do SuI, de que temos 
born stock. Faca as suas ofertas. 

\I\I\I\I\N\MI\I 

FILAVLIS 
Loja do Colecclonlsmo 

Rua Lu[s de Cam6es, 92· ric 
Tel. 034·721727 - 3750 AGUEDA 

1986 30.0 Aniversario da funda~ao do M.P.L.A. 

728 
729 
730 

5 kz, multicolor e prata (120.000) 
5 kz, » »» (120.000) 
5 kz, » »» (120.000) 

Impressos ligados horizontalmente para for
mar urn fresco. Assunto: soldados, bandeira, 
trabalhadores e soldados e emblemas. 

1986 10.0 Aniversario da Universidade Agostinho· Neto 

731 50 c, prata e multicolor (100.000) Ciencias 
Direito 
Medicina 

732 7 kz, »» » (100.000) 
733 10 kz, »» » (100.000) 

1987 

734 
735 
736 
737 
738 
739 

1987 

740 
741 
742 
743 
744 
745 

Penteados femininos tradicionais 

1 kz. multicolor (200.000) Rapariga Quioca 
1,5 kz, » (100.000) Mulher de Luanda 
5 kz, » (100.oo0) Rapariga de Humbe 
7 kz, » (100.oo0) Rapariga de Mufla 

20 kz, » (100.ooo) Rapari!ja de Mufla 
30 kz, » (1oo.ooo) Mulher de Lunda do Dilolo 

Turismo 

50 c, multicolor (150.000) Bara e palmeiras de Pambala 
1,5 kz, » (150.000) Quedas do Dala 
3,5 kz, » (150.ooo) Pedras Negras 
5 kz, » (100.000) Rio Quango, 

10 kz, » (100.000) Litoral de Luanda 
20 kz, » (100.000) Estrada na 5 erra da Leba 

Formato vertical par os valores 3,5 kz e 70 kz. 
Impressos ligados em pequenas folhas contendo uma os 50 c, 1,5 kz e 5 kz e 
outra, 3,5 kz, 5 kz, 10 kz e 20 kz. 

1987 70.0 Aniversario da Revolu~ao de Outubro na Russia. 

746 15 kz, multicolor (100.oo0) Lenine escrevendo 

1988 2.0 Congresso da O.M.A. (Organiza~ao das Mulheres Ango'anas) 

2 kz, laranja, preto e amarelo (1oo.ooo) 
10 kz, multicolor (1oo.000) 

1988 10.0 Aniversario da Celebra~ao da Vitoria 

Pombas e silhueta de mulher 
Mulher em armas, etc. 

5 kz, multicolor (100.000) 
10 kz, » (1oo.000) 

Grupo de dangarinos 
Musicos e dangarinos 

Os ,"umeros referem-se sempre que possivei ao Catalogo Yvert e Tellier e todos os 
selos sao denteados. Os numeros indicados entre parenteses indicam as tiragens. Para 
todas as emissoes foram cditados sobrescritos do 1.° dia. Este trabalho foi elaborado a 
partir dos elementos que dispomos. Tentaremos seguidamente a parte referente a Repu
blica de Cabo Verde. 
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REPOBLICA POPULAR DE ANGOLA F""--

1985 40.° Aniversario da Organiz~o das Na~6es Unidas 

705 12,50 kz, multicolor e cure (100.000) Pomba, vela e emblema da O.N .U. 

1985 10.0 Aniversario da Proclama~ao da Independ6ncia 

706 50 c, multicolor (100.000) Cimenteira 
707 5 kz, » (100.000) Madeira atada 

Cristais de quartzo 708 7 kz, » (100.000) 
709 10 kz, » (90.000) Complexo de tratamento de mineral de ferro 

Cada selo tem a esquerda parte da bandeira angolana 
8 Bloco com os selos 50 c, 5 kz, 5 kz. 7 kz .e 10 kz. 

1985 2.° Congresso do M.P.L.A. 

710 20 kz. multicolor (100.000) Emblema, livro e silhuetas 
~~. 

1985 3O.a Corrida de S. Silvestre de Luanda. (Corrida pedestre Demostenes de Almeida 
Clington) 

711 50 c, multicolar 
712 5 kz, » 
713 6,5 kz. » 
714 10 kz, » 

«100.000) 
(100.000) 
(100.000) 
(100.000) 

Corredor em pisla 
Corredores (2) 
Corredores (3) 
Chegada ao sprint de 2 corredores 

1986 25.° Aniversario do prinCipia da 1uta armada. 

715 15 kz, prata preto, vermelho e amarelo (100.000) 

1986 «Mexico 86)) Ta~a do mundo de futebol 

716 50 c, mullicolor (100.500) Os motivos sao futebolistas em acc;ao, tendo par 
717 3,5 kz » (100.500) fundo 0 mapa do Mexico e um campo de futebol 
718 5 kz, » (100.500) 
719 7 kz, » (100.500) 
720 10 kz. » (100.500) 
721 18 kz, » (100.500) 

1986 25.° Aniversario do 1.° homem no espac;o 

722 50 c multicolar 
723 1 kz, » 
724 5 kz, » 
725 10 kz, » 
726 13 kz. » 

(100.000) Projecto da nave sovietica 
(100.000) Voskhod I 
(100.000) Leonov saindo no espac;o 
(100.000) Vefculo lunar sovietico 
(100.000) Atrelagem Soyouz - Apollo 

1986 10.0 Aniversario dill Admissiio, de Angola nas Na~oes Unidas 

727 22 kz, multicolor (100.000) Bandeira de Angola e emblema das Nac;oes Unidas. 
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ASTROFILATELIA 

DEFINI(;AO DOS CRITERIOS 
DE UMA COLEC(;AO 
DE ASTROFILATELIA 
EM COMP ARA(;AO 
COM OS DA TEMATICA 
E DA AEROFILATELIA 

V ictor Correia * 

o texto que se segue e uma tradu~ao livre elaborada pelO' responsavel 
par esta rubrica da versao espanho'a, publicada no n.O 24 do FLASH 
(Internal FIP Informations) (SG). 

.. Uma colecc;:ao de astrofilatelia e elabo · 
rada segundo as aspectos hist6ricos. t~c
nicos e cientfficos re,lacionados com a IrI
vestigac;:ao e os programas espaciais. Reli
ne ·Iodo 0 material filatelico relativo a ex
plorac;:ao espacial. Nao desenvolve um tema: 
e um estudo filatelico cronol6gico. 

Uma colecc;:ao de astrofilatelia trpica ra
f.ere os fsitos par ordem cronol6gica e dO, 

globa os acontecimentos. comentarios so
bre as missoes e Os seus correspondentes 
aspectos cienUficos e tecnicos. 

E evidente que qualquer ,investigac;:ao ou 
voo espacial tem muitos aspectos com ple
mentares. mas nao se trata de os desenvol
ver sob 0 ponto de vista tematico, mas 
unicamente divulgar a sua existencia. sen'
pre sob 0 aspeclo postal. 

Algumas referencias mais impo tantes a 
esle respeito sao: a data, lugar e hora da 
obliterac;:ao, quer seja especial quer ordi
naria. 

Uma colecc;:ao de astrofilalelia pode ser 
modificada a semalhanc;:a de uma da Classe 

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

de Hist6ria Postal ou Tradicional e montada 
de acordo com os crilerios da Classe Te
matica a qual nao e um estudo cronol6gico 
filalelico. 

No Regulamenlo da Classe Tematica, le-se: 

..Uma colecc;:ao tematica, da qual se ex
poe uma parlie (agora denominada partici
pac;:ao), desenvolve um lema de acorao 
com 0 plano, demonstrando um perfeito 
conhecimento do tema a,lraves das pec;:as 
tilatelicas escolhidas. A elaborac;:ao utiliza 
a informac;:ao temalica proveniente de: 

- A final:dade da emissao. 
- Os elementos principais e secundario~ 

do desenho. 
- Oulras ca-acterislicas poslais». 

Numa colecc;:ao de aSlrofilatelia, acontees 
frequentemente que tanto os sefos como as 
obliterac;:oes usadas nos sobrescrilos, sao 
de uso corrente e nao estao explicitamente 
relacionados com 0 acontecimento espacial. 
tal como exigi ria 0 Regulamento Tematico. 
o que na realidade jnteressa e 0 facto de 
estar obliterado, p-orque assim comemOra 0 
acontecimento. 
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Pa'ra um astrofilatelista 0 mais importante 
nao e, nem a finalidade da emissao, ns,'1 
os motivos rep~esentados no desenho, nem 
a jlustrac;:ao das obliterac;:Oes comemorativas. 

Considerando que sao habitual mente fei
tos inumeros lanc;:amentos de objectos para 
o espac;:o, compreende-se que as Adminis
trac;:o.es Posta:js nao podem emitir s'elos par;l 
Os comemorar a todos, e quando 0 fazem, 
os selos aparecem depois do acontecimento 
(salvo algumas excepc;:oes). 

Alem destes criterios, devera ter-se em 
conta que um filatelista que exponha a sua 
colecc;:ao espacial na Classe Tematica, tera 
que desenvolver um tema e narrar uma 
hist6ria sobreesses acontecimentos, 

Os visjtantes das expasic;:oes patrocinadas 
pela FIP, terao seguramente observado (as 
mais atentos), que· as colecyoes sobre a 
explorac;:ao espacial expostas na Classe Te
matica, tsm um desenvolvimento diferente 
das que sao expostas na Classe Aero/As~ 
trofilatelia. 

Apesar do facto da AstrofilateBa ter al
guns pontos comuns com a Aerofilatelia, a 
forma de a coleccionar e diferente. 

No Regulamento da Classe de Aerofilatelia, 
Ie..se: 

«Uma colecc;:ao de Aerofilatelia compoe
-se essencialmente de documentos postais 
transportados par meios ae~e'os, com pro
vas evidentes de terem utilizado esses 
meios de transpo~e.» 

Uma colecc;:ao de astrofilatella pode con
ter um grande n:umero de elementos que 
por sua vez podem aparecer na Aerofilate· 
Ba, tais como: 

a) 0 envio de correio por foguetoes 
«Foguete Postal», que tem grande im
portancia na Astrofi late Ii a, sob a ponto 
de vista dos primeiros inventos de 
foguetoes e sua construc;:ao. 

b) lOocumentos postais transportados em 
baloes estratostericos, dado que fo
ram os precursores da investigac;:ao e 
dos voos espaciais. 

c) Os voos de avic3es estratoste~icos e 
de aviOes-foguete. 

d) Os helic6pteros de salvamento. 

e) Os avic3es-transpane de foguetes, etc. 

Excepto um Ou outro caso, 0 material 
caracre,rfstico astrofilatelico nao corresponde 
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ao mencionado no Regulamento Especial de 
Aerofilatelia. 

No inicio da explorac;:ao espacial actual, 
cerca dos anos cinquenta, nao foi possivel 
transportar corrreio (por razoes tecnicas e 
juridicas). nos foguetc3es, satelites ou nas 
primeiras capsulas tripul.adas. 

Desde entao, os filatiSlistas fascinadGs 
pelos p ogressos cientificos e tecnicos, 
p;-ocuraram a forma de comernorar par meio 
de pec;:as filatelicas os feitos dos lanc;:o
mentos dos foguetes, aterragens ou qUdl
quer outro tipo ·de actividade espacial, que 
conduz:u a uma filatelia e a um coleccio
nismo diferente dos ante rio res ramos fila
telicos. 

. No Regulamento Especial para as Pa-ti
clpaC;:c3es de Astrofilatelia, le-se: 

«AI~i.Jma~ das caracM.risticas especiais da 
Astrofllatelia sao O!) sobrescritos e cartc3es 
postais obliterados pelos servic;:oS' postai.~ 
do lug~r e na data . . exacta em que O ~ 
aconteclmentos espac~aJS tiveram lugar». 

Entretanto ja existem sobrescritos t,ans
portados por naves espaciaiS', e num futuro 
previsivel, 0 co'rreio entre os habitantes 
das grandes estac;:oes espaciais e os da 
Terra, sera considerado normal. 

A E-a do Espac;:o fascinou um grande 
numero de pes'soas de todo 0 mundo. No 
compromisso do homem com 0 espac;:o, 
continua·ra a procura de conhecimentos so
bre 0 universo, sobre 0 seu pr6prio pia· 
neta e sobre si mesmo. Na pr6xima decad :~ 
tentara alcanc;:ar os planetas viZ'jnhos e os 
sistemas estelares, com urna tecnologia tao 
dasconhecida para a nossa sociedade como 
a energia nuclear 0 fol para Galileu. 

o j.nteresse pela explorac;:ao do espar.:o 
tem vindo a crescer em ritmo acele'rado 
durante as ultimos anos, ·e assim, este 
estudo chega aos filatelistas no momento 
oportuno. 

Durante anos, Os astrofilatelistas de "a
rios paises estudaram a maneira de inte· 
grar a explorac;:ao do espac;:o na Filatelia. 
Depois de· vinte an os de coleccionismo, a 
Astrofilatelia foi aceite plalos Delegados 
como uma Secc;:ao dentro da Comissao de 
Aerofilatelia da FIP, no Congresso realizarlo 
em Roma em 198'5.» 

NOVOS PAISES 
DE EXPRESSAO 
PORTUGUESA 

Com muitas di~iculdades de catalogac;:ao 

e portanto de ar,rumac;:ao a maioria dos 

coleccionadores esperava ansiosamente H 

saida da quadragesima oitava edic;:ao do apre 

ciado catalogo Eladio de Santos, para assim 

poderem ordena, Os s'eus exemplares. Te

mos presente esse Catalogo (1989) que 

nao Se publicava desde 1,986, e que mati

you a surpresa geral dos filatelistas ae 
verificarem a nao inclusao dos novos paises 

de expreS'sao portuguesa, nomeadamente, 

Republica Popular de Angola, Republica de 
Cabo Verde, Republ:ca da Guine - Bissau, 
Republica Popular de Moc;:ambique - incluin
do 0 Governo de Transic;:ao e Republica De
mocratica de S. Tome e Principe. 0 editor 
sabera 0 motivo que 0 levou a assim 
proceder, 0 facto esta consumado e temos 
de aceita-Io. 

Jose R. Dias Ferreira 

Dada a escassez de informaC;c3es nas 's 
vistas da especialidade qUe s'e publicaln 
tanto no estrangeiro como em Portugal, 
alguns dos nossos cons6cios manifestaram 
o desejo de que fizessemos 0 possivel para 
estabelecermos uma lista das emisrc3es a 
partr das ultimas insertas no Catalogo Elil' 
dio de Santos, como Se fosse uma especie 
da sua continuac;:ao na parte tocante ao',; 
paise!) que de·ixa 'am de publicar. 

Tarefa muito dificil porque eSse trabalh:l 
e «cic'6pico .. , atendendo principalmente il 
fa'ta de muitas informac;:oes, nomeadamente 
as pagelas. 

Dado 0 dinamismo do Clube Filatelico de 
Portugal e no dasejo de correspondermos 
aos apelos, damos seguidamente 0 resul
tado do nosso trabalho, que podera even
tualmente evidenciar algumas inexactidc3es 
.:J que e natural. 
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possa fazer a divulga<;:ao desses dados nas 
paginas deste boletim. 

AGUEDA 

Agueda foi no segundo quartel do se
culo XIX uma vila da entao regiao do Douro 
e pertenc:a ao distrito administrativo e bls
pado de Aveiro . 

Nessa ep-oca a freguesia tinha 740 fog');; 
e 3.000 habitantes. 

Como curi'Osidade refira-se que a can
celho Hnha 2)100 casas e a comarca 8.200. 
Como termo de compara<;:ao, Agueda apenaa 
tinha 400 fog as no ano de 1660, 0 que 

equivale a dize.. que em duzentos anos 
nao ChEgOU a duplicar a numaro de fogos. 

No inicio do seculo XIX, Agueda tinha a 
nome de "A'gueda de Cima" e isto para sa 
distinguir de "Agueda de Baixo", que ficava 
em frente e que posteriormente se veio a 
chamar "Sardao", que provem do arabe «har
dao", a qual par sua vez quer dizer lagarto. 

Tinha correia desde 1769 e tanto na 1:' 
Reforma Postal na 2.11 foi uma D+rec<;:ao 
de, Corre,io da Administra<;:ao Central do 
Correio de Coimbra. 
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Ness'a epoca possuia Esta<;:ao TelegnHicd 
Municir::al. 

Foi fundada pelos Celtas, Turduloa e Gre
gas 370 anos A.C. 

Teve varjos nomes. 0 primeiro foi «Ane
gia". No tempo dos romanos chamou-se 
... Aeminium"" e em 603 D.C. ja e"a apeli
dada de «Agatha", 

Julga-se tambem que a actual nome de 
«Agueda" podera previr do nome frances 
"Agda" , que e uma vila maritima francesa, 
junto ao rio Erool e que alguns francsses 
s'ubindo 0 Vouga na segunda metade do 1.' 
milemio e entrando no rio Agueda, Ihe te-

nham posta 0 actual nome em homenagem 
a sua terra. 

No proximo numero iremos t atat das 
marcas referentes a «Aguiar da B'sira» t:l 

"Alagoa". 

REPORTAGEM 

AINDA A «PRAGA 88» 

-Conforme asseguramos no numero ante
rior da nossa Revista, voltamos a escreV'Sr 
sobre esta Exp-osi<;:ao Mundial para dar a 
conhecer alguns pormeno.es que, quanto a 
nos, tem interess'e para os filatelistas em 
g,o'ral. 

Antes do mais reg'iste-se que quando nOS 
deslr,camos na nossa qualidade de Com is
sario Nacional, fazemo-Io, e nunca sera de
mais repetir, com as despesas das viagen':! 
de nossa conta, com 0 objectivo de apr,,
ciarmos as participa<;:oes expostas e tam
bem para colhermos ensinamentos que 
p-ossam ter utilidade com vista a futu-as 
exposi<;:oes. 

Mui 0 embora, e de antemao, estivasse
mos informados que a "Praga 88" nao teria 
a presen<;:a de comeroiantes filatellcos, tal 
como ja tlnhamos verificado em 1978, can' 
ttnuamos a perfilha'r a idaia de que uma 
exposi<;:ao sem stands comerciais, e comlJ 
uma arvores sem folhas, descolorida, sem 
vida. Naquelas em que, e que felizmante a 
sao na sua grande maioria, Os come"ciaTl
tes marcam a sua comparencia, e um ve(
dadeire espectaculo 0 assistirmos aos flla
telistas ou ao publ,ico em geral, a procura 
de selos' pa'ra as suas colec<;:oes, ou adqui-
rindo material filatelico como, albuns, cata
logos, classifioadores, etc., etc. Esse movi
mento e contagiante mesmo para os inicial
mente indif,arentes, levando-os quantas vezes 
a adquirirem material aue nao estava nas 
suas previsoes. 

Desnedessario se torna dizer que nao 
havendo comereio, as representa<;:oes daa 
Administra<;:oes Posta-is estiveram ausentas, 

• Comlssario Nacional de «Praga 88. 

Fernando Carrao * 

nao proporcionando a aqulsI<;:ao das ultimas 
navi'CIades, que tanto interesse despertam 
no publico visitante; excep<;:ao feita para os 
Correios da Ohecoslovaquia que registaram 
oiariamente e a qualquer hera, longas filas 
de, interessados para adqU'irirem as selos 
e blocos editados como suporte da "Praga 
8S" e que muitos foram, diga-se em abono 
da verdade. 

Debru<;:ando-nos sobre a montagem del 
exposi<;:ao, e para que as leiteres possam 
fazer uma ideia, basta-nos di~er que a~ 
pat1:dpa<;:5es foram acomodadas em tres 
pavilhOes diferentes, assim distribuldos: no 
pavilhao central, a classe de Hon-ra da FIP, 
a Filatelia Tradicional e a Hist6ria Postal; 
num outro e a cerca de trezentos metros 
do p 'incipal a Aarofia,telia e a Maximafilia, 
e ainda num outro mais pr6ximo do pri
meiro (Pavilhao Central) a Filatelia Tema
tica e a Juventude. 

Registe-se a prop6sito a presen<;:a na Olas
se destinada aos membros do JurJ de uma 
participa<;:ao de Duarte Martins, Jurado apren· 
diz de Maximafilia neste cerlame. 

Quanta a disp05'i<;:ao dos quadros ela foi 
excelente: com largo espa<;:o entre si, com 
uma lumlnosidade indirecta, artificial, colo
cada sabre as quadros 'expositores, mas 
sem oferecer 0 perigo, tanlas vezes veri
ficado em exposi<;:oes anteriores, de moles
tar a material expos1o; as participa<;:oes 
expostas foram atribuldos 10 quadros (para 
aquelas que possuiam ouro au grande ver
meilla) e 5 quadros (pa'a as restantes) 
·indiferentemente da especialidade. 1510 per
mitiu que cad a participa<;:ao ficasse em um 
clrculo, slam inter-rup<;:ao, muito agradflvel 
para 0 visitante e para a Juri na sua apre
cia<;:ao. 
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Muito se lamentaram Os tematicos, dado 
que Se torna muito dificil explanar 0 mate
rial que Se possui em tao pouco espaco, 
ob igando-os a calculos de geometria e de 
dispos,yao invulgares. Devemos confessar 

que admiramos uma participayao que CO il

seguiu 0 aproveitamento das fiolhas em toda 
a sua extensao, com cinco quadros atribuf
dos, distribuindo os selos e as peyas fila
teli'cas de tal forma, que normal mente' ne
cessitaria de oito quadros. Simplesmlente 
admiravel e a recompensa obtida foi um 
digno premio para 0 esforyo dispendido: 
ouro. 

Em local pr6prio, no Pavi 'hiio Central e 
numa disposic;:ao harmoniosa, com urna 
montagem excelente, 0 desenvolvimento 
do correio desde os seus prim6rdios ate a 
actualidade, jncluindo apa'relhagem sofisti
cada para fazer chegar uma mens'agem corn 
a maior rapidez. 

Nao nos vamos debruc;:ar sobre classifi
cacoes, porque sao atributos dos jurados, 
mas 0 que constatamos leva-nos a crer que 
existe da parte destes um cndureciment'J 
na atribuic;:ao dos pontos e 0 cumprImento 
rigoroso nos novas regulamentos da FIP. 

Exemplificando, demos conta de que al
gumas participayoes tradicionais nao apre
sentaram a folha condutora ou introdutQra 
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como esta estabelecido nQ Regulamento 
para Avaliayao confQrme especffica a GREV 
no seu artigo 3.3. e a falla do seu cum
primento penaliza a participayao. 

Nas tematicas, constatei igualmente que 
em alguns casos 0 marerial exposto nan 
tinha concordflncia com 0 plano e em ou
tras havia um des,equilfbrio acentuado er:
tre as subdivisoes, acarretando pe-da de 
pontuayao. 

Tambem foi chamada a minha atenyao 
para algumas participayoes que, ao contra
rio do que esta determinado, fizeram uso 
da lingua nacional do expositor quando 82) 

sa be que e exigfv,el a emprego de uma 
das cinco Iinguas aprovadas pela F<IP. 

Um Dutro pormenor, de nao menos im
portflncia, e 0 ap 'oveitamento do quadl'o 
expositor, visto que anotamos espayos va
zios que podiam ter sido aproveitados de
vidamente se 0 participante, previamente 
tivesse feito uma montagem tendo em conta 
as dimensoes cio referido quadro. 

Ainda a orop6sito da ausencia de comer
ciantes foi cu~ioso a verificarmos que em 
ple'na via publica junto ao ediffcio reser
vado no cent 0 da cidade de Praga, onde 
se encontravam expostas as participayoes 
representativas dos Museus dos diversos 
coneios do mundo, encontrava-se um pia-

CARIMBOS NOMINATIVOS 
USADOS EM PORTUGAL 
NO PER!ODO ADESIVO 

,Iremos hoje debruyarmo-nos sobre mEli;; 
duas marcas nominativas, desta nossa via
gem geografica-tiiatiH!ca, com um pouco 
de hist6ria e tradic;:ao pelo meio. 

... _ ........ III 
~, ... , ~ 

~·AGUEDA~~ 
• • ... .. ....... 

AGUA DE PAU 

... • .. 

Tive tremendas d.ificuldades neste carim
bo e praticamente poucos dados consegui 
obter, relativamente a esta terra no que 
diz respeito a aspectos filatelicos. 

Agua de Pau e uma vila e freguesia de 
Nossa Senhora dos Anjos, concelho de La-

Pedro Vaz Pereira 

goa, coma rca de Vila Franca do Campo, 
distrito administratlvo de Ponta Delgada, 
d:ocese de Angra do Herofsmo, ~e'layao de 
Lisboa, i1ha de S. Miguel nos Ayores. 

IIAGUEDAII 

I AGUEDA 

Foi uma delegac;:ao de correio da Oi -ec
c;:ao de Correia de Ponta Delgada, durante 
a 1.a Reforma Postal. Na 2.a Reforma Pos
tal ja nao conS'ta como o.elegayao de 
Correia. 

Pec;:o pais a algum filatelista que tenha 
mais dados sabre esle carimbo e esta terra 
a favor de me informer de modo a que 
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de correspondencia e taxas, embora com 
tolerancia quantoa. sua substituic;:ao p~r se
los do correio. Assim aconteceu, tendo sido 

Fig. 4 

usados indistintamen,e selos de franquia e 
de telecomunicac;:oes. Urn selo postal muito 
usado foi 0 de $50 (E. S. 571) (fig. SA). 

Por fim, 0 ·uso dos selos de Telecomuni
cac;:oes veio a ser regulado pela Portaria n.O 
287/76, de 4 de Dezembro de 1976, que 
estabeleceu uma nova "Tabela Geral de Por
tes e Sobretaxas .. , a vigorar a partir de 1/1/ 
/ 1977. Estes selos passaram a ser obrigat6-
rios somente nas encomendas postais (1 $00), 
vales de correio e operac;:oes acess6rias 
(2$50) e telegramas ($50). As taxas referen
tes as correspondencias L. C. (cartas a bilhe
tes postais) e A. O. (outras classes de cor
respondencia) foram incorporadas (I) nos 
respectivos portes (fig. 56, taxa de 3$00 
para cartas ate 20 g, na nova tabela). Deter
minava-se ainda nesta tabela (transcreve
mos .. : "A medida que forem sendo esgotagos 
as actuais selos desta emissao serao substi
tu/dos par selos de fran quia de igual valor». 

Nova tabela d.e partes .entrou em vigor a 
partir de 14 de Agosto de 1978, mantendo-se 
inalteraveis as disposic;:oes referentes aos se
los de Telecomunicac;:oes: desconhecemos 
se. depois desta data, e considerando que 
os portes de correia, devido a desvalorizac;:ao 
do Metical (4). foram novamente alterados, 
salov erro em 1986, nao sabemos, dizfamos, 
se houve modificac;:oes na regulamentac;:ao e 
taxas destes selos. !:: de crer que sim ... 
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PECAS INTERESSANTES 

Pelo que acabamos de expor e natura! que, 
a par da sua utilizac;:ao normal (fig. 2), du
ranteos primeiros anos da independencia de 
Moc;:ambique tenham surgido interessantes (e 
ate an6malas) pec;:as filatelicascom estes 
selos. Vamos descrever duas: 

1) Na carta registada que se apresenta 
na fig. 1, a taxa de Telecomunicac;:oes de $50 
que Ihe competia, foi obtida por urn selo 
desta emissao de $30 e mais dois selos de 
$10 de franquia. 

Fig. 5 

2) Na fig. 2 reproduz-se parte do verso d.e 
urn aviso de chegada de encomenda postal 
(vinda de Lisboa). que constitui pec;:a filate
lica interessantfssima: as taxas referentes a 
formalidades aduaneiras e despesas de em
bolso, normal mente cobradas (-a. chegada, 
obviamente) p~r meio de selos de correio, 
foram cobradas, neste caso, p~r intermedio 
de seis selos de Telecomunicac;:oes de 1$00 
e urn selo fiscal de $50 (carimbados em 
4/ 11/1975)!!! Como vimos, a taxa de Tele
comunicac;:oes era efectivamente de 1$00; 
assim, s6 podemos conjecturar que 0 respec
tivo funcionario da seCC;ao de encomendas, 
com falta de selos de fran quia, utilizou os 
selos que tinha a mao com mais fartura ... 

NOTAS 
(1) Tabela de portes da epoca colonial , que vigo_ 

rou a partir de 1/9/ 1966 ala II aproval<ao de novas 
labelas, ja depois da indepen<'!ncla. em 111/ 1977: . 

(2) Como a sabldo a Independ<'!nc!a veriflcou-se a 
25 / 6/ 1975; 

(3) Veja-se no Bolelim do Clube Filalelico de 
Portugal n.' 340, de Feverelro de 1987, comenlarios 
mais pormenorlzados sobre esla Porlaria; 

(') A nova moeda mOl<ambicana enlrou em cir
cuial<ao em 16 de Junho de 1980. 

.. 

card bern visivel, anunciando que em de
terminado local e com horario descrito, sa 
"vendi am, compravam e trocavam selos e 
demais material filatel-ico... Nao se tratava 
de representantes de estabelecimentos aber
tos ao publ'ico, mas fazia-se... comercio. 

Lamentalvelmente 0 Museu dos CTT 
(portugal) nao se fez representar, tanto 
mais qUe em exposic;:o.es mundiais ante
r:ores tern marcado a sua pr·esenc;:a de 
forma muito condigna e merecedora Jd 
elogios. Que razoes' teriam existido para 
que tal tiv·esse suced:do? A este DepartR
mento cabera a r·espos.ta limitando-nos a 
apontar 0 sucedido com a asperanc;:a que 
se nE.o repita. 

A este prop6sito devemos acrescentar 
qUe na nossa qualidade de Comissario Na
cional nos colocamos a. disposic;:ao do Mu· 
s·eu dos cn, mas Os nossos prestimos 
nao for-am necEssarioS'. 

Quanto ao publico visitante e segundo 
elementos que nos foram fornecidos, cerca 
de ~, es centenas de mil hares de pessoas 
visitaram a exposic;:ao durante os dias em 
que est-eve patente ao publ·ico; se juntar
mos a este numero, alias, multiplicarmos, 
pelo valor de cada entrada (os prec;:os 
eram dif1erenciados co-nsoante a sua quali 
dade de adultos, jovens ou estudantes) po
derao os leitores ajuizarem das verbas en
tradas' nos cofres da Comissao Or·ganiza-

dora para custeamento da Exposic;:ao e do 
entusiasmo pela filatelia na Checoslovaquia. 

Permitam-me que vos conte um epis6dio 
que. realC;:a 0 atras exposto: os portoes da 
entrada do Parque abr.iam as suas portas as 
8,30 da ma-nha. Era digno de se observar 
as' largas centenas de pessoas que se 
aglome·, avam antes dessa hora (em alguns 
dias mi!hares) para logo que eram abertos, 
asoist.rmos a uma verdadeira prova de ve· 
loci dade de pouco mais de uma centena de 
metros, para me!hor Se posicionarem pard 
entrarem no pavilhao principal da expo
sic;:ao. 

Nao que:'emos ·terminar as nossos apon· 
tamentos sobre a "Praga 88.. sem colocar 
em destaque a maneira cativante e obse
quiosa da Embaixada de Portugal na capital 
checoslovaca, na pessoa do Dr. Carlos 
Durra-nt Pais, encarregado de Neg6cios. 

Pela primeira vez e que saibamos, e ja 
andamos metidos nestas «andanc;:as.. hc'l 
alguns anos, a. c·omitiva portuguesa foi ofe
recido um jan-tar em urn restaurante tfpico, 
a que estiveram presentes aao s6 os ele· 
mentos que se deslocaram a Praga num 
total de nove, como tambem os nossos 
compatriotas em servic;:o na nossa Legac;:ao 
Diploma1:ica. 

Esse encontro co-nstituiu urn momento 
alto da nOSSa estadia na capital da Checos
lovaquia, permitindo uma confraremizac;:ao e 
urn convfvio rlignos de assina·lar. 

3.0 Leilao do Clube 
Filatelico de Portugal 

Ultima bora 
Constituiu um urn exito rotunda 0 2.° leilao do Clube Filatelico de Portugal, taJ 

como expressamos no Editorial deste numero. 
Nesta conformidade, estamos desde ja 0 organizar, para data pr6xima, 0 3.° leilao 

que se realizara segundo as normas habituais. 
Para essa almoeda, esta aberto 0 perfodo para a recep~o de lotes, 0 qual tenninara 

a 17 de Fevereiro pr6ximo. 
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A UTILIZA~AO DOS SELOS 
«REDE 

NA R. 
DE COMUNICA~OES» 
P. DE MO~AMBIQUE 

DISPOSICOES LEGAlS 

Os selos «Rede de Telecomunicac;:oes» 
foram criados na en tao Provincia Ultramarina 
de Moc;:ambique pelo Diploma Legislativo n.n 
2587, publicado no B. O. no" 12, I Serie, :Ie 
20 d.e Marc;:o de 1965, e postos em circula!(ao 

no dia 1 de Abril daquele ano. 0 seu ren
dimento, nos dizeres do D. L., destinava-se a 
«financiar os melhoramentos a fazer nas re
des de telecomunicar;oes dos Correios, Tele
grafos e Telefones da Provincia E .. . J cujo 
estado E eraJ precario em muitos sectores». 

A emissao compunha-se de quatra taxas, 
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Jorge Luis P. Fernandes 

com dois desenhos qiferentes: nas taxas de 
$30 e 2$50 va-se uma sequencia de postes 
de telecomunica!(oes sobrepondo-se ao mapa 
de Mot;:ambique apenas esboc;:ado; as taxas 
de $50 e 1$00 mostram um guarda-fios, tre
pa:lo num poste, em grande plano, tambe;:"1 
sobre 0 mapa de Moc;:ambique. 

Fig. 1 

Os selos «Rede de Telecomunica!(oes» 
eram u!ilizados apenas no servic;:o interno, 
logicamen:e com adicionais aos portes e 
outras taxas (um verdadeiro imposto postal, 
ponan :o). nos seguintes moldes, que indica
mos sumariamente: a) para as correspondlm
cias de 1.n classe (L. C.). ou seja cartas e 

4 

J 

bilhetes postais e para telegramas - $50; b) 
para outras classes de correspondencia (A. 
0.) - S30; c) para as encomendas postais 
-1$00; d) nos vales de correio e opera
c;:oes acess6rias - 2$50. 

Nas gravuras podem ver-se exemplos da 
utilizat;:ao das quatro taxas, no tempo colo
nial e ap6s a independencia: na fig. 1, em 
sobreposit;:ao, temos a taxa de $30 junto 

com um selo postal de $30, que correspondia 
a taxa de impressos (epoca colonial) (1); 
tambem em sabreposit;:ao ve-se na fig. 2 a 
taxa de $50, a par de um selo de fran quia 
cle 1 $00, ou seja a taxa de cartas, porte 
simples ate 20 9, tambem na epoca colo-

nial (I); a taxa de 1$00 aparece na fig. 3, 
num aviso de chegada de encomenda pos
tal, ap6s a independencia, mas em utilizac;:ao 
incorrecta; finalmente, na fig. 4 podemos veri
ticar 0 usa correcto da taxa de 2$50 em 
requisic;:ao de vale (3/12/ 1975). 

A Portaria n.O 203/75, de 19/4/75, do Go
verno de Transic;:ao de Moc;:ambique (2) esta
be/eceu que ... «os selos postais que seencon
tram em circular;ao E .•. J deixarao de ter cur
so legal, porquanfo toram conleccionados 
para uso na provincia ultramarina de Mo
r;ambique com a legenda "Republica Portu
guesa». Como ja esclarecemos em trabalho 
an'erior (3) es'a Portaria contem muitas omis-

Fig. 2 

soes, nada tendo sid.o legislado na altura 
sobre a emissao «Rede de Telecomunica
c;:oes». 

Assim, surgiram duvidas sobre estes selos 
na medida em que neles figurava a legenda 
«Prolilincia de Moc;:ambique», chegando a 

Fig. 3 

estar suspensa a sua venda; 0 assunto foi 
resolvido mediante instruc;:oes internas dos 
C. T. M. esclarecendo que este imposto pos
tal nao tinha sido abolido, sendo autorizada 
a circulat;:ao dos selos nas mesmas condi
c;:oes do tempo ocasional, quanta as classes 

17 



A UTILIZA~AO DOS SELOS 
«REDE 

NA R. 
DE COMUNICA~OES» 
P. DE MO~AMBIQUE 

DISPOSICOES LEGAlS 

Os selos «Rede de Telecomunicac;:oes» 
foram criados na en tao Provincia Ultramarina 
de Moc;:ambique pelo Diploma Legislativo n.n 
2587, publicado no B. O. no" 12, I Serie, :Ie 
20 d.e Marc;:o de 1965, e postos em circula!(ao 

no dia 1 de Abril daquele ano. 0 seu ren
dimento, nos dizeres do D. L., destinava-se a 
«financiar os melhoramentos a fazer nas re
des de telecomunicar;oes dos Correios, Tele
grafos e Telefones da Provincia E .. . J cujo 
estado E eraJ precario em muitos sectores». 

A emissao compunha-se de quatra taxas, 

16 

Jorge Luis P. Fernandes 

com dois desenhos qiferentes: nas taxas de 
$30 e 2$50 va-se uma sequencia de postes 
de telecomunica!(oes sobrepondo-se ao mapa 
de Mot;:ambique apenas esboc;:ado; as taxas 
de $50 e 1$00 mostram um guarda-fios, tre
pa:lo num poste, em grande plano, tambe;:"1 
sobre 0 mapa de Moc;:ambique. 

Fig. 1 

Os selos «Rede de Telecomunica!(oes» 
eram u!ilizados apenas no servic;:o interno, 
logicamen:e com adicionais aos portes e 
outras taxas (um verdadeiro imposto postal, 
ponan :o). nos seguintes moldes, que indica
mos sumariamente: a) para as correspondlm
cias de 1.n classe (L. C.). ou seja cartas e 

4 

J 

bilhetes postais e para telegramas - $50; b) 
para outras classes de correspondencia (A. 
0.) - S30; c) para as encomendas postais 
-1$00; d) nos vales de correio e opera
c;:oes acess6rias - 2$50. 

Nas gravuras podem ver-se exemplos da 
utilizat;:ao das quatro taxas, no tempo colo
nial e ap6s a independencia: na fig. 1, em 
sobreposit;:ao, temos a taxa de $30 junto 

com um selo postal de $30, que correspondia 
a taxa de impressos (epoca colonial) (1); 
tambem em sabreposit;:ao ve-se na fig. 2 a 
taxa de $50, a par de um selo de fran quia 
cle 1 $00, ou seja a taxa de cartas, porte 
simples ate 20 9, tambem na epoca colo-

nial (I); a taxa de 1$00 aparece na fig. 3, 
num aviso de chegada de encomenda pos
tal, ap6s a independencia, mas em utilizac;:ao 
incorrecta; finalmente, na fig. 4 podemos veri
ticar 0 usa correcto da taxa de 2$50 em 
requisic;:ao de vale (3/12/ 1975). 

A Portaria n.O 203/75, de 19/4/75, do Go
verno de Transic;:ao de Moc;:ambique (2) esta
be/eceu que ... «os selos postais que seencon
tram em circular;ao E .•. J deixarao de ter cur
so legal, porquanfo toram conleccionados 
para uso na provincia ultramarina de Mo
r;ambique com a legenda "Republica Portu
guesa». Como ja esclarecemos em trabalho 
an'erior (3) es'a Portaria contem muitas omis-

Fig. 2 

soes, nada tendo sid.o legislado na altura 
sobre a emissao «Rede de Telecomunica
c;:oes». 

Assim, surgiram duvidas sobre estes selos 
na medida em que neles figurava a legenda 
«Prolilincia de Moc;:ambique», chegando a 

Fig. 3 

estar suspensa a sua venda; 0 assunto foi 
resolvido mediante instruc;:oes internas dos 
C. T. M. esclarecendo que este imposto pos
tal nao tinha sido abolido, sendo autorizada 
a circulat;:ao dos selos nas mesmas condi
c;:oes do tempo ocasional, quanta as classes 

17 



de correspondencia e taxas, embora com 
tolerancia quantoa. sua substituic;:ao p~r se
los do correio. Assim aconteceu, tendo sido 

Fig. 4 

usados indistintamen,e selos de franquia e 
de telecomunicac;:oes. Urn selo postal muito 
usado foi 0 de $50 (E. S. 571) (fig. SA). 

Por fim, 0 ·uso dos selos de Telecomuni
cac;:oes veio a ser regulado pela Portaria n.O 
287/76, de 4 de Dezembro de 1976, que 
estabeleceu uma nova "Tabela Geral de Por
tes e Sobretaxas .. , a vigorar a partir de 1/1/ 
/ 1977. Estes selos passaram a ser obrigat6-
rios somente nas encomendas postais (1 $00), 
vales de correio e operac;:oes acess6rias 
(2$50) e telegramas ($50). As taxas referen
tes as correspondencias L. C. (cartas a bilhe
tes postais) e A. O. (outras classes de cor
respondencia) foram incorporadas (I) nos 
respectivos portes (fig. 56, taxa de 3$00 
para cartas ate 20 g, na nova tabela). Deter
minava-se ainda nesta tabela (transcreve
mos .. : "A medida que forem sendo esgotagos 
as actuais selos desta emissao serao substi
tu/dos par selos de fran quia de igual valor». 

Nova tabela d.e partes .entrou em vigor a 
partir de 14 de Agosto de 1978, mantendo-se 
inalteraveis as disposic;:oes referentes aos se
los de Telecomunicac;:oes: desconhecemos 
se. depois desta data, e considerando que 
os portes de correia, devido a desvalorizac;:ao 
do Metical (4). foram novamente alterados, 
salov erro em 1986, nao sabemos, dizfamos, 
se houve modificac;:oes na regulamentac;:ao e 
taxas destes selos. !:: de crer que sim ... 

18 

PECAS INTERESSANTES 

Pelo que acabamos de expor e natura! que, 
a par da sua utilizac;:ao normal (fig. 2), du
ranteos primeiros anos da independencia de 
Moc;:ambique tenham surgido interessantes (e 
ate an6malas) pec;:as filatelicascom estes 
selos. Vamos descrever duas: 

1) Na carta registada que se apresenta 
na fig. 1, a taxa de Telecomunicac;:oes de $50 
que Ihe competia, foi obtida por urn selo 
desta emissao de $30 e mais dois selos de 
$10 de franquia. 

Fig. 5 

2) Na fig. 2 reproduz-se parte do verso d.e 
urn aviso de chegada de encomenda postal 
(vinda de Lisboa). que constitui pec;:a filate
lica interessantfssima: as taxas referentes a 
formalidades aduaneiras e despesas de em
bolso, normal mente cobradas (-a. chegada, 
obviamente) p~r meio de selos de correio, 
foram cobradas, neste caso, p~r intermedio 
de seis selos de Telecomunicac;:oes de 1$00 
e urn selo fiscal de $50 (carimbados em 
4/ 11/1975)!!! Como vimos, a taxa de Tele
comunicac;:oes era efectivamente de 1$00; 
assim, s6 podemos conjecturar que 0 respec
tivo funcionario da seCC;ao de encomendas, 
com falta de selos de fran quia, utilizou os 
selos que tinha a mao com mais fartura ... 

NOTAS 
(1) Tabela de portes da epoca colonial , que vigo_ 

rou a partir de 1/9/ 1966 ala II aproval<ao de novas 
labelas, ja depois da indepen<'!ncla. em 111/ 1977: . 

(2) Como a sabldo a Independ<'!nc!a veriflcou-se a 
25 / 6/ 1975; 

(3) Veja-se no Bolelim do Clube Filalelico de 
Portugal n.' 340, de Feverelro de 1987, comenlarios 
mais pormenorlzados sobre esla Porlaria; 

(') A nova moeda mOl<ambicana enlrou em cir
cuial<ao em 16 de Junho de 1980. 

.. 

card bern visivel, anunciando que em de
terminado local e com horario descrito, sa 
"vendi am, compravam e trocavam selos e 
demais material filatel-ico... Nao se tratava 
de representantes de estabelecimentos aber
tos ao publ'ico, mas fazia-se... comercio. 

Lamentalvelmente 0 Museu dos CTT 
(portugal) nao se fez representar, tanto 
mais qUe em exposic;:o.es mundiais ante
r:ores tern marcado a sua pr·esenc;:a de 
forma muito condigna e merecedora Jd 
elogios. Que razoes' teriam existido para 
que tal tiv·esse suced:do? A este DepartR
mento cabera a r·espos.ta limitando-nos a 
apontar 0 sucedido com a asperanc;:a que 
se nE.o repita. 

A este prop6sito devemos acrescentar 
qUe na nossa qualidade de Comissario Na
cional nos colocamos a. disposic;:ao do Mu· 
s·eu dos cn, mas Os nossos prestimos 
nao for-am necEssarioS'. 

Quanto ao publico visitante e segundo 
elementos que nos foram fornecidos, cerca 
de ~, es centenas de mil hares de pessoas 
visitaram a exposic;:ao durante os dias em 
que est-eve patente ao publ·ico; se juntar
mos a este numero, alias, multiplicarmos, 
pelo valor de cada entrada (os prec;:os 
eram dif1erenciados co-nsoante a sua quali 
dade de adultos, jovens ou estudantes) po
derao os leitores ajuizarem das verbas en
tradas' nos cofres da Comissao Or·ganiza-

dora para custeamento da Exposic;:ao e do 
entusiasmo pela filatelia na Checoslovaquia. 

Permitam-me que vos conte um epis6dio 
que. realC;:a 0 atras exposto: os portoes da 
entrada do Parque abr.iam as suas portas as 
8,30 da ma-nha. Era digno de se observar 
as' largas centenas de pessoas que se 
aglome·, avam antes dessa hora (em alguns 
dias mi!hares) para logo que eram abertos, 
asoist.rmos a uma verdadeira prova de ve· 
loci dade de pouco mais de uma centena de 
metros, para me!hor Se posicionarem pard 
entrarem no pavilhao principal da expo
sic;:ao. 

Nao que:'emos ·terminar as nossos apon· 
tamentos sobre a "Praga 88.. sem colocar 
em destaque a maneira cativante e obse
quiosa da Embaixada de Portugal na capital 
checoslovaca, na pessoa do Dr. Carlos 
Durra-nt Pais, encarregado de Neg6cios. 

Pela primeira vez e que saibamos, e ja 
andamos metidos nestas «andanc;:as.. hc'l 
alguns anos, a. c·omitiva portuguesa foi ofe
recido um jan-tar em urn restaurante tfpico, 
a que estiveram presentes aao s6 os ele· 
mentos que se deslocaram a Praga num 
total de nove, como tambem os nossos 
compatriotas em servic;:o na nossa Legac;:ao 
Diploma1:ica. 

Esse encontro co-nstituiu urn momento 
alto da nOSSa estadia na capital da Checos
lovaquia, permitindo uma confraremizac;:ao e 
urn convfvio rlignos de assina·lar. 

3.0 Leilao do Clube 
Filatelico de Portugal 

Ultima bora 
Constituiu um urn exito rotunda 0 2.° leilao do Clube Filatelico de Portugal, taJ 

como expressamos no Editorial deste numero. 
Nesta conformidade, estamos desde ja 0 organizar, para data pr6xima, 0 3.° leilao 

que se realizara segundo as normas habituais. 
Para essa almoeda, esta aberto 0 perfodo para a recep~o de lotes, 0 qual tenninara 

a 17 de Fevereiro pr6ximo. 
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Muito se lamentaram Os tematicos, dado 
que Se torna muito dificil explanar 0 mate
rial que Se possui em tao pouco espaco, 
ob igando-os a calculos de geometria e de 
dispos,yao invulgares. Devemos confessar 

que admiramos uma participayao que CO il

seguiu 0 aproveitamento das fiolhas em toda 
a sua extensao, com cinco quadros atribuf
dos, distribuindo os selos e as peyas fila
teli'cas de tal forma, que normal mente' ne
cessitaria de oito quadros. Simplesmlente 
admiravel e a recompensa obtida foi um 
digno premio para 0 esforyo dispendido: 
ouro. 

Em local pr6prio, no Pavi 'hiio Central e 
numa disposic;:ao harmoniosa, com urna 
montagem excelente, 0 desenvolvimento 
do correio desde os seus prim6rdios ate a 
actualidade, jncluindo apa'relhagem sofisti
cada para fazer chegar uma mens'agem corn 
a maior rapidez. 

Nao nos vamos debruc;:ar sobre classifi
cacoes, porque sao atributos dos jurados, 
mas 0 que constatamos leva-nos a crer que 
existe da parte destes um cndureciment'J 
na atribuic;:ao dos pontos e 0 cumprImento 
rigoroso nos novas regulamentos da FIP. 

Exemplificando, demos conta de que al
gumas participayoes tradicionais nao apre
sentaram a folha condutora ou introdutQra 
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como esta estabelecido nQ Regulamento 
para Avaliayao confQrme especffica a GREV 
no seu artigo 3.3. e a falla do seu cum
primento penaliza a participayao. 

Nas tematicas, constatei igualmente que 
em alguns casos 0 marerial exposto nan 
tinha concordflncia com 0 plano e em ou
tras havia um des,equilfbrio acentuado er:
tre as subdivisoes, acarretando pe-da de 
pontuayao. 

Tambem foi chamada a minha atenyao 
para algumas participayoes que, ao contra
rio do que esta determinado, fizeram uso 
da lingua nacional do expositor quando 82) 

sa be que e exigfv,el a emprego de uma 
das cinco Iinguas aprovadas pela F<IP. 

Um Dutro pormenor, de nao menos im
portflncia, e 0 ap 'oveitamento do quadl'o 
expositor, visto que anotamos espayos va
zios que podiam ter sido aproveitados de
vidamente se 0 participante, previamente 
tivesse feito uma montagem tendo em conta 
as dimensoes cio referido quadro. 

Ainda a orop6sito da ausencia de comer
ciantes foi cu~ioso a verificarmos que em 
ple'na via publica junto ao ediffcio reser
vado no cent 0 da cidade de Praga, onde 
se encontravam expostas as participayoes 
representativas dos Museus dos diversos 
coneios do mundo, encontrava-se um pia-

CARIMBOS NOMINATIVOS 
USADOS EM PORTUGAL 
NO PER!ODO ADESIVO 

,Iremos hoje debruyarmo-nos sobre mEli;; 
duas marcas nominativas, desta nossa via
gem geografica-tiiatiH!ca, com um pouco 
de hist6ria e tradic;:ao pelo meio. 

... _ ........ III 
~, ... , ~ 

~·AGUEDA~~ 
• • ... .. ....... 

AGUA DE PAU 

... • .. 

Tive tremendas d.ificuldades neste carim
bo e praticamente poucos dados consegui 
obter, relativamente a esta terra no que 
diz respeito a aspectos filatelicos. 

Agua de Pau e uma vila e freguesia de 
Nossa Senhora dos Anjos, concelho de La-

Pedro Vaz Pereira 

goa, coma rca de Vila Franca do Campo, 
distrito administratlvo de Ponta Delgada, 
d:ocese de Angra do Herofsmo, ~e'layao de 
Lisboa, i1ha de S. Miguel nos Ayores. 

IIAGUEDAII 

I AGUEDA 

Foi uma delegac;:ao de correio da Oi -ec
c;:ao de Correia de Ponta Delgada, durante 
a 1.a Reforma Postal. Na 2.a Reforma Pos
tal ja nao conS'ta como o.elegayao de 
Correia. 

Pec;:o pais a algum filatelista que tenha 
mais dados sabre esle carimbo e esta terra 
a favor de me informer de modo a que 
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possa fazer a divulga<;:ao desses dados nas 
paginas deste boletim. 

AGUEDA 

Agueda foi no segundo quartel do se
culo XIX uma vila da entao regiao do Douro 
e pertenc:a ao distrito administrativo e bls
pado de Aveiro . 

Nessa ep-oca a freguesia tinha 740 fog');; 
e 3.000 habitantes. 

Como curi'Osidade refira-se que a can
celho Hnha 2)100 casas e a comarca 8.200. 
Como termo de compara<;:ao, Agueda apenaa 
tinha 400 fog as no ano de 1660, 0 que 

equivale a dize.. que em duzentos anos 
nao ChEgOU a duplicar a numaro de fogos. 

No inicio do seculo XIX, Agueda tinha a 
nome de "A'gueda de Cima" e isto para sa 
distinguir de "Agueda de Baixo", que ficava 
em frente e que posteriormente se veio a 
chamar "Sardao", que provem do arabe «har
dao", a qual par sua vez quer dizer lagarto. 

Tinha correia desde 1769 e tanto na 1:' 
Reforma Postal na 2.11 foi uma D+rec<;:ao 
de, Corre,io da Administra<;:ao Central do 
Correio de Coimbra. 
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Ness'a epoca possuia Esta<;:ao TelegnHicd 
Municir::al. 

Foi fundada pelos Celtas, Turduloa e Gre
gas 370 anos A.C. 

Teve varjos nomes. 0 primeiro foi «Ane
gia". No tempo dos romanos chamou-se 
... Aeminium"" e em 603 D.C. ja e"a apeli
dada de «Agatha", 

Julga-se tambem que a actual nome de 
«Agueda" podera previr do nome frances 
"Agda" , que e uma vila maritima francesa, 
junto ao rio Erool e que alguns francsses 
s'ubindo 0 Vouga na segunda metade do 1.' 
milemio e entrando no rio Agueda, Ihe te-

nham posta 0 actual nome em homenagem 
a sua terra. 

No proximo numero iremos t atat das 
marcas referentes a «Aguiar da B'sira» t:l 

"Alagoa". 

REPORTAGEM 

AINDA A «PRAGA 88» 

-Conforme asseguramos no numero ante
rior da nossa Revista, voltamos a escreV'Sr 
sobre esta Exp-osi<;:ao Mundial para dar a 
conhecer alguns pormeno.es que, quanto a 
nos, tem interess'e para os filatelistas em 
g,o'ral. 

Antes do mais reg'iste-se que quando nOS 
deslr,camos na nossa qualidade de Com is
sario Nacional, fazemo-Io, e nunca sera de
mais repetir, com as despesas das viagen':! 
de nossa conta, com 0 objectivo de apr,,
ciarmos as participa<;:oes expostas e tam
bem para colhermos ensinamentos que 
p-ossam ter utilidade com vista a futu-as 
exposi<;:oes. 

Mui 0 embora, e de antemao, estivasse
mos informados que a "Praga 88" nao teria 
a presen<;:a de comeroiantes filatellcos, tal 
como ja tlnhamos verificado em 1978, can' 
ttnuamos a perfilha'r a idaia de que uma 
exposi<;:ao sem stands comerciais, e comlJ 
uma arvores sem folhas, descolorida, sem 
vida. Naquelas em que, e que felizmante a 
sao na sua grande maioria, Os come"ciaTl
tes marcam a sua comparencia, e um ve(
dadeire espectaculo 0 assistirmos aos flla
telistas ou ao publ,ico em geral, a procura 
de selos' pa'ra as suas colec<;:oes, ou adqui-
rindo material filatelico como, albuns, cata
logos, classifioadores, etc., etc. Esse movi
mento e contagiante mesmo para os inicial
mente indif,arentes, levando-os quantas vezes 
a adquirirem material aue nao estava nas 
suas previsoes. 

Desnedessario se torna dizer que nao 
havendo comereio, as representa<;:oes daa 
Administra<;:oes Posta-is estiveram ausentas, 

• Comlssario Nacional de «Praga 88. 

Fernando Carrao * 

nao proporcionando a aqulsI<;:ao das ultimas 
navi'CIades, que tanto interesse despertam 
no publico visitante; excep<;:ao feita para os 
Correios da Ohecoslovaquia que registaram 
oiariamente e a qualquer hera, longas filas 
de, interessados para adqU'irirem as selos 
e blocos editados como suporte da "Praga 
8S" e que muitos foram, diga-se em abono 
da verdade. 

Debru<;:ando-nos sobre a montagem del 
exposi<;:ao, e para que as leiteres possam 
fazer uma ideia, basta-nos di~er que a~ 
pat1:dpa<;:5es foram acomodadas em tres 
pavilhOes diferentes, assim distribuldos: no 
pavilhao central, a classe de Hon-ra da FIP, 
a Filatelia Tradicional e a Hist6ria Postal; 
num outro e a cerca de trezentos metros 
do p 'incipal a Aarofia,telia e a Maximafilia, 
e ainda num outro mais pr6ximo do pri
meiro (Pavilhao Central) a Filatelia Tema
tica e a Juventude. 

Registe-se a prop6sito a presen<;:a na Olas
se destinada aos membros do JurJ de uma 
participa<;:ao de Duarte Martins, Jurado apren· 
diz de Maximafilia neste cerlame. 

Quanta a disp05'i<;:ao dos quadros ela foi 
excelente: com largo espa<;:o entre si, com 
uma lumlnosidade indirecta, artificial, colo
cada sabre as quadros 'expositores, mas 
sem oferecer 0 perigo, tanlas vezes veri
ficado em exposi<;:oes anteriores, de moles
tar a material expos1o; as participa<;:oes 
expostas foram atribuldos 10 quadros (para 
aquelas que possuiam ouro au grande ver
meilla) e 5 quadros (pa'a as restantes) 
·indiferentemente da especialidade. 1510 per
mitiu que cad a participa<;:ao ficasse em um 
clrculo, slam inter-rup<;:ao, muito agradflvel 
para 0 visitante e para a Juri na sua apre
cia<;:ao. 
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Pa'ra um astrofilatelista 0 mais importante 
nao e, nem a finalidade da emissao, ns,'1 
os motivos rep~esentados no desenho, nem 
a jlustrac;:ao das obliterac;:Oes comemorativas. 

Considerando que sao habitual mente fei
tos inumeros lanc;:amentos de objectos para 
o espac;:o, compreende-se que as Adminis
trac;:o.es Posta:js nao podem emitir s'elos par;l 
Os comemorar a todos, e quando 0 fazem, 
os selos aparecem depois do acontecimento 
(salvo algumas excepc;:oes). 

Alem destes criterios, devera ter-se em 
conta que um filatelista que exponha a sua 
colecc;:ao espacial na Classe Tematica, tera 
que desenvolver um tema e narrar uma 
hist6ria sobreesses acontecimentos, 

Os visjtantes das expasic;:oes patrocinadas 
pela FIP, terao seguramente observado (as 
mais atentos), que· as colecyoes sobre a 
explorac;:ao espacial expostas na Classe Te
matica, tsm um desenvolvimento diferente 
das que sao expostas na Classe Aero/As~ 
trofilatelia. 

Apesar do facto da AstrofilateBa ter al
guns pontos comuns com a Aerofilatelia, a 
forma de a coleccionar e diferente. 

No Regulamento da Classe de Aerofilatelia, 
Ie..se: 

«Uma colecc;:ao de Aerofilatelia compoe
-se essencialmente de documentos postais 
transportados par meios ae~e'os, com pro
vas evidentes de terem utilizado esses 
meios de transpo~e.» 

Uma colecc;:ao de astrofilatella pode con
ter um grande n:umero de elementos que 
por sua vez podem aparecer na Aerofilate· 
Ba, tais como: 

a) 0 envio de correio por foguetoes 
«Foguete Postal», que tem grande im
portancia na Astrofi late Ii a, sob a ponto 
de vista dos primeiros inventos de 
foguetoes e sua construc;:ao. 

b) lOocumentos postais transportados em 
baloes estratostericos, dado que fo
ram os precursores da investigac;:ao e 
dos voos espaciais. 

c) Os voos de avic3es estratoste~icos e 
de aviOes-foguete. 

d) Os helic6pteros de salvamento. 

e) Os avic3es-transpane de foguetes, etc. 

Excepto um Ou outro caso, 0 material 
caracre,rfstico astrofilatelico nao corresponde 
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ao mencionado no Regulamento Especial de 
Aerofilatelia. 

No inicio da explorac;:ao espacial actual, 
cerca dos anos cinquenta, nao foi possivel 
transportar corrreio (por razoes tecnicas e 
juridicas). nos foguetc3es, satelites ou nas 
primeiras capsulas tripul.adas. 

Desde entao, os filatiSlistas fascinadGs 
pelos p ogressos cientificos e tecnicos, 
p;-ocuraram a forma de comernorar par meio 
de pec;:as filatelicas os feitos dos lanc;:o
mentos dos foguetes, aterragens ou qUdl
quer outro tipo ·de actividade espacial, que 
conduz:u a uma filatelia e a um coleccio
nismo diferente dos ante rio res ramos fila
telicos. 

. No Regulamento Especial para as Pa-ti
clpaC;:c3es de Astrofilatelia, le-se: 

«AI~i.Jma~ das caracM.risticas especiais da 
Astrofllatelia sao O!) sobrescritos e cartc3es 
postais obliterados pelos servic;:oS' postai.~ 
do lug~r e na data . . exacta em que O ~ 
aconteclmentos espac~aJS tiveram lugar». 

Entretanto ja existem sobrescritos t,ans
portados por naves espaciaiS', e num futuro 
previsivel, 0 co'rreio entre os habitantes 
das grandes estac;:oes espaciais e os da 
Terra, sera considerado normal. 

A E-a do Espac;:o fascinou um grande 
numero de pes'soas de todo 0 mundo. No 
compromisso do homem com 0 espac;:o, 
continua·ra a procura de conhecimentos so
bre 0 universo, sobre 0 seu pr6prio pia· 
neta e sobre si mesmo. Na pr6xima decad :~ 
tentara alcanc;:ar os planetas viZ'jnhos e os 
sistemas estelares, com urna tecnologia tao 
dasconhecida para a nossa sociedade como 
a energia nuclear 0 fol para Galileu. 

o j.nteresse pela explorac;:ao do espar.:o 
tem vindo a crescer em ritmo acele'rado 
durante as ultimos anos, ·e assim, este 
estudo chega aos filatelistas no momento 
oportuno. 

Durante anos, Os astrofilatelistas de "a
rios paises estudaram a maneira de inte· 
grar a explorac;:ao do espac;:o na Filatelia. 
Depois de· vinte an os de coleccionismo, a 
Astrofilatelia foi aceite plalos Delegados 
como uma Secc;:ao dentro da Comissao de 
Aerofilatelia da FIP, no Congresso realizarlo 
em Roma em 198'5.» 

NOVOS PAISES 
DE EXPRESSAO 
PORTUGUESA 

Com muitas di~iculdades de catalogac;:ao 

e portanto de ar,rumac;:ao a maioria dos 

coleccionadores esperava ansiosamente H 

saida da quadragesima oitava edic;:ao do apre 

ciado catalogo Eladio de Santos, para assim 

poderem ordena, Os s'eus exemplares. Te

mos presente esse Catalogo (1989) que 

nao Se publicava desde 1,986, e que mati

you a surpresa geral dos filatelistas ae 
verificarem a nao inclusao dos novos paises 

de expreS'sao portuguesa, nomeadamente, 

Republica Popular de Angola, Republica de 
Cabo Verde, Republ:ca da Guine - Bissau, 
Republica Popular de Moc;:ambique - incluin
do 0 Governo de Transic;:ao e Republica De
mocratica de S. Tome e Principe. 0 editor 
sabera 0 motivo que 0 levou a assim 
proceder, 0 facto esta consumado e temos 
de aceita-Io. 

Jose R. Dias Ferreira 

Dada a escassez de informaC;c3es nas 's 
vistas da especialidade qUe s'e publicaln 
tanto no estrangeiro como em Portugal, 
alguns dos nossos cons6cios manifestaram 
o desejo de que fizessemos 0 possivel para 
estabelecermos uma lista das emisrc3es a 
partr das ultimas insertas no Catalogo Elil' 
dio de Santos, como Se fosse uma especie 
da sua continuac;:ao na parte tocante ao',; 
paise!) que de·ixa 'am de publicar. 

Tarefa muito dificil porque eSse trabalh:l 
e «cic'6pico .. , atendendo principalmente il 
fa'ta de muitas informac;:oes, nomeadamente 
as pagelas. 

Dado 0 dinamismo do Clube Filatelico de 
Portugal e no dasejo de correspondermos 
aos apelos, damos seguidamente 0 resul
tado do nosso trabalho, que podera even
tualmente evidenciar algumas inexactidc3es 
.:J que e natural. 
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REPOBLICA POPULAR DE ANGOLA F""--

1985 40.° Aniversario da Organiz~o das Na~6es Unidas 

705 12,50 kz, multicolor e cure (100.000) Pomba, vela e emblema da O.N .U. 

1985 10.0 Aniversario da Proclama~ao da Independ6ncia 

706 50 c, multicolor (100.000) Cimenteira 
707 5 kz, » (100.000) Madeira atada 

Cristais de quartzo 708 7 kz, » (100.000) 
709 10 kz, » (90.000) Complexo de tratamento de mineral de ferro 

Cada selo tem a esquerda parte da bandeira angolana 
8 Bloco com os selos 50 c, 5 kz, 5 kz. 7 kz .e 10 kz. 

1985 2.° Congresso do M.P.L.A. 

710 20 kz. multicolor (100.000) Emblema, livro e silhuetas 
~~. 

1985 3O.a Corrida de S. Silvestre de Luanda. (Corrida pedestre Demostenes de Almeida 
Clington) 

711 50 c, multicolar 
712 5 kz, » 
713 6,5 kz. » 
714 10 kz, » 

«100.000) 
(100.000) 
(100.000) 
(100.000) 

Corredor em pisla 
Corredores (2) 
Corredores (3) 
Chegada ao sprint de 2 corredores 

1986 25.° Aniversario do prinCipia da 1uta armada. 

715 15 kz, prata preto, vermelho e amarelo (100.000) 

1986 «Mexico 86)) Ta~a do mundo de futebol 

716 50 c, mullicolor (100.500) Os motivos sao futebolistas em acc;ao, tendo par 
717 3,5 kz » (100.500) fundo 0 mapa do Mexico e um campo de futebol 
718 5 kz, » (100.500) 
719 7 kz, » (100.500) 
720 10 kz. » (100.500) 
721 18 kz, » (100.500) 

1986 25.° Aniversario do 1.° homem no espac;o 

722 50 c multicolar 
723 1 kz, » 
724 5 kz, » 
725 10 kz, » 
726 13 kz. » 

(100.000) Projecto da nave sovietica 
(100.000) Voskhod I 
(100.000) Leonov saindo no espac;o 
(100.000) Vefculo lunar sovietico 
(100.000) Atrelagem Soyouz - Apollo 

1986 10.0 Aniversario dill Admissiio, de Angola nas Na~oes Unidas 

727 22 kz, multicolor (100.000) Bandeira de Angola e emblema das Nac;oes Unidas. 
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ASTROFILATELIA 

DEFINI(;AO DOS CRITERIOS 
DE UMA COLEC(;AO 
DE ASTROFILATELIA 
EM COMP ARA(;AO 
COM OS DA TEMATICA 
E DA AEROFILATELIA 

V ictor Correia * 

o texto que se segue e uma tradu~ao livre elaborada pelO' responsavel 
par esta rubrica da versao espanho'a, publicada no n.O 24 do FLASH 
(Internal FIP Informations) (SG). 

.. Uma colecc;:ao de astrofilatelia e elabo · 
rada segundo as aspectos hist6ricos. t~c
nicos e cientfficos re,lacionados com a IrI
vestigac;:ao e os programas espaciais. Reli
ne ·Iodo 0 material filatelico relativo a ex
plorac;:ao espacial. Nao desenvolve um tema: 
e um estudo filatelico cronol6gico. 

Uma colecc;:ao de astrofilatelia trpica ra
f.ere os fsitos par ordem cronol6gica e dO, 

globa os acontecimentos. comentarios so
bre as missoes e Os seus correspondentes 
aspectos cienUficos e tecnicos. 

E evidente que qualquer ,investigac;:ao ou 
voo espacial tem muitos aspectos com ple
mentares. mas nao se trata de os desenvol
ver sob 0 ponto de vista tematico, mas 
unicamente divulgar a sua existencia. sen'
pre sob 0 aspeclo postal. 

Algumas referencias mais impo tantes a 
esle respeito sao: a data, lugar e hora da 
obliterac;:ao, quer seja especial quer ordi
naria. 

Uma colecc;:ao de astrofilalelia pode ser 
modificada a semalhanc;:a de uma da Classe 

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

de Hist6ria Postal ou Tradicional e montada 
de acordo com os crilerios da Classe Te
matica a qual nao e um estudo cronol6gico 
filalelico. 

No Regulamenlo da Classe Tematica, le-se: 

..Uma colecc;:ao tematica, da qual se ex
poe uma parlie (agora denominada partici
pac;:ao), desenvolve um lema de acorao 
com 0 plano, demonstrando um perfeito 
conhecimento do tema a,lraves das pec;:as 
tilatelicas escolhidas. A elaborac;:ao utiliza 
a informac;:ao temalica proveniente de: 

- A final:dade da emissao. 
- Os elementos principais e secundario~ 

do desenho. 
- Oulras ca-acterislicas poslais». 

Numa colecc;:ao de aSlrofilatelia, acontees 
frequentemente que tanto os sefos como as 
obliterac;:oes usadas nos sobrescrilos, sao 
de uso corrente e nao estao explicitamente 
relacionados com 0 acontecimento espacial. 
tal como exigi ria 0 Regulamento Tematico. 
o que na realidade jnteressa e 0 facto de 
estar obliterado, p-orque assim comemOra 0 
acontecimento. 
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donner au congres quelques explications sur 
cette proposition. La maximaphilatelie se 
developpe d'une fat;on des plus encouragean. 
tes et ce genre de collections attire de nom. 
breux collectionneurs qui desireraient voir 
leurs collections presentees dans les expo· 
sitions phi/ateliques internationales jugees 
par des personnafites connaisant a fond ce 
sujet. Le delegue du Portuqal souhaiterait que 
la Federation Internationale de Phi/atelie pro
cede a la creation d'une ccComission de Ma. 
ximaphi/atelie». 

Le president Ie remercie pour ses explica
tions mais pense qu'i/ est encore trop tt5t 
pour proceder a la creation de cette com
mission, les presentations de cette classe 
n'etant pas encore assez nombreuses pour 
motiver {'organisation d'une nouvelle com. 
mission. 

Le president propose au congres de reno 
voyer cette proposition a la commission char
gee d'etudier nos nouveaux reglements et 
status. 

10 

Proposition adoptee a {'unamite». 

SElOS E MATERIAL 
FllATELICO 

PACOTES DE SElOS 
TEMiTleOS 
Grande sortido 

de Series com pI etas 
e Selos temaiUcos 

P~a l.latas de prec;08 gratis 

ELADJ,O DE SANTOS 

Casa Fundaaa em 1922 

RUA BERNARDO LIMA, ~ 

TELEF. 54 97 25 1100 LlSBOA 

Se niio fosse a raziio, a persisti!mcia e 0 

envolvimento do Eng.o Furtado, nada se teria 
conseguido. 

Dai ate a vJt6ria final, foi um passo. A 
maximafilia foi aceite nas exposit;i5es intern a
cionais e tem hoje uma fort;a nunca antes 
imaginada. 

(1) 0 Eng. A. Furtado. dapols <Ie ler recusado 
ser s6cio do Clube Filalellca de Porlugal pela 3." vez 
(1949). alegando que nlio sendo «co/ecclonador nem 
de se/os, nem de marcas posta/s», nlio via vanlagens 
em 'Perlencer ao mesmo e nao 0 consegulmos <lemo
vA-lo. numa quarta inslslAncia. Conludo. em fins de 
1951. masl precisamenle 30 de Dezembro. pela mao 
de oulro querido e comum Amigo. a Cons6c!0 Barala 
das Neves. adere ao Clube. Hoje 0 ,Eng. A. Furtado 
e urn dos seus mais iluslres 56clos Honorarlos. 

(2) Onde foi um dlslinto aluno em engenharia 
civil. 

(3) Esle nosso eslimado cons6cio era conlerrAneo 
do Eng. Furtado. Disse-nos verbalmenle que era da 
Luz (Tavlra). 5abemos que nasceu a 7 de Dezembro 
de 1892. Foi um grande empresarlo em Africa e era 
um dos poucos sobrevivenles da Balalha de La Lys. 
o que Ihes mereceu varias condecoraooes.Recordamo
-10 com saudade. 

SELOS USADOS 
DE 

PORTUGAL E EX-ULTRAMAR 
COMPRAMOS 

Comemorativos ou formato grande de 
Portugal. Do ex-Ultramar tudo nos 
interessa, desde mapas, fomento, Oe
res, Lusradas, etc., e novos taxas 
baixas em folhas. Pagamos bons pre-
90S. Exemplo: Portugal comemorativos 
a partir de 100$00 pOr 100 selos. S6 
aceitamos selos perreitos sem cantos 
cortados, tra9ados a tinta ou perfura
dos. Tambem compramos com papel. 
Aceitamos trocas por selos de M09am
bique e Africa do SuI, de que temos 
born stock. Faca as suas ofertas. 

\I\I\I\I\N\MI\I 

FILAVLIS 
Loja do Colecclonlsmo 

Rua Lu[s de Cam6es, 92· ric 
Tel. 034·721727 - 3750 AGUEDA 

1986 30.0 Aniversario da funda~ao do M.P.L.A. 

728 
729 
730 

5 kz, multicolor e prata (120.000) 
5 kz, » »» (120.000) 
5 kz, » »» (120.000) 

Impressos ligados horizontalmente para for
mar urn fresco. Assunto: soldados, bandeira, 
trabalhadores e soldados e emblemas. 

1986 10.0 Aniversario da Universidade Agostinho· Neto 

731 50 c, prata e multicolor (100.000) Ciencias 
Direito 
Medicina 

732 7 kz, »» » (100.000) 
733 10 kz, »» » (100.000) 

1987 

734 
735 
736 
737 
738 
739 

1987 

740 
741 
742 
743 
744 
745 

Penteados femininos tradicionais 

1 kz. multicolor (200.000) Rapariga Quioca 
1,5 kz, » (100.000) Mulher de Luanda 
5 kz, » (100.oo0) Rapariga de Humbe 
7 kz, » (100.oo0) Rapariga de Mufla 

20 kz, » (100.ooo) Rapari!ja de Mufla 
30 kz, » (1oo.ooo) Mulher de Lunda do Dilolo 

Turismo 

50 c, multicolor (150.000) Bara e palmeiras de Pambala 
1,5 kz, » (150.000) Quedas do Dala 
3,5 kz, » (150.ooo) Pedras Negras 
5 kz, » (100.000) Rio Quango, 

10 kz, » (100.000) Litoral de Luanda 
20 kz, » (100.000) Estrada na 5 erra da Leba 

Formato vertical par os valores 3,5 kz e 70 kz. 
Impressos ligados em pequenas folhas contendo uma os 50 c, 1,5 kz e 5 kz e 
outra, 3,5 kz, 5 kz, 10 kz e 20 kz. 

1987 70.0 Aniversario da Revolu~ao de Outubro na Russia. 

746 15 kz, multicolor (100.oo0) Lenine escrevendo 

1988 2.0 Congresso da O.M.A. (Organiza~ao das Mulheres Ango'anas) 

2 kz, laranja, preto e amarelo (1oo.ooo) 
10 kz, multicolor (1oo.000) 

1988 10.0 Aniversario da Celebra~ao da Vitoria 

Pombas e silhueta de mulher 
Mulher em armas, etc. 

5 kz, multicolor (100.000) 
10 kz, » (1oo.000) 

Grupo de dangarinos 
Musicos e dangarinos 

Os ,"umeros referem-se sempre que possivei ao Catalogo Yvert e Tellier e todos os 
selos sao denteados. Os numeros indicados entre parenteses indicam as tiragens. Para 
todas as emissoes foram cditados sobrescritos do 1.° dia. Este trabalho foi elaborado a 
partir dos elementos que dispomos. Tentaremos seguidamente a parte referente a Repu
blica de Cabo Verde. 
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LITERATURA FILATELICA 

Selos do Ex-Ultramar 
um 

Catalogo-Eladio 
Quarenta e oito ediyoes de catalogos ga

rantem uma enorme ph~iade de leitores cer
tos, melhor, de consultores sempre avidos 
pela actualizayao dos seus valores. Mais ·um 
catalogo, 0 de 1989, e que alterayoes intro
duziu nos preyos? Uma coisa e certa: a 
colecyao subiu de valor. Resta saber Se 0 
que falta esta ao alcance do filatelista. 

Mas um outr~ facto notavel se constata: 
apro~ima-s~ a 50." ediyao, falta pouco para 
atlnglr melo seculo de actividade editorial 
ELADIO DE SANTOS. E se 48 anos dao direito 
a reforma, a quinquagesima ediyao deveria 
dar direito a um premio. 

Nao havendo nenhum filatelista portugues 
(e nao s6 portugues) que desconheya 0 
Catalogo Eladio, estamos convictos de que 
toda a gene se associara a homenagem. 

Aqui deixamos a sugestao para que um 
Clube ou a pr6pria Federayao) organize uma 
festa a que se poderia ligar uma pequena e 
inBdita exposiyao de todos os catalogos em 
lingua portuguesa. 

E voltemos ao principio que ficou incom
ple:o. Apareceu 0 Catalogo de Selos do Ex
-Ultramar Portugues. Repetimos: 48." ediyao 
para 1989. Tinha lugar reservado na nossa 
Biblioteca e era aguardado com ansiedade. 

CASA A. 
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 , 3.° 

TUDO PARA 

UM 
UM 

CATALOGO 
SUCESSO 

Um nosso cons6cio, editor infatigavel, Ba
rata das Neves, ofereceu-nos uma rica pren
da: 0 ca;alogo de Pagelas Emitidas pelos CTT 
da au~oria de Jose Lalande Jorge. 

Ediyao de 1988/89, actualizada ate ao mais 
infimo pormenor, apareceu com excelente 
aspec:o grafico e veio preencher um espayo 
vazio, po is 0 Catalogo de Paulo Sa Machado 
j::' estava desac·ualizado. 

A titulo de curiosidade, confrontamos al
guns preyos dos catalog os de Pagelas de 
1977 (Sa Machado). primeira ediyao, e este 
de 1988/ 89 (Lalande Jorge) e chegamos a 
conclusao de que se verificou uma subida 
geral de valores, 0 que agradara aqueles que 
co!eccionam estes documentos liteis para a 
justificayao das emissoes de selos. 

Alem das pagelas de Portugal, Ayores e 
Madeira, inclui as de Macau, bern como as 
Noticias de emissoes anteriores aos Sextos 
Congressos Internacionais de Medicina Tro
pical e de Paludismo (1958). 

E que 0 autor de tao litil obra nos perdoe 
o apontar de lapso insignificante, mas a 
nossa cane'a aprecia revisoes tipograficas: 
a Pagela n.O 3 e do .. 5.° Centenario do Nas-
cimento . .. .. e nao do .. 5.° Congresso do Nas-
c:rrento ... .. 

o coleccionador dispoe agora de um ins
trumento para verificar 0 que Ihe falta e 
quanto custa ... 

Agradecemos e retribuimos a amizade da 
dedicat6ria com os votos de que Barata das 
Neves continue a editar obras de exito certo. 

MOLDER 
1200 LlSBOA - TEL!EF. 321514 

FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA-

DE EXPRESSAO PORTUGUESA • TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execu~ao rapida de pedidos por correspon~ncia " ".);-~. 

.1-' 
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o Carimbo deve ser posto sobre um canto 
do S~/o e no lado da gravura do postal, Iim
po, vls(vel e corresponder a localidade do 
motivo apresentado no Selo e no Fostal. 

Assim, se 0 Selo representa um monu
mento ou costume local, 0 Carimbo Postal 
devera sar 0 da Estar;ao Postal, servin do essa 
regiao . 

Os motivos Nacionais dizendo respeito a 
todo um pais poderao ser obliterados com 
qualquer Carimbo postal da respectiva Na
r;ao. 

E preciso porem notar-se que a data do 
Carimbo tem que ser a compreendida no 
tempo legal de circular;ao do Selo em refe
rencia. 

o Postal "Maximo» nao pode ter corres· 
pondencia escrita na parte contra ria a gra
vura . A fixar;ao do Carimbo Postal sobre 0 
Selo e 0 Postal e tei'a a titulo o.lJsequioso 
nas Estar;oes dos Correios respectivos. 

Na 2." FLAVEX sao apresentados "Postais 
Maximos» de Portugal e Estrangeiro» . 

Em 1953, com a realizayao da Exposiyao 
Filatelica Internacional Comemorativa do 
Centenario da emissao do primeiro selo pos
tal portugues, da-se um pequeno choque 
entre a Comissao Organizadora e 0 Eng. 
Furtado, ao regulamentarem que nao admitiam 
"colecr;oes de bilhetes postais-maximos», 
o que levou a que tivesse de realizar de sua 
conta, no Instituto Superior Tecnico (2) em 
local nao muito distante do Certame inter
nacional, ,uma exposiyao de postais maximos, 
editandoum interessante catalogo redigido 
em frances e intitulado "Catalogue de Car
tes-Maximum ... 

Os postais-maximos nao eram, nesses tem
pos, muito bern vistos por alguns colecciona
dores de selos a maneira classica e foram 
gran des nomes da filatelia que os nao qui
zeram aceilar na Exposiyao de 1953, tais 
como 0 Prof. Carlos Trincao, 0 Dr. Ant6nio 
Fragoso e 0 mais renitente, Capitao Guedes 
de Magalhaes, qUe nunca quis referenciar 
as ediyoes ·do Eng. Furtado, nomeadamente 
os seus catalogos das suas participayoes: 
1953 - CatalogUe de Cartes - maximum: 
1955 - Catalogo de Postais - maximos 
(Participay80 na Classe de Honra da IV 
Expos,iyao Fila~elica Nacionall, e 1970 -- Ca
talogo de Postais - maximos (Participayao 
"Fora do Concurso» na .. Luanda 70 .. , VIII 
Exposiyao Filatelica Portuguesa. 

o ana de 1971 foi 0 mais importante da 
maximafilia portugu~sa. Portugal propOs a 
cria9do de uma Comissao de Maximafilia a 
Federa9ao Internacional de Filatelia, durante 
a sua Assembleia Geral Anual, que teve lugar 
em Budapeste de 13 a 14 de Setembro de 
1971. Foi representante de Portugal (F.P.F.) 

Uma loto hist6rica: 0 Eng.' Ant6nio S. Fur· 
tado Quado entrou para a I ilatelia 

Henrique Gago da Graya (3), coleccionador 
a\an9ado e abastado, .endo a viagem e 
estadia sido de sua conta. Fomos urn dos 
que 0 convenceu a representar Portugal. 0 
n:>sso conhecimen'o de Gago da Gra9a, da
tava de 1956, se bern que dele tivessemos 
notas quando delegado do Clube Internacio
nal de Trocas (Lis boa) nao como filatelista 
mas sim como proprietario da .. Papelari~ 
A Luzitana» (Luanda, 1934). interessado em 
livros e revistas. 

Damos a palavra a Federa9ao Internacional 
de Filatelia (seu Relat6rio) notando, desde 
logo, que no Sumario se lia .. maximafilia" 
e p~r qualquer motivo inexplicavel se refe
rem a .. Maxima'ilatelia .. : 

a) De la Federation Portugaise de Phi/a
telie 
«creation au sein de la FIP d'une Com
mission de Maximaphilatefie". 

M. H. Gago da Grava, representant de la 
Federation Portugaise de Philatelie, tient a 
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Falando de postais 

DATAS AO ACASO 

Quando no remoto ano de 1918 0 nosso 
querido Cons6cio Eng. Ant6nio dos Santos 
Furtado (1), se inscreveu no cdnternacio
nal Algarve Schange Club .. , mal sabia que 
mais tarde entraria na hist6ria da maxima
filia mundial. Nessa altura morava em Lis
boa, na rua do Poc;:o dos Negros, 40-3.0 

e nao trocava. Com a partida para Luanda 
·em 1918, de Ant6nio Joaquim Teixeira, di
rector do orgao do Clube .. 0 Collecciona
dor .. , 0 Eng. Furtado e convidado para 0 
dirigir '0 que se verificou nos numeros 8 ao 
15, altura em que regressou 0 director titu
lar. 

Nesses tempos continuavam em moda as 
colecc;:oes de postais .. T. C. V. (timbre cote 
vue) das quais 0 Eng. Furtado foi um fer
veroso adepto, ao ponto de que quando 
nem tudo corria bem ter escrito: "OS pe
quenos contratempos com as quais cada um 
tem de can tar, nlio podem desencorajar nem 
turvar as convic90es de um cart6fi1o obsti· 
nado». 

No ano seguinte aparecem as referencias 
aos c.Postais Turrsticos», que passado pouco 
tempo deixaram de ser aludidos. 

Em finais de 1937, 0 Eng. Furtado e con
vidado para dirigir a revista .. 0 Collecciona
dor .. , .editada em Lisboa e que nada tinha que 
ver com a primeira, com 0 tftulo identico. 
o editor era H. Mantero. A revista cujo pri
meiro numero ·apareceu em Agosto de 1932, 
tinha uma .. Secc;:ao Cart6fila .. , dirigida por 
sinal por uma senhora espanhola, Josefina 
Riquena que em 1933, ,escreveu um int'eres
sante artigo ccTanjetas Postales» (Maximum» 
W'ostal e sello del mismo dibu-jo), onde eram 
indicadas as condic;:oes que deviam obede
cer os postais maximos. 
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Jose R. Dias Ferreira 

S no ano de 1937, que se publica na Bel
gica 0 primeiro catalogo de postais maximos, 
tendo por trtulo (Catalogue Universal de 
Cartes-Vues Maximum.. sendo 0 seu editor, 
Th. Withaegs. Essa obra que descrevia mais 
de 1000 postais de todo 0 mundo (107 par
ses), causou espanto "para as especialistas 
deste novo genera de colec9lio». Na parte 
referente ao nosso pars, apenas fazia refe
rencia a sete postais, quando ja deviam exis
tir muitos mais. 

Supomos que foi nesse ano que em Por
tugal apareceu 0 primeiro anuncio de trocas 
de postais T. C. V. e .. Maximos ... 

o tempo decorre sem nada de especial 
a referenciar ate que em 1948, Flavio de 
Gouveia Os6rio, dando 0 seu nome a .. 2.a 
FoLAVEX», exposic;:ao realizada no Porto, no 
Salao Silva, de 21 a 30 de Novembro, em
bora nao fazendo parte do material a expor, 
pois nao era contemplado no art.O 3 dos 
.. Objectos a Expor», aceita ·a participac;:ao 
de Joao Jose Baptista Ferreira Duraes Leao, 
de Raimondo - Freamunde, que expoe pela 
primeira vez em Por:tugal numa exposic;:ao, os 
postais maximos e va-se obrigado a dar uma 
explicac;:ao do que se tratava, descrevenao 
a sua participac;:ao nos seguintes te~mos. 

.. Os postais "Maxim os» slio a grande ve
deta da modern a Filatelia nos grandes palses 
do mundo. Nos postais ccmaximos» estao 
incluidas 3 co/ec90es: a do Selo Postal e a 
do Carimbo Postal (Marcofi/ia). 

Para ter as caracterlsticas dum postal 
"Maximo» e boa cotageo - ja h8. Cata/ogos 
la f6ra para este genero de CO/eC9ao _ 0 
motivo do se/o deve corresponder a mais 
aproximadamente passIve/ a gravura do 
postal. 

LEGISLAl;.JO 

DE INTERESSE FILATELICO 

CORREIO EM BICICLETA 
AINDA MERECE LEGISLACAO 

PORTARIAS 

Portaria n.O 259/88. 1988-04-28. Emissao de 
selos com tarja fosforescente alusiva ao 
"Cen:enario do nascimento de Jean Monnet ... 

DE MOPTC. 1988-05-03. Regime de fixa
c;:ao das tarifas e prec;:os dos servic;:os de 
comunicac;:oes de uso publico. 

Portaria n.O 318/88. 1988-05-18. Emissao de 
selos ·comemorativa de ,,·Svora .. Patrim6nio 
Mundial- Lubrapex 88». 

Portaria n.O 319/88. 1988-05-18. Emissao 
de selos com tarja fosforescente alusiva a 
.. Madei:ra - Aves da Regiao». . 

'Portaria n.O 373/88. 1988-06·06. Emissao 
de inteiro postal comemorativo do ccFutebol 
Clube do Porto - Lubrapex 88». 

pespacho Conjunto. MF /MOPTC. 1988-07-
-06. Aumento do capital estatutario da Em
presa Publica Correios e Telecomunicac;:oes 
de Portugal (CIT) . 

Portaria n.O 456/88. 1988.07.09. Emissao 
rie selos com tarjeta ·fosforescente comemora
tiva das .. 'Casas de Colombo na Madeira ... 

Portaria n.O 459/88. 1988-07-12. Emissao de 
selos com tarja fosforescente alusiva aos 
.. Castelos e Brasoes de Portugal». 

Portaria n.O 460/88. 1988-07-12. Emissao 
de selos com tarja fosforescente alusiva a 
.. Pintura portuguesa do sec. XX (2.0 Grupo) ». 

Compilado por Jose R. Dias Ferreira 

Despacho Conjunto Mu/ MOPTC 171 / 88. 
1988-07-26. Modelo oficial da carta para noti
ficac;:oes judiciais a efectuar por via I>ostal. 

NORMAS PRIVATIVAS 

CCOO 1288 DGC. 1988-05-11. Distribuic;:ao 
em bicicleta a pedal. 

CCOO 1388 DGC. 1988-05-12. Tratamento a 
dar a correspondencia originaria do estran
geiro, 'insusceptfvel de entrega. 

DCAOO 2{)88 CA. 1988-06-01. Mudanc;:a de 
designac;:ao da CTF de Sag res. 

PCAOO 2188 CA. 1988-06-01. Mudanc;:a de 
designac;:ao da CTF de Aldeia Nova de S. 
Bento. 

DCAOO 2288 CA. 1988-06-09. Reclassifica
c;:ao da CTF de Pedro Hispano (Porto). 

OSOO 3988 CA. 1988-'07-14. Premios de Su
gestao cn e TLP. 

DEO 5488 DGC. 1988-07-19. Criac;:ao d,a 
CTFU 4.a de Joao XXI (Lisboa). 

CCOO 1688 DGC. 1988-07-20. Perfurac;:ao de 
selos. Autorizac;:oes . 

DNOOO 388 ADAM. 1988-07-29. Condic;:oes 
de fecho e embalagem das encomendas 
postais . 
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LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERA~oES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

44 - Dr. Antonie de Figueirede. Rua Jerge 
Ferreira de Vasconceles, 6-2 .. ° Es·q. 
1700 Lisbea. (M) Po. Fr. In. 60. T. v. 

N. U. 3. 90. 

158 - Francisce Manue'l Pinte de F aned 
Salvader. Rua Arqt.° Pauline Ment.:!:. 
23. 2520 Pen'~che. (P) 6'0. N. 

30a - Dr. Jose Manuel da Cesta Ferrelo; 
de Almeida. Rua Tomas Ribeiro, 
93~2 .n Dt.o 1000 L:sboa. T. C. V. 
60. N. U. 

4;'3 - Jc:cinte Dominges Pratas da SiI,,"! 
Ferei a. Rua Cende de Rie Maio ... 
22.'1.° Parque Residenc-ial de Min! 
flo; :es. Alges. 1'496· Lisboa. (M) Pu. 
Fr. In T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 

'866 - AI1ur Agostinhe Ferrae de Figusire
de. Rua da Liberdade, Lete 6 ric 
Dt.· 2&15 A:verca. (M) C. U. 6'0. 
1. 2. 3. 

1008 - Eng. Jese Ant'Jnie Campos Pere;ra. 
Rua Veiga Beirae, 3-3.· Dt.o Pac;o de 
Arces. 2780 Oeiras. (M) Po. Es. Fr. 
T. 60 1. 2. (N/U). 13 N e tematiG3 
,,0 Petroleo». Carimbes ou 67 B. 
de 1. 2. 90. 93. 94. 

1515 - Ant6nie Jese Guimaraes da Silvr: 
Braga. Rua Carles Teixeira, 25·3: 
Dt.° 4700 Braga. (M) T. N. U. 6r}. 
1. 3. 90. 93. 

1846 - Carles Piteira. Rua Almeida Garrett, 
8-4.° Dt.° 2800 Almada. (MIA) Po 
In. Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. Classices. 
Egipt:e. 13. 47. 5,1. 92. 
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2·125 - Fernando Teixeira Xavier Martins. 
Rua Abel Salaza·r, 176 ric Esq.o 2861) 
Mcit3. 

2747 - Anibal Ventura da Si lva. Rua Cense· 
Ihsiro Dias e Sousa, 2-3.· Esq. ' 
Cruz Quebrada. 1495 Lisboa. Pe Fr. 
In. T. C. V. 60. N. 1. 94. 

2934 - Jm:e Fernande Rodrigues Grac;a. P,!! , 
c;a Francisc·o Sa Carneiro, 7-S.' Esq'-' 
ioao Lisboa (P) Po. Fr. In. Es. T. C. 
60 N. U. 1. 2A. Algumas tematicas. 

2936 - Carlos M:i'nuel de Almeida Figueiras. 
Rua Infante de Sag 'es, 162-2.° Esq: 
£600 Lagos. (M) T. G. V. 60. N. L;. 
3. 94. 

2937 - Fe-nando Ernesto Correia Pires de 
Castro. Itrac;a da Igreja. 7·2.° Esq. 
2700 Amadora. (P) C. 60. N. U. 1. 94 

22:38 - Andre Fi iipe Araujo dos Santos' An· 
tunes. Rua Mario Barata da Cru!.. 
n.O 11. 2700 Amadera. (P) Po. Fr. In. 
T. C. V. 60 U. 1. 2'A. 3 . 94. 

2B39 - Frederico Miguel Lemos Cabral das 
Neves. Av. Manuel da Maia. 48-5.· 
01.° 1000 Lisboa (M) Po. In. 60. N. II 
Tematica: Vultos Portugueses. 90. 

2940 - D:recC;ao Regional de Correios de 
Lisboa. Servic;os Comerciais. Rua Pa
dre Luis Aparicio, 7_1.° 1151 Lis'bou 
Codex. 

29'41 - Carlos Alberto Tavares Gomes Fer
reira. Tapada do Mocho. Bloco 0-2. 
7.° Dt.° Pac;o de Arcos. 2780 Oeiras. 
(M) Po. T. C. V. N. U. 60. 2A. Tema
tica ,,0 Espiritismo». 

UMA ACHEGA OLIMPICA 
AOS TEMATICOS 

DE RELIGIAO 

Pela primeira vez na historia da Adminis
tra~ae Pestal de Vaticane, e feita uma emis
sae elimpica, dedicada a Olymphilex 87. 

A emissao e compesta per quatro seles 
reprdduzindo urn juiz de prova, e tn~s aUe
tas, que sao prevenientes do pavimento de 

Fernando Martins 

aes vencederes remanes. Na parte final de 
bloce sae repreduzides es paragrafes 24 a 
26 da primeira carta de Sae Paule aes Cerin
tios dizende: 

24. Nao sabem que no estAdio todos os 
corredores tomam parte nacorrida, 

CITTA DEL VATICANO 

1 
t 
i . 

LIR E 3500 
~ s.\'U'\~ ~l'. '""-t-.l.u. (:t.'.»' "Ll.u lThOtV Tem U)f.l.l,.....}. WA t)l,.l.t SUt(l C i}frolQC In" Il. ,. .. ..uK\<' Ct)ll;aI).T" AN 

ott> V\'I 1'1 1iIIUOU 0\ (1.~ ' IT,llO' ,...at\ tlG'l "nl:.TI\ £ "T'UtPk' A",-n U\. n m, t-S" Lt' F''''''''' Pt..l (JT'Tl,NU .. 
t .... A nlfI,OH<\ ('()a,t m il: ... -.....>ll'\'H1· l tt..-. 1NC!.aL rn"lt:. tel 0.. '«.ll~ CnklU N\ ~(II"''' on l JwaA Mln'A 

fCOC , ,,.611 

mosaico de uma sala exterior do 'lade orien
tal das antigas Termas de Caracalla, es quais 
sae censervades no Museu de Vaticano. 

Alem da serie ,tambem fei editado urn ble
co que reproduz 005 quatros seles e e cem
pletado com 0 sfmbolo eclesiflstico de duas 
chaves cruzadas, uma ta~a e coroa atribuldos 

mas 56 um e que recebe 0 premio. 
Corram portanto de maneira a pede
rem recebi-Io. 

25. Aquele que se prepara para uma com
peti~iio priva-se de tudo ... 

26. E desta maneira que eu corro e nao Ii 
aventura ... 
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Postal do Mexico, aJem de simboJizar 0 aforro 
nos paises escandinavos. 

Oepois de nos termos referido ao que mais 
temos visto, estamos convencidos de que 
dois outros animais ajudariam a dignifiear a 
tematiea poupan9a: a gaJinha e 0 pelieano. 

A pachorrenta e ponderada galinha enche 
o papo tal qual se economiza, isto B, grao 
a grao como moeda a moeda. 

o pelicano orgul.ha·se ao mostrar elevado 
espirio de sacrificio para sustentar a filha
da, uma abnega9ao semelhante a do aforra
dor. Mas este animal ja teve a sorte de figu
rar em varios selos d.e assistencia de Mo-
9ambique, nao se chamando a aten9ao para 
as suas quaJidades fotog{micas para se inter
ca/ar numa serie do Oia Mundial da Pou
pan9a. 

Em Portugal, tamMm 0 encontramos em 
vinhetas das Obras Sociais dos CTT, uma 

coisa que nao se pode expor, mas reprodu
zimos com a esperan9a de vermos 0 nosso 
pelicano num selo de Poupan9a. 

Ao comemorar-se 0 75. 0 aniversario da 
Associa9ao Artistica de Socorros Mutuos de 
Tonde/a em 19 de Marvo de 1967, os CTT 
desenharam um surpreendentemente nftido 
carimbo comemorativo em que 0 pelicano 
sustenta a familia. 

Bem no fundo, aquele que poupa preo
cupa-se com os outros. A economia desem
penha, portanto, um papel importante na Pre
videncia Social. 

Assim, qualquer aC9ao filatelica que os 
CTT desenvolvam como incitamento a aeau
te/sr 0 Futuro sera bem vinda. E uma serie 
com os bons exemplos fornecidos pelo mun· 
do animsl proporcionaria (proporcionara?) 
uma pagina rica nas eo/ee90es tematicas. 

Aguardemo-la. 

SOMOS ESPECIALISTAS 

6 

em pec;ss olassicas, seJ'1ies an1Jigas e 
modernas de todos os :paises 

Pre-Filatelia e Hist6ria Postal 

Solicite 0 env·io GHATU'ITO dos nossos 
oail:alogos de venda 

FllATElIA:~lLACH, S. l. 
Fundada em 1915 - 73 anos de experiencia 
Diagonal, 489 - 08029 ·BAH08LONA (oESPAI"IA) 

Co·lecciono ____________________ __ _______ _ . ___ ___________ _ . _______ _____ _________ ____________________ _ 
No·me ________ ____________________ _____ _______ ____ __ . _______________________ __________________________ _ 

Domi·cilio ___ _____ ____________ ____ ________ . ______ ___________________________________________________ _ 
La.calidade __________________ ____ _________ _____ ___ _____________________________ ____ ________________ _ 
Assinatura ______________________________ . __________________________________________________________ _ 

294"3 - Manuel Alberto da Silva Leal Rio c; . 

Rua Tomaz de Figueiredo n.O 4, 6." 
Dt." 1500 Li(looa. (P) Po Fr. In AI. 
C. 60. N. 1.2.90. 

ESPANHA 

2942 - Lawrence G. Beauregard. Juan Alvd' 
rez Mendizabal, 3. 3.° 28023 Madrid. 
(A) Es. Fr. In T. C. V. 60. N. l! 
1. 19. 90. 91. 

BRASIL 

2933 - Jorge Luiz B·e~toluci, Rua Piratini, 
1'240. Gramado RS. Brasil (M) Po. 
AI. In. T. BO. N. U. B6. 1. 10B. 15. 
Antflrtida. 30 RHM. 97. 

ESTADOS UNIDOS DA AMaRICA 

2835- Dr. Santos Luis Villar. The· Villa: 
Companies, 733·1 Harwin No. 117. 
Houston, Texas 770036, U. S. A. (A) 
In. Po. Es. Fr. BO, N. (only). 

POLONIA 

2606 - Boqdan Bulkszas. P. O. Box 115, 15-
-950 Bialystok-1. In. 60:N.6B. Topical. 
90.97. 

2677 - Tomasz Woiss. UI Proszowska 3. PI. 
32 - 700 Bochnia. T. BO. N. 1. Ma
deira e Acores. 60. N. da 5 CEPT. 
Os N. U. 38. 5. Ost. 

2754 - Zbigniew Wysocki. P. O. Box. 31.9,9-
-41)0. Lowicz. (M) In. R'3. T. BO. N. ~ . 
BO. 64. 67B. 73. 74. T49. T10. Espa
ces. T5. T7. T16. 90. 97. 98. 

2798 - Boleslaw Kogior. Box 41.41-500 Chor
zow. In. AI. 60. 

SeioB de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro 

Novldades. Temitlcos. 
Sobrescrltos de 1.- ella 

TODO 0 MATERIAL FILAraUCO 

Ballas I CamplS, ldl. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 USBOA pORTUGAL 

2818 - Andrej Wasilewski. Box 1407. 50951 
Wroclaw 34. POLONIA. T. 60_ 38 por 
SA. 1 (pouco)_ Disney em 64. 

2852 - Josef Sadowki. ul. Chocimska 25/3_ 
30-057 Krakow. (M) In. BO. 

2872 - Zygmunt Jeleniewski. Skrytka Pocz
towa, 576.00-950 Warzsawa 1. (M) 
In. Fr. AI. In. Es. T. 60. N_ 65. 3. 

REPUBLICA CENTRO AFRICANO 

2488 - Eng. Jose I.uiz Lobao Tello. Boile 
Postale 1608. Bangui. (A) Po. In. T_ 
60. 2C African Wifd life 90. !!e. 93. 94. 

ROMtNIA - ROUMANIE - ROMANIA 

2847 - Tudor Marian, Allea Circului, N.o 1, 
BI. 1, Sc. J. et IV. ap 20. 72138 Bu
careste. (M) In. 60. 

suaCIA - SUEDE - SWEEDEN 

2540 -Jan Adamec_ ·Foreningsg 160. 41127 
Goteborg. AI. In. 60. 

2452 - Peter Hammarstroms. Vastra Banga
tan 61 D. 195 00 Marta. Schweden. 
(A) Po. Fr. In. AI. 60.U.50.51.52.53_ 

SU~~A - SUISSE - SWITZERLAND 

1829 - Lufs Esteves. 24, Avenue du Vieux 
Bourg. CH-1225 Chane-Bourg. G1a 
Po. 60. 1_ 2B. 44. 50. N. Unidas. 67B. 
N.. U 

1846 - Carlos Piteira, Schiitzengasse 21. 
P. O. Box 6225 CH.8023 Zurich 
(MIA) Po. In. Fr. T.C.V.N.U.60.1. 
Classicos. Egip .0. 13.47.51.92. 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS TEMA 

CONTACTE..NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135-FARO 1002 
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~ filafelia . 
~ BflRflTfl DRS NEUES 
Rua da Trlnd~de. 5 _1.0 Ot.D (Ao L~rgo do Carmo) _ 1117 LlSBOA - Codex 

TeItf. 311133 

, ~ elf., ' NOVas 

a~ Yatleda4. de, 
E USADOS 

i§ 

'~t" • PORTUGALE ULTRAMAR 
II HoWl~ Patll' de &p 

) " • :STRANGEIRO (Po~;':.~rtUgueA) 
• STRANGEIRO - TEMA T1COS 

§ = 0····· 
.. 

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• 1NTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMos 
• CARTAS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Possl,llmos grande quantldade de 
IIvros, revlstas e catlilogos sobre 

111afella e numlsm4t1ca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatlco 

[Jl PORTICO 

SIMBOLOS DE POUPAN<.;A 
E OS CORREIOS 

' ~ O M r .... '\ l;M ... 0 (lAlor"" UTt. 
r 0 , 0 

lri 

A Caixa Geral de Depositos, com a sua 
habitual e proficua campanha em prol da 
poupanl;a, promoveu exposivoes em 31 de 
Outubro, pass ado em Ponta Delgada e 
Oeiras, para que 0 Dia Mundial fique bem 
lembrado e ecoe a distBncia. 

Alguns carimbos vieram avolumar as co/ec
voes desse tema cada vez mais rico e atraen
te, mas notamos que, em relar;30 a outros 
paises, os correios portugueses nlio t~m sido 
prodigos nos festejos da poupanva atraVl~s 
dos selos. Alam daqueles que se referem 
a instituit;oes bancarias ou de cradito apenas 
nos lembramos da sarie emitida em 1980 
subordinada ao titulo de "Poupant;a de Ener
gia». 

Outros paises tem dedicado selos a repre
sentantes da poupanva escolhidos no mundo 
animal. E os preferidos t~m sido a abelha, 
a formiga, 0 esquilo, 0 caracol e 0 porco. 

A lves Coelho 

Estamos de acordo. A abelha laboriosa 
(e sem trabalho nada se produz), previdente, 
cautelosa, foi aproveitada pela Coreia do Sui, 
neste ana Mo fa/ada por causa dos Jogos 
Olimpicos, e pe/a Hungria. No centenario da 
Caixa Economica do Funcha/, os nossos CTT 
dedicaram-Ihe um belo carimbo. 

A formiga, um outro exemplo de vida eco
njmica e social harmoniosa, ja apareceu em 
varios se/os igualmente emitidos em ,home
nagem a poupanva, tais como da Coreia do 
Sui, da Gracia e da Po/onia. 0 esquilo dos 
se/os de Inglaterra e do Japlio armazena pro
visoes. 

o caraco/, s(mbo/o da casa que construiu 
a custa do proprio suor, arrasta a por todo, 
o lado e nlio a larga. Tlio simpatico que a 
Coreia do $ul meteu-o num se/o da sarie 
anual da Semana de Aforro Infantil. Cert/s
simo: as crianvas deliram com os caracois. 

o porco, apesar do nome sujeito a inter
pretavoes pouco dignificadoras, fornece ali
mentos a toda a familia e representa a Caixa 

5 
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- FILATELIA - NUMISMATICA 

- MEDALHrSTICA - MINERALOGIA 

ESPECIALIZADA EM SELOS E MOEDAS 
DE PORTUGAL, E T AMBt:M 
COM GRANDE VARIEDADE 

DE TODO a MUNDO 

Todo 0 material para Filatelia 
e Numismatica 

• 
COMPRAMOS COLECQOES OU GRANDES LOTES, 

DE SELOS E MOEDAS. 

DESLOOAMO~NOS A QUALQUER LOCALIDADE. 

PROCURE-NOS 
Rua Ricardo Jorge, 53 - (Junto so Cinema Trlndade) 

Tetef. 31 34 38 - Telefax 314994 4000 PORTO 

BOlSA FILATEllCA 

Espa<;o a dlsposl<;ao de todos os leltores que podem aqul Inserlr 
o seu an uncia ao ~ econ6mico de 30$00 por IInha. 

COMPRQ-TROCO - Pecas I TOTALMENTE ACTUALIZA- ' COM PRO .. Lusladaslt (Par· 
clrculadas da Companhla de DO _ PREOARIO DE MATE- ' tugal). cartas, postals, ambu· 
Mocambique, Niassa, Lauren· RIAL FILAT~LICO _ Inclui fa. IAnclas, carimbos franceses, 
co Marques, Quelimane, Kion· Ihas em formato intemacional, nomlnatlvos, ensalos, provas, 
gao Zambezla. Respondo sem- capas, tiras plasticas Hawid, erros, blocos, paquebots. 
pre. Paulo Sa Machado - Rua classificadores, pim;:as, IAmpa· I Inscrl<;6es marglnals: 1m· 
Direita das Camplnas, 33 - das para fluor nos selos, etc. ' pressores e numeros de obras. 
4100 PORTO. etc. Enviamos gratis a pedido. ! Resposta: Apartado 90. 2751 

S~RGtO W. DE SOUSA SI· Cascats Codex. 
PAULO DlAS MOES - 2500 CALDAS DA I 

Compro Pe<;as FilateJicas RAINHA. I 
Que tenham Porteados, Multas, - TOTALMENTE ACTUAI..;IZA· 
Impasto Postal, Impasto Tele· Desejo selos us ados de DO - PREOARIO DOS SO-
grBfico de Portugal e 'Ex-CoI6- II Portugal antigas col6nias e BRESCRITOS 1.° DIA DE POR· 
nias. Tambem compro Tele- novas palses de expressao TUGAL - 1950-1987 - Envia
gratia Electrica 'e Cabo Verde. I portuguesa. Dou ' em troca se. mas gratis a pedido. S~RGIO 
Cedo Trocas. l ias chilenos. 200 au mais par W. DE SOUSA SIMOES -

T,elefone 600750 au 975487 envio. Filatelia Scarpa Strabo. 2500 CALDAS DA RAINHA. 
(depois das 20 h). ni, Casilla 16415, Santiago, 
------- Chile. COMPRO EM QUANTI DADE 

SELOS SI CARTA AT~ 1910 
COL6NIAS PORTUGUESAS 

SELO TIPO 

pou selos alemaes, suicos, 
austrlacos e .Qutros da Europa COMPRO / TROCO / VENOO 
e do -Brasil ·em troca de selos 'Postais--Maximos de todos 
portugueses. Th. Oberarker, 
R. Cs. J. Si.lvestre Ribeiro, 8-7.0 as temas e naclonalidades. PAGO 250 % a 400 % 

CATALOG 0 L. Manuel - Rua A Bloco 24 c 
Dt.° - 1800 Lisboa 4 ° D 

Tel. 7143164 I 2745 _ QUELUZ OCIDENTAL 
Jose Fernando Gomes 
R. Tenente Valadim, 91 

2000 Santa rem 
Europa de Leste. Ofere<;o I TOTALMENTE ACffUALlZA.. 

aos melhores precos series I DO _ PREOARIO DE PACO. I 
novas tematicas au outras, TES COM SEtOS TEMATICOS : PRE"'ARIO DOS NOVOS 
Incluindo novldades. F. Lou. .. v 
reiro Praceta D Fernand II - 28 motlvos dlferentes, em PArSES DE E~PRESSAO POR-
Late' 8.2.0 Dt .• , '2735 Cagem: p~cotes d~ 25 dif., 50 dif., 100 TUGUESA - Ac:aba de surgir 

Selos venda e compro, no· 
vos e usados. Continente e 
ex·coI6nias. Bons pre<;os. M. 
Leitao. Rua H. Lote 19-1 .° 
Frente. Casal S. Btas, 2700 
Amadora . 

Tenho selos usados Angola, 
Moc;ambique e palses estran· 
geiros. Desejo traca par selos 
usados parses Europa Ociden· 
tal mediante man calista. 

F. R6go - Bloco A, Late 5, 
5.0 D - Alto da Barra 
Oeiras. 

dlf., e mUitos outros pacotes. total mente em dla, esta nossa 
Enviamos gratis a pedido. Iista de prec;os de ANGOLA -
S~RGIO W. DE SOUSA SI· CABO VERDE - GUIN~ BIS· 
MOES - 2500 CALDAS DA SAU - MOCAMBIQUE - S. 
RAINHA. TOM~. Todas as emiss6es 

dis c ri mi n adas, numerac;ao 
SE V. GOSTA DE VARIEDA· Yvert e Eladio, selos dentea

DES EM SELOS DE PORTU- dos, nao denteados, blocos, 
GAL E UL TRAMAR, TEMOS ensaios de cor, sobrescritos 
ALGO PARA SI - Temos do 1.° dia e sobrescritos co
cadernos com exemplares bas· memorativos. Alem de outras 
tantes belos. para sua colee- variedades para valorizar sua 
I;ao. Proponha a S9U envio a coleccAo. S~RGIO W. DE 
aprecial;aol S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - Selos e 
SOUSA SIMOES _ 2500 CAL· ~~aterial Filatelico - 2500 

I DAS DA RAINHA . I CALOAS DA RA'INHA. 
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Oes.ejo correspondentes I 
para permuta de selos de 
Portugal e ex-provlncias ultra
marinas, novos ou usados e I 
tambem do Brasif e America, 
e ainda da Europa principal
mente Espanha, Franca, In- I 
glaterra e Alemanha. Corres· 
pondllncia em Portugulls, 
Franclls ou Ingills. 

Artur Baptista Ribeiro 
Rua General Humberto O.el

gado 
2580 ABRIGAOA 

Desejo selos usados de 
Portugal, antigas col6nias e 
novos palses de expressao 
portuguesa. Dou em troca se
los chilenos. 200 ou mais por 
envio. Filaielia Scarpa Stra
boni, Cas ilia 16415, Santiago, 
Chile. 

Exchange stamps topics 
cars, motorcars, motorcycles, 
traffic etc. 

Cyril Osyalinsky 
USSR, 270100, Odessa-100, 
per. Mayakovsky 7 t. 1. 

Compro selos, postals, car-
tas, cintas de lornals, etc., Desejo comprar livros anU 
Portugal e Ulramar, em espe- gos sobre correios de Portu
cial Macau Timor, C.- Mocarn- gal e Fifatelia. Necessito Bo
bique, Nyassa, Tete. Zambezla, letim do C~P .do n.O 1 ao 338. 
Kionga . Congo, Cabinda. Escrevem Indl~ando trtulos e 

J. Trindade _ Tel. 9435949 preCos. Ant6n10 M. Torr~s. 
Apartado 582. Portela _ 2685 ' Mayor, 22-5.° 28013 Madrid. 

Saca'lem. - TOTALMENTE ACTU'ALlZA

Troco selos de Cuba tema
ticos, por selos tematicos de 
todo 0 mundo. Miguel Prieto, 
L ibertad 608, Santos Suarez, 
La Habana-5, Cuba. 

URSS - Troco selos, pos
tais, calendarios, ·livros, etc. 
Eng. Jaroslav Matviyehin. USSR 
252001 Kiev. P. O. 157. 

Peter Gampe. Tharandter 
Str. 10. Hockendorf. DDR
-8233. D!3seja trocar selos. 

Used stamps exchange with 
serious collectors Of Portugal 
or other counttries 100·200 a 
time. Also exchange mint com
plete set stamps and FDC. 
all sending to Mr. Yusuf Toni, 
P. O. Box 4180, Jakarta 10001, 
Indonesia. 

DO - PREvARIO DAS S~
RIES COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1987 -
Enviamos gratis a pedido. 
S~RGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Compro Catalogo Yvert do 
ano de 1985. Usado. Joso de 
Deus dos Reis Andrade. 8700 
Fuzeta. 

Trocos selos novos e FDC. 
Aceito propostas de Portugal 
Po Europa Ocidental. Otereco 
Peru e tematicas da America. 
Corresp. em ingills, portugues 
e espanhol. Guillerme Uribe 
Rugg iero, Cayetano Heredia 
610, Uma XI, Peru. 

BASE 
!NSTRUMENTOS -DE TRABA

LHO COMPRO 

Compro qualquer peca an 
tiga que tenha cabimento num 
Museu Fi/ate/ico. 

Por exemplo: Pecas antigas 
com Publici dade de Casas Co
rnerciais, Filatelicas antigas, 
Catalogos, Listas de PreCos, 
Literatura, Propaganda de Ca
sas Comerciais e Clubes Fila
te!icos, Cadernos de Selos, 
etc. 

PAULO KROGER 
Av. Brasilia, 6-1.° Esq.o 
ApelacAo 
~6B5 Sacavem 
Telet. 9471326 

COMPRO SELOS SI CARTA 
TODOS ·os PArSES 

TODAS AS QUANTIDADES 
Eduardo Tavares 

R. P. JOBO IRodrigues Ribeiro, 
6, 1.° - 2000 Santa rem 

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

COMPRO 
LlTERATURA FILAT~LlCA 

Especitica N.o 2-3-4 
Boletim da U.B.P. N." 1-2 
Ga1:eta do Coleccionador 

(B.F.B.) N.o 3-4-5-8 .. . 
Selos & Moedas n.O 2 ate 58 
Gabriel N.o 1-3-4-5-35 ... 

Circular do C. F. de Angola 
- Circular do C .F. de Mo
cambique - Mercado Filate· 
lico - PortuQal Filatelico 
Boletim do C.F.P. 

Coleccionador ingles de se
los deseja trocas com colee
cionadores de diversos pai
ses. S6 Relos usados, qualquer 
quanti dade sobre papel au 
soltos. Escrever a J. Berner. ' 
623 Uxbridge Road. Hayos. 1 
Middx. 4B4 8 HR. England. 

Com pro Centos em selos 
Base Instrumenlos pe Traba- Outros Livros e Revistas eta-
Iho e Paisagens e Monllmen- vor consultar-me 
los. . PAULO KROGER 

PAULO KROGER I Av. Brasilia, 6-1.0 Esq.o 
Av. BrasIlia, 6, 1.· Esq.o I ApelacAo 

Ap.elaCAo - 2685 Sacavem 2685 Sacavem 
Telet. 947 1326 Telet. 947 13 26 
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EDITORIAL 

Estamos em falta para com os nossos leitores e cons6cios. Com efeito. 0 atraso 
com que este numero estfl a ser distribuido. origina que em 1988 se tenha registado 
urna edi~80 a menos. Como e evidente. nao estamos a considerar 0 catiI!ogo do 2.° 
Leilao do CFP. 

Vamos. isso sim. envidar os nossos melhores esforl;os no sentidOi de em 1989 ser 
regularizada a situa~o. 

Permita-se-nos apenas referir que quem conhece os imponderilVeis que surgem 
na preparal;80 de uma Revista, pode entender os atrasos que por vezes se verificam. 

Entretanto. e com grande satisfal;ao que podernos anunciar que 0 2." Leilao do CFP 
se cifrou num exito deveras assinalavel. 

E em primeira lugar desejarnos chamar a atenlrao para a circunstAncia. praticarnente 
inMita. de terem sido vendidos cerca de 84 % dos lotes propos1k>s. Este resultado 
prestigia de forma assinalavel os ;eil6es do' CFP. proporcionando excelente oportunidade 
aos cons6cios que cedem 0 material. Tambern os interessados em adquirir pel;as de 
qualidade. tem nas nossas almoedas ocasiao de valorizar as suas colecl;C5es. 

Registe-se que para 0 sucesso alcanl;ado, contribuiu de forma dec is iva 0 excelente 
labor desenvolvido pe'a ComissAo que trabalhou na organizal;80 da hasta. constituida 
por Jose Correia. Paulo Dias Ell Fernando Ideias. dedicados membros da Direc~Ao. aos 
quais em algumas fases se agregaram outros directores num trabalho conjunto digno 
do maior relevo. 

Igualmente se deve assinalar a magnifica contribuil;iio do nosso distinto e reputado 
cons6cio Josa Manuel Castanheira da Silveira que deu a sua irnprescindivel colabora~o. 
leiloando os lotes com a sua habitual boa disposi\;io e indiscutive~ saber. 

De apontar. finalrnente. a numerosa assistencia presente nas duas sess6es. 0 facto 
de entidades como 0' Museu dos CTT e a Caixa Geral de Dep6sitos se terem feito repre
sentar. tendo adquirido diversas pel;as. a boa qualidade do catMogo e ainda a inclusao 
dos lotes em capas especia1mente confeccionadas para 0 efeito. 

* * * 
Merecem ainda referencia particular neste periodo. pelo dinarnismo e competencia 

que revelaram. duas excelentes iniciativas da Federal;8o Portuguese de Filatelia que 
se saldaram por exitos inequivocos: a celebra~8o do Dia do Se~ e a realizal;80 da 
2.~ Faira Nacional de Filatelia. 

A elas nos referiremos no pr6ximo numero. em enquadramento apropriado. 

A. SILVA GAMA 
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Moeda Olimpica de Portuga11988 

A prtmeira Moeda Olimpit."a ponuguC'sJ. in5pir;J·~C na rr.u.lU,:io J.l5 Ulian
piadas dassiCls de celebrnr em moeda os vem:ed,)res 
Esta valiosa moeda comemorativa C'\'oca 3S par[icip3~Oes de Portugal nas 
Olimpiadas dOl Era Moderna e celebra as viroria5 olimpicas dos nosso<; 
corredores de fundo n. M.r.,on. M.sculin. de 1984, em Los Angeles, e 
n. M.rolon. Feminin. de 1988, em Seul 
o trahalho anisrico do Escultor Helder B:)[isr:l real"J, aprcClavelmente. 0 

valor historico desta pc~ numismatic.'l 

Moeda Comemorativa 
dosJogosdaXXIVOlimpiada (Seul-1988) 
V.lor f.CI.I - 250S00; Diamelro - 37 mm, Peso - 28 grs., 
Toque - 925/ 1000 
Maed. "BNC" em c.rteira - 3 51OSoo, Em issiio limlt.d •• 70000 ex 
Maeda "Proof' em eSlojo - 5 850SOO; Emissiio lomit.d. a 30000 ex. 

Para envio pelu (orrein, adiclOnar 150Soo por moab, p.ua pones 

Hoje urn Valor Amanha urn Tesouro 
TITULO DE ENCOMENDA 
MOEDA OLfMP1CA PORTUGUESA 19811 
II ravor pr~nch~r ~m Jetra~ m,;lIu5Cul.lS Rtclln e e f'nv~ II )C'u rlnhdu P,U;I a sale d;a 
CN·eM. ;lcump.:anh:ldu du rnrrClIliU ~g;liIncmu. 
o prun de encreg:l i: de <1 ~m;lru~. ioIpis a recC'p..lu dOl. cnUlrT\C'OO .... 
No~ ____________________________________ _ 
Munda _______________________________ _ 

l..oc:alKbtJc CixJ,gu PusI31 __ 
Envto cheque no" Ju tunw ____________ _ 

__ Mucd:as PROOF e/ llu __ MIINil.5 nNe 

ftm 
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA N'OEDA. LP. 
Scd~. R I> f-rolOl.IS4,U M:ln~llk MrI.,. ' i IV').! I I .. 
\lOA toDEX 
FiJi.is : R Marquis SJ. dol ltl,nJclriol. 16· 1000 Ll SKOA • It 
da Escula Pulu~nlu 1200 L1S80A • Av Dr Anturull 
Jusi de A It~M1J 1000 IISBOA • 1\'1/ fern,ju de ~bgJ 
Ihan. ,tH6 \000 ( OIMBRA • Vr GUllhe'~ (lUfl\t"S Fe-I 
nJmln . H·' • 1000 Pf'lRTO C' n ... , IN"TlTU1<.("'L" DI= 
CRtDITO 

. Leuchtturm ( Farol) 

CLASSIFICADORES 
Ref.a Medidas Pig. Bandas 

L 5/8 140 X 200 16 96 640 -
L 2/8 170X225 16 96 870 -
L 2/16 170 X 225 32 192 1.400 -
L 4/8 230X 305 16 144 1.200 -
L 4/16 230 X 305 32 288 1.900 -
L 4/24 230X 305 48 432 2.600 -
L 4/32 230 X 305 64 576 3.450 -
LS 4/8 B) 230 X 305 16 144 1.400 -
LS 4/16 B) 230 X 305 32 288 2300 --
LS4/24 B) 230 X305 48 432 3.600 --

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BO~S CASAS DA ESPECIALIDADE. 

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL) 

REF.& N.o de casas (forma quadrada) REF.& N_o de casas (forma redonda) 

MB12 12 moedas max. 64 mm 0 
MB 20 20 48 
MB 35 35 35 
MB 48 48 30 
MB 80 80 24 
MBMix 45 dlferentes 

MB 20 ·K 20 moedas max 42 mm 0 
MB 24 K 24 34 

MB42R 42 moedas max. 29 mm 
MB 24 R 24 32,5 • 
MB35R 35 30 
MB30R 30 34 .. 
MB 30 RA30 36 
MB 20R 20 38 
MB50R 50 .. 26,S 
MB SETD 4 diferentes 0 

} 
PARA MOEDAS EM ESTOJOS 

f'LASTICO (CAPSULASl 

0 

r 

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALIOADE EM: LlSBOA, 
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC_ 

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

~;~:E~6~iC~li JORGE M. S. LOPES 
Rua s. Nicolau, 26 - 4_° Sala 3 - Telef. 8783 60 - 1100 LlSBOA 
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Always the Unusual, Esoteric & Inimitable ... 
We offer Mail Sales with extremely interesting material in the S25 - SI50 range. In 

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

Our Mall Sale and Public Auction catalogs are sent free to members of the Clube Fllatelico de Portugal on request 
Please specify which catalog you wish. 

George 
Alevizos 
2800 28th Street, Suite 323 
Santa Monica, California 90405 
Telephone: 2131450-2543 
Cal. Auc. L1c. No. A 1229 

LINDNER 
o M8L:HOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO 

E PRIESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 

Os conjuntos de 1986 ja chegaram 

PECAM PRECARIOS 

FOLHAS NElJf.RAS, OLASSIFICAOORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO 

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

Praga Mouzlnho de Albuquerque 
Centro Comerclal Brasilia 

Sala 911 ·9.-.,00 PORTO 
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A poupanc;a e 0 motor 
do desenvolvimento As poupan9as cont,adas a CAIXA GERAL 

DE DEPOSITOS sao apllcadas na cn"9ao de novas 
tontes de nqueza Sao urn motor . 

de desenvolvlmenlo do Pais 

A C)l.IXA GERAL DE DEPOSITOS e urn 
eslabeleclmento de credllo com ralzes protundamenle 

porluguesas. flrmadas em rna IS de urn seculo 
de acllvldade banc;\na 0 .eu desenvolvimt' nlO Interno, 

a par do Incremenlo das suas rela90es Inlernaclonais, 
levou la a abertura de mals de 360 agenClas tanto em 

Portugal como no estrangelro 

Com a entrada do Pais na CEE, a CAIXA GERAL 
DE DEPOSITOS moslra·se apia a aceltar os desaflos que 

se traduzem em desenvolvlmento e progresso 

~Q 
"'1.1 CAIXA GLRAL DC DCPOSITOS 

o selo portugues 
e historio, e culturo, 
e possodo. e presente e 
e dist6ncio. 

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

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, (orteiros, livros Anuois e Tem6ticos 
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