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I BANCO 
FONSECAS & BURNAY 

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

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

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns Carteiras Livros Anuais e TematlCos 
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Filatelia Numismatica MADEIRA 
Av. Arriaga, 75 

9007 FUNCHAL CODEX 
Telef.: (091) 23070 

COIMPRA 

A pronto pagamento 0 seg uinte material da Madeira: 

SELOS 

Ano 

1981 
1982 
1983 
1983 
19e.4 
1984 
1985 
1085 

Designar;iio da serie 

Aniversario da Descoberta da Madeira ......... ................ . . ........ . 
o Brinco .. ....... ............. .. .. .. ........................................... . 
Europa (Levadas) ......... . ................................................. . 
Bandeira .. .. .. ......... , .... . .................................................. . 
Rali Madeira ... . ..... ........................................................... . 
Transportes Tipicos (1. 0 grupo ) ......................................... . 
Especies Marinhas (1." grupo) .................. .. .... .................... . 
Transportes Tipicos (2.0 grupo ) .................... ......... .. .......... . 

BLOCOS 

Prer;o 

100$00 
140$00 
115$00 

55$00 
115$00 
180$00 
160$00 
215$00 

1983 - Europa (Levadas) ......... .......... .. ... ..... .. .. ...... ....... .... ... ..... .. 280$00 
1ge6 - Europa...... ........................... .... ................................ ........ 340$00 

CARTEIRAS COM SELOS 

1983 Flores (3.° grupo) ..................... ............................... ........ 300$00 
1984 - Transportes Tipicos (1.0 grupo) .................................. ........ 280$00 
1985 - Transportes Tipicos (2." grupo) ........................... ....... ........ 280$00 

Interessa tambem selos classicos e Hist6ria Postal da Maq~ira. 

Selos de Portugal, Ultramar 
8 Estrangelro 

Novidades. TemAticos. 
Sobrescrltos de 1.0 dia 

TODO 0 MATERIAL FILATtLICO 

BaSIOs I CaMpOS, lda. 
R. Maria Andrade. 55 - Tel. 8341 08 

1100 LlSBOA pORTUGAL 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSiNATURAS 

QUALQUER 

PAIS TEMA 

CONT ACTE.NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado. 135 - FARO 1002 

BOLETIM 

DO 

CLUBE FILATELICO 
DE 

PORTUGAL 

RBYlsta blmestral 

Director: DR. A. SILVA GAMA 

Administrador: J. RODRIGO DIAS FERREIRA 
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uma duzia de cartas ........ ...... ....... 18 
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Panorama animador ... ... ... ... .. .. ... ... .. ... 25 
John Noris Marsden .... ... .. . . ... .. .... .. .. 26 

Roteiro de Exposir;oes 
Philexfrance 89 - ex ito absoluto .. ....... 29 
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Inter Portugal 90 .... .... .. .. ... .. ............ 31 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

S6cio n.o 451 da Associac;:ao da Imprensa Nao-Diaria 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COL6CCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.° Dt.0-1100 L1SBOA-Telef. 823936 

Expedlente - Ter(:as e sextas-felras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas 

Qualidades e quotiza(:6es dos s6cios: 

EFECTIVO (Usboa e Concelhos Umltrofes) -450$00 semestre; e 900$00 (ano) 
JONIOR-500$00 ana (menores 18 anos) 
CORRESPONDENTE (Provincia, IIhas, Macau) - 700$00 ana 
ESTRANGEIRO -1.000$00 (ano) 

Pagamento adiantado por cheque. vale. dinheiro ou selos em curso (series completas) 



Tudo 0 que precisa de saber ,-' 
sobre segulios ... 
,.. 

E a nosso numer.o de telefone! 

, 
r 

• r-" 

ALlAN<;A SEGURADORA 
R. Gon"alo Sampaio, 39 - Telef. 668951 ·694031 P.P.C.A. 
Av. da Republica, 5O-B - Telef. 736014-734113 P.P.C.A. 

/ 

/ 

PORTO 
LlSBOA 

Leuchtturm ( Farol) 

CLASSIFICADORES 
Ref.· Medidas P6g. Bandas 

L 5/8 140X200 16 96 670$00 
L 2/8 170 X 225 16 96 915$00 
L 2/16 170 X 225 32 192 1.470$00 
L 4/8 230X305 16 144 1.260$00 
L 4/16 230 X 305 32 288 1.995$00 
L 4/24 230x305 48 432 2.730$00 
L 4/32 230 X305 64 576 3.620$00 
LS 4/8 B) 230 X305 16 144 1.470$00 
LS 4/16 B) 230 x305 32 2BB 2.415${J0 
LS 4/24 B) 230 X305 48 432 3.7BO$00 

ESCOLHA UM BOM CLASSIFfCADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECfALfDADE. 

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL) 

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

MB12 
MB 20 
MB35 
MB48 
MB80 
MBMfx 

12 moedas max. 64 mm 0 
20 48 • 
35 35 • 
48 .. 
80 
45 .. 

30 • 
24 • 

dfferentes 

MB 42 R 42 moedas max. 29 mm 0 
MB 24 R 24 32,5 • 
MB 35 R 35 .. 30 • 
MB 30 R 30 
MB 30 RA30 
MB 20R 20 
MB 50R 50 

• 34 .. 
Q 36 .. 
.. 38 .. 
.. 26,5 

MB SET D 4 • diferentes 0 

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

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECI,ALllDAIDE EM: LISBa-A, 
PORTO, COIMBRA, BRAGA, L-EIRM, ETC. 

REPR·ESEN;rANTE J 0 R GEM 
PARA PORTUGAL • S. LOPES 

Rua S. Nicolau, 26·4.° Sala 3-Telef. 878360 - 1100 USBOA 
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AEROGRAMAS 
DE MO<;:AMBIQUE 

Novos - taxa de 1 $20 
Faculdade de Medicina Veteri· 
naria cada 100$00. 

Novos - taxa de 2$50 -
Museu Alvaro de Castro -
Lourenc;:o Marques cad a 120$. 

Novos - taxa de 3$50 -
Lourenc;:o Marques - vista da 
cidade cada 125$00. 

Resposta ao Clube Filatelico 
de Portugal - Secretaria -
Avenida Almirante Reis, 70-5." 
Dt.D. 

Despesas de remessa d.e 
conta dos interessados. 

SELOS EM PACOTES - POR· 
TUGAL, Ex-Ultramar e UNI
VERSAlS. 
A. REIS - R. Ant6nio Jose 
Almeida, 75 - 3000 Coimbra 

Troco selos usados come· 
morativos de Portugal e Ex
-Col6nias por selos usados 
comemorativos de todo 0 mun
do. Selo por selo ou catalogo 
Yvert e Tellier/ 90 quando se· 
los de cotac;:ao sup.erior a 10 
FF. Correspondencia em es
panhol, frances ou ingles. 

LuIs Jorge Santos Coelho, 
Apartado 40. P·4701 Braga 
Codex. ~ortugal. 

Europa de Leste. Oferec;:o 
aos melhores precos serIes 
novas tematlcas ou outras, 
IncluiOido novidades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
Lote 8·2.D Ot.D, 2735 Cacem. 

Vendo selos de Angola pre· 
-Indpendencia e ainda est ran· 
geiros sobretudo Brasil e USA. 

Mario F. Matos 
Barreiro - Besteiros 
3465 Campo de Besteiros 

Colecciono selos novos de 
Portuga:1 e de· Africa. Oferec;:o 
em troca selos novos da Chi
na. Compreendo ingles. Mr. 
Ma Jia Hua, 31/19 Xi An Lu, 
200080 Shangai. China. 

Selos Novos e Usados de:
PORTUGAL e Ex-Ultramar. 

COMPRA E VENDA 
A. REIS - R. Ant.D Jose AI· 
meida, 75 - 3000 COIMBRA 

A<;:ORES E MADEIRA 
2.' GUERRA MUNDIAL 

Estou interessado em pecas 
censuradas destas "has. Agra· 
deco ofertas com fotoc6pia e 
prec;:o. 
Paulo Epitano de Sousa 
C. Postal, 511 
9007 Funchal 

POSTAL· HISTORY 

COM PRO revistas 
.. PORTUGAL FILAnLlCO" 

das 1." e 2." series e as n.D8 
1, 11,30 e 31 da 3." serie; 

.. MERCADO FILA:nELICO" 
da 1." serie 0 n.D 1 (Circular 
Mensal de Propaganda, De
zembro/ 40) e da 2.' serie os 
n.·8 4 a 9; 

..SELOS & MOEDAS.. n.O' 
1 e 10; 

.. FILATELIA TEMATICA .. 0 

Suplemento n.D 5 de Julho de 
1975; 

.. MAGAZINE FILATRICO" 
revistas ," .01 2, 3, 4, 7 e 17 e 
Boletim Mensal de Novidades 
n." 1 a 9; 

.. BOLETIM SEC. FIL. ASS. 
CUL. DESP. EMP. U. B. P ... 
n.D 4 e 5; 

Resposta a F. Ideias - R. 
Rosalia de Castro, 1 - 2.D esq .. D 
- 1700 LlSBOA ou pelos Tel. 
56 21 12 ou 7 15 38 08. 

PACOTES COM SELOS TE· 
MNflCOS - 28 temas diferen· 
tes em quantidades de 25 
dif.: 50 dif., e 100 dif. E mui· 
tos outros 'pacotes. Gratis. 
DISPONIVEIS IGUALMENTE 
PACOTOES! S~RGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

BUYING: JAPAN, KOREA, CHINA, TAIWAN, HONG KONG, MACAO, 
THAILAND, JAP. OCCUPAT·ION OF NED. - 'INDIA, INDO~CHINA, 

MALAYA, Etc. 
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Send via registered mail or photo-copies with asking price. 
Always interested in purohasing quality stamp collections. 
No Minimum shipment. 

H. IIDA 
(Union Stamp Co. since 1970) 
P. O. BOX 11. HAYAMA. KANAGAWA. JAiPAN. 240-01 

EDITORIAL 
Nao ha duvida que vicissitudes mais ou menos inesperadas nos levam (afinal 

a todos sem excepr;:ao) a fazer algo com que nunca contavamos. 
Quando hfI ja seis anos assumimos a responsabilidade desta Revista, nunca pen

samos ter alguma vez de recorrer ill edir;:ao de um numero duplo" para remediar 0 

atrazo da sua publicar;:ao - isto muito embora soubessemos que todos os nossos 
itustres e muito dist;ntos antecessores tiveram de usar essa solur;:ao. E ate aceitamos 
encurtar 0 prazo da sua edicao· dos tres meses habituais, para dois. 

Chegou a nossa vez de 0 fazer. E muito contristados. 
Assim, antes de mais, solicit'amos humildamente aos leitores que nos relevem 0 

facto. E sem querer justifica-Io com algumas atenuantes, nao podemos todavial deixar 
de as apresenmr, tanto mais que, algumas delas se referem ill vida do CFP nos ulti
mos meses. 

Comer;:aremos por citar a organizacao e a realizar;:ao total mente' a nosso, cargo do 
SalAo de Filatelia no Centro de Estudos Judiciarios que decorreu de 19 a 27 de Maio 

- certame que, entre os simi'lares de natureza nAo competitiva e apenas para partici
par;:oes nacionais, jamais realizados entre nos, SBi podera creditar com aquele que 
congregou 0 mais numeroso e mais valioso lote de colecr;:i5es. 

logo a seguir, registamos a realizar;:ao· do 3.° lei lao Filatelico do CFP, cujo evidente 
sucesso se ficou a dever exclusivamente a inequlvoca competencia a dedicar;:ao da 
respectiva Comissao constituida por Fernando Ideias, Jose Correia. e Paulo Dias, sem 
esquecer a magnifica colaboracao do nosso estimado consocio Jose Castanheira da 
esquecer a magnifica colaborar;:ao do nosso estimado consocio Jose Manuel Castanheira 
da S'lveira, indispensavel e insubstitulvel leiloeiro. 

A n6s proprios coube-nos a edicao do compacto catalogo, de 76 paginas. 
Finalmente, estavamos (e estamos) a preparar uma importante remodelar;:ao nesta 

Revista, prevista, alias, como me did a a medio prazo quando assumimos a sua direcr;:ao. 
S6 que ao marcarmos a data para a implementar, nao adivinhavamos que a ocasiao 
fosse tao inoportuna em termos de trabalho. Por isso tivemos de voltar a forma pri
mitiva 0 que contribuiu. para agudizar a situar;:ao. 

Esperamos que no proximo, numero ja possamos concretizar 0 projecto suspenso. 
Permita-se-nos, por ultim~ revelar que, para alem de trabalhos ligados II diwl

gar;:ao da Filatelia, tivemos tambem um problema de saude. 
A terminar, deixamos ainda uma palavra aos nossos indispensaveis colaboradores 

dos quais ha ja tempos temos artigos para publicar, ape lando 8 sua compreensao 
e garantindo-Ihes que valeu a pena esperar, como constatarao no pr6ximo numero
assim 0 esperamos. 

E terminamos, como comer;:amos, apresentando as nossas desculpas, as desculpas 
de um amador, pe~a anomalia verificada. 

A. SilVA GAMA 
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~ filafelia -
~I BARATH DRS 
Rua da Trlndade, 5 - 1.° Dt.o (Ao La,rgo do Carmo) • 

TeIe'.387133 

~~lf.S NOVas 
&'SSUimourande varieclade de: 

Dr - • PORTUGAL E ULTRAMAR 
• .' • Ie Novos Palses de £tpresrio PortUgtllSaj 

, - . . ~ , • ESTRANGEIRO (Pur PllseSI 
ESTRANGe/RO - TEMATICOS 

? 

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• INTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CART AS FlLATELICAS 
• AEROGRAMAS 

NEUES 
1117 LIS BOA - Codex 

E USAD0S 

possl,llmos grande quantldade de 
IIvros, revlstas a catlilogos sobra 

fllat'alla e numlsmlitlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

COMPRO-TROCO - Pec;:as 
circuladas da Companhla de 
Moc;:amblque, Nlassa, Louren
c;:o Marques, Quelimane, Kion
gao Zambezia. Respondo sem
pre. Paulo Sa Machado - Rua 
Direita das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

PORTUGAL-SOBRESCRITOS I VENPE-SE 
1.0 DIA 1950-1988 - Envia- Bilhetes posta is i lustrados 
mos gratis. SERGIO W . DE , de Portugal, Espanha, Franc;:a, 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL- I Italia, em estado impecavel , 
DAS DA RAINHA. lodos dilerentes 

NOVIDADES EM CATALO
GOS - Temos muita coisa 
para SI. Escreva e dig a que 
colecciona. Ha grandes novi- , 
dades em novos cataiogos! 
SERGIO W . DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

VIDA DE CRISTO 
e N.n S.n, vendo selos novos 
isolados, series, FDC, PM, 
carimbos, provas e erros. 
Tambem outros temas. 
Felix da Cosla IIha, 
Tel. 063/ 44429 
2065 ALCOENTRE 

Dou selos alemaes, suic;:os, 
auslriacos e oulros da Europa 
e do Brasil em troca de selos 
por~ugueses _ Dr. Oberacker, 
R. Cs. J. Silvestre Ribeiro, 
f! -7 . 01.0 -1800 Lisboa. 

Tel. 7143164 

Lawzewich Swjatoslaw 
USSR. 211829 Witebskaj OBL. 
Ciubokski A. N. plo Zarubino 
I interest by theme - Cars. 

Vendo blocos da URSS n. OR 

14-18-20-23-24 valor catalogo 
Yvert 450 F, novos, sem char
neira, por Esc. : 3.900$00. Res
posta a secretaria do Clube. 

SELOS USADOS DE: -
ALEMANHA, FRANCA, AFRI
CA DO SUL e SUDOESliE 
AFRICANO. VENDE: - A. REIS 
- R. Ant.° Jose Almeida, 75 
- 3000 Coimbra. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PAISES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUICAO GRAl1lS, 
PRECARiOS COM CERCA DE 
30.000 SERIES - Novas, di
ferentes, completas. Indique
-nos que colecciona. SERGIO 
W . DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Oferec;:o em troca .postais e 
selos de todo 0 mundo ate 
1945, novidades, FDC's, notas, Echanges tous pays. J'offre 
botoes. bandeiras, Antartida, Pologne, Bulgarie, Hongrie, 
etc. p~r selos, jornais, cata- Roumanie, URSS, DDR, Viet
logos, etc. Yakovlev Gennady. nam, Cuba, Coree Nord, Mon
Poste restante. 202000 Narva golie, Tchecoslovaqu;e. 

Base Yvert. - Edmund 
1, Est. SSA. Russia. ___ I Cynkiewicz, ul-Sien-kiewicza 

7 m. 93 -15.092 SIAL YSTOK 
Vernon Obelgonner 1118 Mc. _ POLOGNE 

Lain Street TAYLOR, Texas . 
USA 76574, deseja selos por- -
tugueses. PAULO DIAS 

Compro Peoas Filatelicas 
PRECARIO DE SERIES que tenham Porteados, Multas, 

COMPLETAS NOVAS DE POR- Imposto Postal, Imposto Tele
TUGAL - 1953-1988 - Com grafico de Portugal e Ex-CoI6-
blocos, "carnets" e outras va· nias. Tambem compro Tele
riedades. Gralis a pedido. grafia Electrica 'e Cabo Verde. 
SERGIO W. DE SOUSA SI- Cedo Trocas. 
MOES - 2500 CALDAS DA Telefone 600750 ou 975487 
RAINHA. I (depois das 20 h). 

Novos cada Es:.: 10$00 
Usados cada Esc.: 7$50 
Edic;:oes das decadas de 60 

e 70. Despesas de remessa 
de conta dos interessados. 

Resposla a FC-Secretaria do 
Clube Filatelico de Portuga l 
Avenida Almirante Reis, 70-5.0 
Dt. 0 - 1100 Lisboa. 

Troco selos, blocos, FDC, 
postais maximos, novos, da 
URSS e paises socialistas par 
iguais especies filatelicas de 
Portugal e outras palses sobre 
pintura, fauna, desporto, cos
mos, e transportes. Resposta 
a Fedchenko V., P. O. Box 
403, 220050 Minsk 50, URSS. 

VENPE-SE 
Co!ecc;:ao completa, consti

tuida ,por 100 volumes. Livros 
RTP editorial Verbo, estado 
impecavel, pela melhor oferta 
Resposta a FC - Secretaria 
do Clube Filatelico de Portugal 
Avenida Almirante Reis, 70-5.0 
Dt.° _ 1100 Lisboa. 

VENDE-SE 
Hist6ria do Sport Lisboa e 

Benlica, da auto ria de Mario 
Fernando de Oliveira e Carlos 
Rebelo . da Silva, edic;:ao das 
Oficinas Graficas de " Os Ridl
culos .. , 2 volumes profusamen
te ilustrados e encadernac;:oes 
de luxo, gravac;:oes a ouro. 

Pela melhor oferta. 
Resposta a FC - Secretaria 

do Clube Filatelico de portugal 
Avenida Almirante Reis, 70-5.0 
Dt.· - 1100 Lisboa. 

PRECARIO DE MATERIAL 
FILATELICO - Tudo 0 que 
V. pode necessitar. Gratis a 
pedido. SERGIO W . DE SOU
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 
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BOlSA FllATEllCA 

Espac;o a dlsposlC;il.o de todos os leltores que podem aqul Inserlr 
o seu anunclo ao pr~o econ6mico de 30$00 por IIOOa. 

Join this exciting new club I 
.• Buenos Aires Exchange Ser· 
vice» . Make new friends, or 
exchange stamps worldwide. 
Your name and address and 
interesteds published FREE in 
the magazine «Exchange Stam
ps» send your name and 
address with USS 4,00, or 250 
large size stamps of your 
country to: Car-los Alberto 
Salgado. Casilla Correos 748. 
Cor reo Centrl. 1000 Buenos 
Aires. Argentina. I 
---------. 

Compro selos, postais, car
tas , cintas de jornais, etc., 
Portugal e Ulramar, em espe· 
cial Macau. Timor, C.· Mocam· 
bique, Nyassa, Tete, Zambezla, 
Kionga. Congo, Cabinda. 

J. Trindade - R. D. Fran
cisco Manuel d:3 Melo, 23-A, 
109'2 Usboa Codex. 

PRECARIO DOS NOVOS 
PArSES DE EXPRESSAO POR· 
TUGLJESA - Se colecciona 
ou pensa coleccionar estes 
paises, este precario ser-Ihe-a I 
imensamente uti I. 1974-1987. 
S~RGIO W . DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Procuro selos tematicos de 
Portugal, Angola, Mocambique 
e Macau (novos) . Dou em tro-

Procuro troquistas de selos I COMPRO "Lusradas" (Por-
us ados de Franca e Espanha. tugal), cartas, postals, ambu
Dou Portugal usados. Cor. IAnclas, carlmbos franceses, 
Portugues, Frances ou Espa- nomlnatlvos, ensalos, provas, 
nhol. Anrbal Paulo Reis. Che· erros, blocos, paquebots. 
min d~s Lorittes n.O 35. 91100 Inscrlc;Oes marglnals: 1m. 
Corbell. Franc;a. I pressores e numeros de obras. 
------- ---- -- I Resposta: Apartado 90. 2751 

DE NOVIDADES SABEMOS Cascals Codex. 
NOS! .: natural depois de I ------_. _____ _ 

quase quatro dezenas de Estou 'interessado em selos 
an os, a vender novas em is- novos de todo 0 mundo dos 
soes de todo 0 mundo. Diga· temas astrofilatelia, fauna, pin
nos que quer receber, e fique I tura, xadrez, futebol, oifmpia
tranquilo. Recebera tudo que das, barcos e uniformes bem 
pretender. S~RGIO W. DE como novidades de alguns 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL- ( palses da Europa Ocidental, 
DAS DA RAINHA. Africa e America. Of ere co em 

Deseio trocar selos usados: 
1 00x1 00. Dou Espanha e ou
tros ·paises em troca de selos 
de Portugal e ex·eoI6nias. 

Troco selos novos: Dou se
ries emitidas em Espanha des
de 1989 em troca de series 
de Portuga'i emitidas nas mes
mas datas. Luis Maria Larruy 

troca sries completas, FDC, 
postais, carimbos comemora
tivos da URSS e selos dos 
palses socialistas. Correspon
den cia em ingles, portugues 
e russo. Catalogos Yvert e 
Michel. Mark Comarov, St. 
Bogdana Hmelnizkago h. 18, 
apt 13, 236039 Kaliningrad , 
URSS. 

Elizondo - Larramendi 9 _1.0 i ---
Izda - 20006 San Sebastian - . Desejo selos novos (1950/ 
Espanha. I / 1989) de ex-Col6nias de Por-

tugal e Espanha. Ate 10 de 

Selos venda e compro, no
vos e usados. Continents e 
ex-coI6nias. Bons prec;:os. M. 
LeltAo. Rua H. Lote 19-1.° 
Frente. Casal S . Bras, 2700 
Amadora . 

cada tipo. Oferec;:o novas emis
soes do Brasil e outros deta
Ilhes. Geraldo Jose VolpAo 
2160 Caixa Postal 223 Para
nagua PR 83200 Brasil. 

ca selos tematicos de Barba- VARIEDADES DE PORTU-
dos, Nevis, St. Vincent, Tuvalu, MINT TEMATIC STAMPS. GAL, ULTRAMAR, E NOVOS 
Norfolk, Papua, Christmas, Co- want worldwide. In exchan- PAiSES DE EXPRESSAO POR-
cos, Pitcairn, Salomon, Nauru, ge I can send New Issues/ TLJGUESA - Dispomos de 
Niue, Seychelles, Lesotho, / Last Years from Brasil and cadernos com exemplares que 
Swaziland, Tanzania e Rode- others. Yvert Basis. Serious pod em em multo valorizar 
sia. Catalogo Yvert .. Zwirello, exchange Always Valid. S6cio ( suas coleccoes. Proponha 0 
Postfach 211424, 0 -7500 Kar- 2160. Geraldo Jose Volpao seu envio a apreciacAo. S~R
Isruhe 21, Alemanha (West I Caixa Postal 223 Paranagua GIO W . DE SOUSA SIMO'ES 
Germany) . PR 83200 BRASIL. I - 2500 CALDAS DA RAINHA. 
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P6RTICO 

DESPEDIDA COM AMOR 

Quando, no Bo/etim n.· 325, de Janeiro/ 
/ Marco 1984, comecamos a encher 0 Portico 
com «AMOR», ma'supunhamos que a possT
vel eoleeeao tematica se desenvolvesse de 

uma forma tao acelerada que atingisse 0 
nosso paTs. A verdade, poram, a que, na 
sarie de «felicitaeoes» emitida em 15 de 
Fevereiro, ineluiu-se oficialmente 0 amor em 
Portugal. 

Alves Coelho 

Este «amor» veio de avia~, 0 que espan
taria imenso os nossos avos se ainda fossem 
vivos. No seu tempo, admitia se um amor 
platonico numa acepeao de- contemplativo 

que os dieionarios nao registam, pois melhor 
se entende por «casto, puro». 

Em 1984, reproduzimos um postal a preto 
e einzento, as tonalidades suaves para um 
quadro de apoeas recuadas. Nao se amava 

5 



de qualquer modo. Todas os cuidados eram 
poucos. Ele e e/a tinham urn. ar cerimonioso 
perfumado por um ramo de flo res vir;osas. 
Tudo preparado para a camara fotografica. 

Hoje, nlio se precisa de laborat6rios para 
compor cenas amorosas. Ja se respira amor 
com a mesma faci/idade que se mastiga 
uma pastilha elastica. 

Nlio admira, portanto, que reproduzamos 
um postal de cores garridas e aspecto dos 
nossos dias. 

f 
n 10 (rem: . -. 

<:rnd:<:rd 

Decorridos cinco an os a encher 0 p6rtico, 
supomos que chegou 0 momenta oportunis
simo para nos despedirmos. 

Efectivamente, 0 Amor serviu para entrar 
e para sair, 0 que e exce/ente sinal. Alem 
disso, estamos certos de que outras penas 
mais hBbeis poderlio ocupar 0 "P6rtico». A 
variedade e atractivo que convem ao nosso 

o nosso dedicado colaborador Alves Coe
lho, ap6s cinco an os ininterruptos de nos de
liciar com as suas magnificas cr6nicas de 
excelente recorte literario que preencheram 
em exclusivo este espac;:o denominado .. P6r
tico», vern, numa atitude muito digna, prop~r 
a sua substituic;:ao. 

Contristados pela sua decisao, com preen
demos todavia 0 nobre objectiv~: 0 seu 
(e nosso) desejo de aparecerem novas publi
cistas filatalicos. Assim 0 entendemos. Por 
isso a aceitamos. 

6 

* • 

Dentro do corar;lio, a legenda "SOU do 
amor e da flor» tanto serve para uma como 
para a outra boca. Ele e Ela parecem tlio 
felizes que nlio regateiam sentimentos perfu
mados. 

A prop6sito de "Amor», nlio sabemos se 
o leitor conhece AMOR, uma freguesia do 
concelho de Leiria e Leiria deve considerar
·se muito ufana do seu AMOR, pois na carta 
com marca de dia de 23-3-88 de Amor apas 
a marca do dia 23-3·88 Leiria. 

* 

Clube Filatelico de Portugaf do mesmo modo 
que a juventude. 

Que trag a, pois, 0 pr6ximo colaborador 
muitos sucessos para 0 nosso Boletim. 

Consinta-se-nos ate um ape/o: que venha 
um jovem, mesmo que nunca tenha escrito. 
A epoca e 6ptima e os recentes premios 
criados pe/a Federar;lio Portuguesa de Fila
telia convidam ... 

No seguimento do seu convite, fazemos 
nosso 0 seu apelo: quem se pro pOe dar con
tinuidade a esta sec"ao? 

o justissimo agradecimento e -reconheci
mento a Alves Coelho pela sua inestimavel 
colaborac;:ao nao serao feitos aqui e agora. 
E retivemos a sua promessa de que, de 
qualquer modo, 0 .. P6rtico» nao morrera
para alam de continuarmos a disfrutar dos 
seus apontamentos noutras secc;:oes das nos
sas paginas. (Silva Gama) 

~:: ::::::::::::::::::::: :;: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::: :;::::::: ::::: ::::::::: t 

:: if .. .. 
n TEMOS GRANDE STOCK EM SElOS CLAsSICOS H .. .. 
n DE PORTUGAL E EX-Ul TRAMAR PORIUGUES n .. .. .. .. .. .. .. .. 
:: ii g HIST6RIA POSTAL JA S·AIU INTEGRADO NA :: .. .. n PRE-FILATELIA REvrSTA F. N. A CRONICA H 
:: CORREIO MARITIMO MUNDIAL DE NOVIDADES :: 
:: :: 
:: CENSURAS E C.o MILIT AR COM PREQO DO MERCADO :: 

H REIMP RESSoES PORTUG U~S H .. .. .. .. 
g PROVAS-ENSAIOS·FALSOS • FAQA JA it 
:: A SUIA ASSINATU,RA :: 
:: :: 
:: PARiA QUALQUER :: 
:: :i •• TEMA au PArs •• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
~ NOVIDADES ~ 
.. EM TODO 0 MUNDO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II SUBSCREVA-SE EM I 
~i RF~nSR Ii .. .. .. .. 

II P,ORTUGAL II 
~~ Rua Ricardo Jorge, 53 - 4000 PORTO H .. .. 
:: Telef. : 31 3438 - Fax: 31 49 94 :: - -- -.. .. n FllAMUNDO (GRUPO AFINSA) n 
=:':.:. Rua 1.° Dezembro, 31 _1.0 Dto. - 1200 LlSBOA !:::' 

Telef. : 32 81 38 
:: :: .. .. .. .. .. .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:t 
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2980 - Fernando de Mascarenhas Corte-Real 
Gra(fa Mira. Rua Jose Estevao, 2-5.° 
Esq. 1100 Lisboa. (M) T. C. V. 60. 
N. U. 94. 

ACORES 

2977 - Emauel da Assunyeo Oliveira da 
Cunha. Rua da Boa Nova n.O 40. 9500 
Ponta Delgada. (M) Po. 60 T. N. U. 
1. 2A. 2C. 3. Colecclona: 1. 2C. T7. 94. 

MACAU 

2745 - Luis Miguel Ferreira, Av. Coronel 
Mesquita, 2 - G. Macau. (M) Po. In . 
Fr. Es. Chines. Neo Troca. 60 apenas 
novos. C/V. Tudo f i!atelico sobre 
Macau. V. 68 da Formosa. Rep. Pop. 
da China e de Hong-Kong. C. 60 
Manchuria (Manchukuo). Elad io San
tos e ou Ateneu. Scott. 

BRASIL 

2160 - Geraldo Jose Volpiio. Caixa Postal , 
223. Paranagua PR 83200. (M) T. 
60. Tematicos. N, principalmente. 
T18. IIhas de Guernesey. C. Verde. 
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ALBUM DE SELOS 
DE PORTUGAL 

ENCICLOPEDICO • HISTORICO 

EDIQOES GIRASSOL 

R. Passos Manuel, 12 - 2.° Dt.° - Sala H 
Expediente: (2." a 6.a feira -14 as 17 h.) 
1100 L1SBOA PORTUGAL 

Em distribui(fao fasclculos 
N.08 55 e 56 

c. Colombo 
Italie, Europe occ,. URSS 

Prix courant gratuit 
(Prec;:ario gratis) 

Corso Mazzini, 67/08 

1-20075 LOOI 3 (MI) Italia 

AFRICA DO SUL 

2959 - Carlos Pereira Gonyalves. P. O. Box 
5602. Johannesburg. (A) Comerciante 
de selos. T. V. C. 60. N. U. Todos 
os catalogos. 

A'lEMANHA 

2979 - Dr. John Zwirello . Postfach 211424. 
'0-7500 Karlsruhe 21 . BRO. (A) In . 
Fr. Es. AI. Tematicas e Macau. 97. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

2542 - Peter Hammarstrom. 934 North Foo
thill Road. Beverly Hills. CA 90210. 
(A) Po. Fr. In. AI. 60. U. 50. 51 . 
52. 53. 

ESPANHA 

1254 - Dr. Miguel EchagOe. Ap. 295 31080 
Pamplona. Es. Fr. Tarjetas Postales 
Antigua. 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.· DE DEZEMBRO, 101 _ 3,° 

1200 L1SBOA - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATElIA 

SaOSDE PORTUGAL E UL TRAMAR 
• a nossa grande especialldade 

SELOS DE TODO 0 MUNDO 

PARA TOCOS OS TEMAS 

ExposlliAo permanente de Selos em 
15 vltrines do 'trio do r6s-do-chlo 

e no 3.0 andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

ExecUli10 r6plda de pedldos 
por correspondlncla 

BIBLIOGRAFIA FILATELICA 

DO SECULO XIX 
(periodicos) 

Entre os muitos meritos que teve 0 Coro
nel Guedes de Magalhaes foi 0 de ter reu
nido elementos para uma bibliografia da lite
tura filatelica portuguesa, primeiro em infor
ma(foes dispersas no .. Mercado Filatelico», 
que se publicou no Porto e depois reunindo 
tudo na .. A Bibliography of Portuguese 
Philatelic Literature.. que foi publicada na 
.. Philatelic Literature Review .. (I) porque nao 
conseguiu editor em Portugal. 

Conhecedores das imensas dificuldades 
que teve, algumas das vezes fornecemos 
indicac;:oes para acrescentar ou Cor,figir os 
seus apontamentos e em sua mem6rfa, atra
ves dos anos, temos -continuado a Ijlrocurar 
novos elementos, incluindo a publicac;:ao de 
anuncios de compra, sem quaisquer resulta
dos positiv~s. 

Neste momento damos conhecimento do 
que e posslvel alterar ou acrescentar na 
parte referente ao secu!o XIX, aproveitando 
a ordem cronol6gica e respectivos mulos. 

1887-88 - 0 Philatelista - Orgao do «Cen
tro Philatellco Portuguez ... 

1888 - L'Ami QU Timbrophile. Erradamente 
descrito como «L'Ami du Trinbophile .. , talvez 
por gralha tipografica. A sua Redacc;:ao e 
Administrac;:ao foi na Rua da Imprensa Nacio
nal, 43, Lisboa, sede da firma Netto & Almei
da. Foram publlcados 4 numeros (7) 0 nu
mero 1 a 10 de Abril de 1888 com a tiragem 
de 3000 exemplares, aumentando no 2.° e 
seguintes para 3500 exemplares 0 que e 
estranho porque a partir de Agosto de 1888, 

Jose R. Dias Ferreira 

nao se conhecem - ate esta altura - mais 
numeros. 

1888 - 0 Mercado de Sellos - Orgao do 
Centro PhiJatelico Portuguez. 

1888 - Correio Luzitano. Guedes Qe Maga
Ihaes da noticia deste peri6dico em 1895. 
Encontramos referencias a sua salda em 
1888, com uma nota ~Acaba de aparecer 
em Lisboa 0 jornal mensal .. Correio Ltlzitano" 
que se dedica tambem a timbrologia. Se
gundo 0 que n6s sabemos existem agora 
dois jornaes deste genero.. e mais ad iante 
.. .. . 0 novo colega .. ... (1) 

Vimos do .. Correio Luzitano" 0 n.O 1 do 
1. ° Ano referente a Setembro de 1888 e 0 
n.O 11 de Julho de 1889, 

1893 - Portugal Philatelico. Um dos seus 
directores nao se chamava Jose Pinto Castel
-Branco, mas sim de seu nome completo 
Jose Pinto Osorio Castello Branco. Este 
coleccionador que foi 0 presidente da pri
meira associa(fAo filatelica portuguesa, muito 
contribuiu 'Para 0 seu incremento (3) . 

1893 - 0 Philatelista. (II Serie). 
1893 - 0 Porto Philatelico. Porto. 
1894-95 - 0 Internacional. Vila Vic;:osa. 
1894-96-0 Philatellsta (III e IV Serie). 

Lisboa. 

1895 - La Portugal Philatelique. Aveiro ('). 
1895 - ~ora Postal. '~ora . 

1895 - 0 Correio Luzitano. Lisboa. 
1896 - La Philatelie Portugaise, Esta obra 

que nunca vimos referenciada eram seus 
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Proprietarios e Directores: Mattos & C.", 
com escrit6rio na Rua Nova da Piedade, 47, 
Usboa. Foram publicados 5 numeros, de 
Janeiro a Maio d.e 1896, ou melhor conhe
cemos apenas esses. 

1898-1900 - 0 Porto Philatelico. Porto. 

1898-99 - 0 Philatelista do Occidente. 
Porto. 

1899 - 0 Philatelista Luzo·Africano. Porto. 

1899·1900 - Philatelista Anunciador. Por
to. 

1900 - Philatelista Portuense. Porto. 
- Philatelico Aveirense. Aveiro . 

Havendo todo 0 interesse para a fi latelia 
nacional completar tanto quanto possivel a 
bibliografia que Ihe diz respeito, daqui ape· 
lamos para os que tenha elementos 0 faze
rem. Exislem obras de que apenas se conhe· 
cem os tftulos sao elas: Le Portugal Phila
telique, 0 Correio Luzitano, Philatelista 
Anunciador, Philatelista Portuense e Phila· 
telico A~irense. Teriam todos eles exis
tido? Nao havera mais a acrescentar? 
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CATALOGO 
ELADIO DOS SANTOS 

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL 

E INSULAR, E DE MACAU 

51 ." Edic,;ao 1990 .. ..... .. ... 1.250$00 

Pelo correio: Porte e registo 
190$00; a cobr. mais 72$50 

Aparece na 2.L quinzena de Outubro 

ELADIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922 
Rua Bernardo Lima, 27 

elef. 54 97 25 1100 LlSBOA 

Podemos tirar algumas conclusoes sobre 
localizac,;ao geogratica dos editores e que 
sao os seguintes: Usboa (9) , Porto (6), 
Aveiro (2) e as apreciaveis tentativas do 
r.esto do pais e caso curioso, ambas no 
Alentejo, Vila Vic,;osa (1) e ~vora (1). Como 
sempre aconteceu at raves dos tempos, a 
filatelia concentrou-se em determinados 10-
cais, sucedeu como por exemplo na rua do 
Arsenal, Conde Redondo e actual mente no 
Rossio e ruas contrguas. Nos primeiros tem· 
pos mercavam os selos no Chiado, Camoes 
e conlins do Bairro Alto, onde hoje, apenas, 
mantem' a tradic,;ao 0 nosso cons6cio e 
amigo Castanheira da Silveira. 

(1) Jornal da . Philateli c Literature Association., 
Canajoharie (New York) . Vol. 15. N." 1. 31 de Marl;O 
de 1966, 

(2) L'Am i du Timbrophi le. N." 5. Setembro de 
1BBB. 

(3) Deu a entender Faustino A. Martins no 
·Philatelista- . 

(4) .Deste peri6dieo vimos uma Melnta_ no esp6· 
lio do Dr. David Cristo, que 101 s6eio do CFP. 

SELOS USADOS 
DE 

PORTUGAL E EX·ULTRAMAR 

COMPRAMOS 
Comemorativos ou formato grande de 
Portugal. Do ex-Ultramar tudo nos 
interessa, desde mapas, fomento, Ce
res, Lusladas, etc., e novos taxas 
baixas em folhas. Pagamos bons pre' 
cos. Exemplo: Portugal comemorativos 
a partir de 100$00 por 100 selos, 86 
aceitamos selos perreitos sem cantos 
cortados, trac,;ados a tinta ou perfura· 
dos. Tambem compramos com papel. 
Aceitamos trocas por selos de Moc;:am· 
bique e Africa do Sui, de que temos 
born stock. Faca as suas ofertas. 

II\I\N\N\I\I\I\ 

FILAVLIS 
Loja do ColecclonlSmo 

Rua LuIs de Cam6es, 92· ric 
Tel, 034·621727 - 3750 AGUEDA 

LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1Sl1E DES MEMBRES 

AL TERA4:;OES REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

118 - Jorge de Matos Ferreira Botelho. Rua 
Brito Capelo, 795-3.". 4450 Matosi
nhos. (M) Po. Fr. T. N. U. 60. 3. 

233 - Dr. Valentim Maximiano Dias de Sou· 
sa Lemos. 4, Alam. Cidade de Oeiras. 
2780 Oeiras. 

768 - Dr. Jose Henrique Pereira de Barros 
Ferreira. Rua da Graciosa, 43·2.0 DI.o. 
4000 Porto. (M) Po. Fr. In. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 94. 

890 - D. Celina Pereira Netto. Avenida de 
Moscavide, 39·1.° Esq. 1885 Lisboa. 
(M) po. T. C. V. 60. N. U. 

930 - Vitor Sa Alves Coelho. Rua Alexan
dre 0' Neill, 3-1.° Esq. 1300 Lisboa. 
Postais e sobrescritos. 

1442 - Manuel Rebelo. Rua General Hum
berto Delgado, 55·3.° Esq. 8000 Faro. 
(M) T. C. V. N. U. 60. 1. 93. 

1910 - Dr. Ant6nio Alberto Carranca Costa. 
Av. N. A. Pereira, 5·1.° Dt.o. 2380 
Alcanena. (M) Po. Es. Fr. In. T. C. 
60. N. U. 1. 2A. 3. 19. 21. 90. 94. 

2269 - Jaime Filipe Monteiro Ferreira Dias. 
Rua do Mercado, 25. 1800 Lisboa. 
(A) Po. Fr. In. T. C. V. 60. N. U. 3. 
90. 91 . 93. 94. 97. 107. 

2359 - Inoc~ncio Pavese de A. Araujo. Rua 
de Moc,;ambique, 1-1.° Dt.". 1100 Lis
boa. (M) Po. Fr. In. T. C. V. 60. N. 
Republica Italiana. 1 (1963 em dian· 
tel. 90. 94. 109. 

2400 - Paulo Leand,ro Roriz Sequeira. Rua 
A. C. de Oliveira Tavares, 17 ric. 
7300 Protalegre. (P) Po. In. 60. 1. 2. 
16. 53. 

2919 - Rui Jorge de Oliveira Monteiro. Rua 
36 n.O 987, 1.0 01.°.4500 Evora. (M) 
Po. Fr. T. N. U. 60. 1. Cosmos. 90. 

2938 -- Andre Filipe Araujo dos San :os Antu· 
nes. Rua Mario Barata da Cruz n.O 
11.2700 Amadora. (P) ,°0. Fr. In. T. 
C. V. 60. U. 1. 2A. 3. Ateneu. 

2968 - Eng. Joao T. Franco de Campos. Rua 
18 de Abril, 1. 2775 Parede. (A) Po. 
In. Fr. Es. T. C. V. 60. U. SA. Nova 
Zelandia. Hong·Kong, Singapura. 9. 
17. 90. 97. 

2969 - Carlos Manuel Agostinho Salgueiro. 
Rua Alfredo Lopes Vilaverde, U. 46. 
3.° A. Pac;:o de Arcos. 2780 Oeiras. 
(A) T. C. V. 60. N. 1. 2A. 90. 94. 
Ateneu. 

2970 - Eng. Stefan Kristof. Av. Conselheiro 
Fernando de Sousa, 23-9.0 01.0 • 1100 
Lisboa. (P) Po. In. C. 60. N. U. T10. 
T49. 

2971 - Luis Manuel Pires Reis. Rua Alexan
dre Herculano, 249. 3880 Ovar. (M) 
Po. Fr. In. T. C. V. Tematica de Arte 
e Cultura (Folclore, Etnogra~ia. Arte
sanato) 60. Pec;:as circuladas. Provas. 
Ensaios. FDC. 

~972 - Manuel Kullberg. Quinta Grande de 
Alfragide, lote 64 A-1." "B». Alfra
gide. 2700 Amadora. (M) Po. 60. N. 
U. 1. 2A. 19. Andorra. 

2973 - Carlos Alberto de Almeida Beja Ma
nac;:as. Avenida Madrid, 23·1 .• 01.0 • 

1000 Lisboa. (iO ) T. C. V. 60. N. U. 5 
(CEPT). T. 26. 

2975 - Rui Manuel Madeira Miguel. Vale For
moso. 8100 Louie. (M) Po. Es. In. 
T. C. 60. N. U. 67 B. 68. 72. Calen· 
darios. 90. 94. 

2976 - Casimro Marques de Almeida. Rua 
da Boavista n." 24. Aldeia da Mata. 
7430 Crato. (P) T. C. 60. N. U. 94. 

2978 - Joao Humberto Bastos de Matos. Rua 
Joao Villaret n.O 21-1.0 Esq. 1000 Lis
boa. (P) Po. Fr. In. Es. T. C. 60 N. U. 
Tematica de veiculos motorizados. 90. 
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J a em distribui~ao gratis 
o pre~ario 8 

Contendo muitos mil hares de series completas novas de parses 
compreendidos entre AFEGAN STAO e ESPANHA. com indica<;:ao 
simultanta de dezenas de temas. Em suplemento especial todas as 
emissoes EUROPA/CEPT. desde 1956 a actualidade. E todo 0 mate
rial filatelico. 

Ao pedir-nos este pre<;:ario. informe se recebeu os anteriores. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMoES 

sel·os e material filatelico para 0 coleccionador 

Tel,ef. 062.31248 - 2500 OALDAS DA RAINtHA 

LINDNER 
o MELHOR AT~ A DATA PARA APRES8NTACAO 

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 

Os conjuntos de 1986 ja chegaram 

PECAM PREQARIOS 

FOLHAS NEUTRAS. CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LDA. 

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

Prac;:a Mouzlnho de Albuquerque 
Centro Comerelal Bras!lla 

Sala 911 - 9.° 
4100 PORTO 

CARIMBOS NOMINATIVOS 
USADOS EM PORTUGAL 
NO PERIODO ADESIVO 

ALBERGARIA-A-VELHA 

Esta vila pertencia naquela epoca a regiAo 
do Douro e a comarca de Es~arreja. 

Tinha no terceiro quarte! do seculo XIX 
700 fog os, nos quais viviam cerca de 3QOO 
pesoas. No concelho existiam 1600 fogos. 

Nas 1." e 2.a Reformas Postais, foi uma 
p irecc;Ao de Correio da AdministraC;30 Cen
tral do Correio de Coimbra, usando as obli
terac;oes de barras «79» e «89», respectiva
mente nas 1." e 2." Reformas Postais. 

Neo se sabe ao certo 0 ano em que foi 
fundada, mas julga-se que no seculo IX ou X. 

o seu nome provem de uma «albergaria», 
fund ada por D. Teresa, mulher do Conde 
D. Henrique, por volta do ano de 1120. 

A «albergaria» como todas naquela epoca, 

Pedro Vaz Pereira 

destinava-se a albergar ou recolher os via
jan:es pobres. 

Esla «albergaria» foi uma das mais impor
tantes daquele tempo, uma vez que Alber
garia·a-Velha era atravessada por duas vias 
imporlan\fssimas, que eram as estradas reais 
Lisboa-Porto e Aveiro-Viseu. 

Como curiosidade posso acrescentar, que 
a «a!bergaria» era composta por 4 camas, 
2 enxergoes, varias esteiras e encontrava-se 
provida de Jume, agua e sal. 

A todos aqueles que ali morressem era 
dada mortalha e funera l «com officio de tres 

ALllfRGA1~IA 

Iir;ijes e missa, e mais tres missas de altar 
privifigiado ». 

Possuia no seculo XIX es"aC;80 telegrcifica 
municipal. 

Recebeu de D. Teresa, em 1124, carta de 
doa!f80 que Ihe serviu como foral. 
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ALBUFEIRA 

Vila algarvia, pertencia a comarca de Louie 
e ao distrito administiativo de Faro. 

Durante as 1." e 2." Reformas Postais foi 
uma Direcc;so de Correio d,a Administrac;so 
Centra! de Faro e usou em ambas 0 carimbo 
obliterador de barras n.O ,,209 .. . 

Em 1769 ja tinha posto de correio . 
Tinha naquele tempo 950 fogos e 2.700 

habitantes, tendo 0 concelho 2.000 fogos. 
Esta vila e de formaC;Bo romana e usou 

como primeiro nome 0 de "Baltum ... 
Em 716, e conquistada pel os arabes, que 

a passam a designar por «AI-buhera .. , dimi
nutlvo de " bahron u , que quer dizer em ara
be, mar. 

~~.,;/~;c- ~p1. .",ci J p,4 

-~~~~--
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"GRANADA'92», a qual tudo indica que sera 
uma Exposic;so Filatelica Mundial que vai dar 
brado. 

Apresentamos seguldamente as classifica
C;ees alcanc;adas pelas doze particlpac;Oes 
portuguesas presentes. 

MEDALHA DE DURO. MODULO GRANDE 

«Portugal, EmissOes Borja Freire 1853/ 
11864», de Jose Manuel Castanheira da Sil
veira, e «Vaiculos Motorizados», de Eduar
do Oliveira e Sousa, com Premio Especial. 

MEDALHA DE DURO E GRANDE PREMIO 
DE MAXIMAFILIA 

«0 Mundo GeogrMico segundo os Lusia
das», de Manuel Pedro Dias. 

MEDALHA DE PRATA DOURADA. 
MODULO GRANDE 

«Portugal, Classicos nao Denteados», de 
Oscar Marinho; «Estudo Especializado dos 

INTERPORTUGAL 90 
o Clube Filatelico Portugues, agremiac;so 

radicada desde 1975 em Estugarda, Alema
nha Ocidental, impulsionada pelo dinamismo 
do nosso cons6cio Justino da Silva Cruz, vai 
levar a efeito nos dias 17 e 18 do mes de 
Marc;o do pr6ximo ano, a terceira exposic;ao 
filatelica portuguesa, INTER·PORTUGAL 90. 

o certame que tem como tema 03 500 
anos dos Descobrimentos Portugueses, conta 
com 0 patrocinio dos Coneios da A!emanha , 
da Federac;so .portuguesa de Filatelia e da 
Federac;so Alems de Filatelia, entre outra'!! 
instituic;Oes, desenrolar-se-a no Casino de 
Estugarda Bad Cannsta:t. 

Adivinha-se desde ja um notavel e con so
lador sucesso de mais esta realizac;so do 
Clube Filatelico Portugues, atestado pelo 
cuidado que est a a ser posta na sua organi
zac;so, a funcionar, como se impOe. a longo 
prazo, e pelos apoios ja conseguidos. 

Em breve contamos dar outras informac;oes 
sobre esta manifestac;so. (SG) 

Selos de D. Manuel Ih), de Jose Manuel 
Santos Peraira, com Felicita~5es do Juri ; 
«Hist6ria Postal de Portugai», de Asdrubal 
Magalhses; «A Rota da India», da Miguel 
Mac3do Teixeira, com Premio Especial; e 
«Viagem a Portugai», de Hernani Matos, com 
Premio Especial. 

MEDALHA DE PRATA DOURADA 

«0 Imperio Colonial Portugues» , de Vitor 
Carmo Correia, e «Os Militares na Paz e na 
Guerra», de David Rodrigues Cruz. 

MEDALHA DE PRATA, MODULO GRANDE 

«Estudo do Selo Ceres em Portu3a'», de 
Jose Miranda da Mota. 

MEDALHA DE BRONZE PRATEADO 

«Telegramas, Estudos Especializado», de 
Paulo Sa Machado. 

«GRALHAS» 
Se as "gralhas .. sao sempre importunas, 

por vezes ultrapassam 0 maximo aceitavel. 
Como sucedeu no artigo do destacado publi
cista filatelico, Jorge Luis P. Fernandes, 
publicado no numero 350, da nossa Revista. 

E os lapsos comec;aram logo no titulo do 
trabalho que deveria ser «A utilizaC;ao dos 
selos "Rede de Telecomunicac;oes .. na R. P. 
de Moc;ambique». 

Tambem na pagina e 16, 2." coluna , 10." 
linha, onde se Ie «com adicionais u , deve 
ler-se «como adicionais». Na p~gina 17, na 
ultima linha da 2." col una e"Tl vez de " oca· 
sional», deve ler-se «colonial». Na pagina 
18, 2." col una, 0 periodo que comec;a na 
linha 22, devera ficar, «Como vimos, a taxa 
de Telecomunicavoes para encomendas pas
rais era efectivamente de 1 SOO .. . 

Oeste" e de ou:ros lapsos menDs signifi
cativos, ficam as nossas desculpas aos lei
tores e ao autor. (SG) 
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TRADICIONAL - Joaquim 'Leote, "India 
Portuguesa .. , ouro grand'e; Luis Frazeo, «Por
tugal classico .. , Duro; Joifio Neves Gonc;alves 
Novo, «Portugal Classico .. , vermeil grande; 
Jose Manuel Santos Pereira , «Estudo dos 
selos do rei D. Manuel II .. , vermeil grande; 
Oscar Augusto Marinho, "Portugal Classico .. , 
prata grande; Jose Julio Jordifio, "Franc;a 
1849-1900 ... prata. 

INTEIROS POSTAIS - Manuel Portocar
rero, «Inteiros Postais dos Ac;ores .. , prata 
grande. 

TEMATICA - Eduardo Jose Oliveira Sou
sa, "Veiculos motorizados .. , prata grande; 
Joifio Moura, «Antecedentes da epopeia do 
espac;o .. , prata grande; Pedro Vaz Pereira, 
«Hist6ria de Portugal .. , prata grande; Carlos 
Penha Garcia, ,,0 Caminho de Ferro e 0 Cor-

reio .. , prata grande; Fernando Gomes Carrifio, 
"Escutismo .. , prata; Ant6nio Leal Cr6, "Todas 
as especies de graos .. , prata. 

MAXIMAFILIA - Ant6nio Gonc;alves Borra
Iho, «Mamlferos .. , prata; Jose Ant6nio Duarte 
Marrins, ,,0 Correia .. , prata. 

LlTERATURA - Clube Nacional de Filate
Iia, «A Filatelia Portuguesa .. , bronze pratea
do; Jose Ant6nio Duarte Martins, «A Maxima
fiUa de Macau .. , bronze. 

JUVENTUDE - Francisco Jorge Geada 
Sousa, "A expansao portuguesa do ultramar .. , 
bronze prateado. 

A Revista do Clube Filatelico de Portugal, 
concorrendo na Classe <Ie Literatura, obteve 
medalha de bronze. 

"-----... --~ ... 

IBERAMERICANA 89 

REGISTOU SUCESSO 

Decorreu em Burgos, de 22 a 30 de Abril 
pass ado, 0 XIII Certame Filatelico Iberoame
ricano, organizado pelo Clrculo Filatelico e 
Numismatico de Burgos e pelo Grupo Fila
telico Iberdouro de Burgos. Patrocinaram 
este certame a Junta de Castela e Leao, a 
Assembleia Provincial de Burgos, a Munici
palidade de Burgos, a Caixa Econ6mica Mu
nicipal a Empresa Iberdouro S.A .. a Fede
rac;ao Espanhola de SOGiedades Filatelicas, 
tendo a Federac;ao Interamericana de Fila
telia (FIAF), onde Portugal e Espanha tem 
assento, dado a sua Cooperac;ao. 

Foram ocupados cerca de 1.000 metros 
quadrados por participac;oes filatelicas prove
nientes dos paises da Peninsula Iberica e do 
Continente Americano, tendo 0 corp') de jura
dos Internacional, sido constituido por: 

Comissario da Exposi980 
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Jose A_ Duarte Martins * 

Jorge Ginovart Vidal (Barcelona) Presi
dente, Roberto Rosende (Nova lorque) Vice
-Presidente, Emilio Rodenas Cabanas (Valen
cia) Secretario, Jose Torres Dias (Panfer
rada Leao) Secretario, LuIs Alemany Indarte 
(Madrid), Ram6n Cortes Haro (Sevilha), 
Jose Duarte Martins (Lisboa). Heinz Spin
ner Linke (Santiago do Chile). Jose Hernan 
Eeijas (Ferrol-Corunha). Ferdinand Hidalgo 
(Rio de Janeiro). Angel Sanchez Arevalo 
(Madrid), Angel Sanguinetti (Montevideu), 
Eliseo Otero (Buenos Aires), e 0 Jurado 
Aprendiz. Felipe Villamartin Oviedo (Burgos). 

o nosso cons6cio Duarte Martins, integrou 
o grupo que apreciou as participac;oes Tema
ticas, de Inteiros Postais e de Maximafilia. 

Entre os varios actos que decorreram du
rante esta Exposic;ao, salientaram-se 0 lan
c;amento solene do selo alusivo a porta da 
quinhentista «Casa del Cordon .. , onde a 
mesma decorreu, a apresentac;ao da "FILA
TEM'90 .. , ExposiC;iio Filatelica Nacional Te
matica, em Palencia e, pel a primeira vez, da 

" 

Este nome devia-se a uma grande lagoa for
mada pelas aguas do mar. 

Ha quem afirme que 0 seu nome, ap6s 
a conquista arabe, seri a«AI-Buhar .. . que tam
bem queria significar mar, em arabe. 

Albufeira foi conquistada aos Mouros, por 
D. Afonso III, em 1250. 

ALBU}'EIRA 

Estava tambem provida, nes ~e terceiro quar
tel do seculo XIX, de estac;iio telegrafica 
municipal. 

Teve 0 seu primeiro foral a 20 de Agosto 
de 1504, sendo este concedido por D. Ma
nuel I. 

ALBUFEIRA 

ALCACER DO SAL 

Era uma vila da Extremadura, no 3.· quar
tel do seculo passado e tinha naquele tempo 
780 fogos e aproximadamente 2.950 habitan
tes. 

o concelho era composto por 3.950 fogos 
e a coma rca de 5:000 fogos. 

Pertencia ao distrito administrativo de Lis
boa. 

I ALCAOERDSI\L.I 

Durante as 1.' e 2.& Reformas Posta is, foi 
uma Direcc;ao de Correio da Administrac;ao 
Central do Correio de Lisboa e usou em 
ambas 0 carimbo obliterador de barras com 
o n.O «2". 

A Vila de Alcacer do Sal fo i fundada pelos 
Lusitanos no ana 30 A. C. 

Conta-se que a sua fundac;ao f icou a de
ver-se a um voto, que os Lusitanos f izeram 
a «Salacia.. que era uma deusa daquela 
epoca. 

o rei Bogud, califa africano, invadiu a 
Lusitiin ia, profanando e destruindo um tem
plo dedicado a «Salacia .. , mas quando reg res
sava, por mar, ao seu rein o, foi apanhado 
por uma tempestade, onde morreram quase 
todos os seus homens. 

Os Lusitanos, como agradecimento a deu
sa pelo castigo «infligido .. aos profanadores, 

~' 
ALC/lCfi'Jt lJal//£ 

reconstruiram 0 temp!o e lundaram perto 
deste uma povoac;ao, dando-Ihe entao 0 nome 
de «Salacia». 

Foi mais tarde conquistada pelos roman os, 
que Ihe puseram 0 nome de «Salacia-Urbs
-Imperatoria ... 

Voltou a mudar de «donos» em 715, quan
do foi conqu islada pelos arabes, passando 
esla a designar-se por «Alcac;ar de Salaria ... 
Chamaram-Ihe «alcac;ar .. (do arabe al-qac;r), 
porque construlram a sua volta uma nova 
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cerca defensiva, reforCfando assim a ja exis
tente, querendo aquela palavra arabe signi
fiar isso mesmo e " Salaria», porque existia 
naquele local muito sal. 

Mais tarde foi con:juistada por D. Fruela I, 

rei de Oviedo, e depois pelo cal ifa de Cor
dova. 

Em 1158, e conquistada pela primeira vez 
pelos portugueses, sendo 0 mona rca rein ante 
P. Afonso Henriques. Porem, foi novamente 
perdida para 0 miramolim de Marrocos em 

1191 , ate que D. Afonso II a conquistou defi
nitivamente, em 1217. 

Nesta vila nasceu em 1492, 0 grande mate
matico portugues Pedro Nunes, inventor do 
n6nio. 

o primeiro foral foi concedido por D. Afon
so II , no ana de 1218. 

Esta vila e sem duvida uma das mais anti
gas de Portugal. 

No pr6ximo numero iremos tratar das mar
cas de AlcaCfoVaS, A!canede, Alcanena, Alcan
tara-Terra e AlcobaCfa. 

VENDA POR OFERTAS 

o Clube Filatelico de Portugal vai dispersar uma cOI!eC(f80 dO tema 
«Poupanrra» que pertenceu a um s6cio falecido. 

Os lnteressados em receber a Iista dos loles, deverio sollcUa-la a 
Secretaria do CFP que a enviars gratultamenlle. 

As condirr6es de venda serio semelhantes as dos nossos Leil6es. 

r" 

RUTEIRO DE EXPOSlr;;(jE~ 

PHILEXFRANCE 89 
EXITO ABSOLUTO 

Desenrolou se em Paris, de 7 a 17 do pas
sado mes de Julho, a ExposiC(ao Mundial de 
Filatelia PHILEXFRANCE 89, integrada nas 
comemoraC(oes do Bicenlent rio da RevoluC(ao 
Francesa e da DeclaraC(so dos Direitos do 
Homem e do Cidadso. Foi patrocinada pela 
FIP e organizada pela Ass .... ciac;:so para 0 
Desenvolvimento da Filatelia (ADP) . 

A ExposiC(80 leve lugar no Hall numero 
I <10 Parque de ExposiC(oes de Paris, na Porta 
de Versalhes. 0 pavilhso, com 50000m2 al
bergou cerca <Ie 6500 quadros, 250 stands 
de comerciantes filalelicos e outros 63 de 
administraC(oes 'postais. 

Tratou-se de uma ExposiCfSO de grande 
nlvel no que concerne a organizaC(ao, a qua· 
lidade das participaCfoes fi:latelicas e, ainda, 
a programaC(80 social. 

Foram emitidos varios selos, inteiros pos· 
tais e um bloco, alusivos ao acontecimento, 
bem como houve diversos carimbos comemo
ralivos. 

Calcula·se que a ExposiC(80, provavelmente 
a maior e melhor mundial FIP desde sempre, 
tera side visitada por certo de 300.000 pes
soas, 

Realizaram·se varios simp6sivs filate li:;os 
bem como um "meeting" da Comissao FIP 
de Inteiros Postais. 

o Catalogo editado e de luxo. Constituldo 
por do is volumes, um com 360 e outro com 

Manuel Portocarrero 

260 paginas. 0 seu conteujo informativo e 
formativo e exemplar. 

Do Juri internacional fizeram parte do is 
conceituados jurados portugueses: 0 Cap. 
Lemos da Silveira (Aerofilatelia) e 0 Eng. 
David Cohen (Tradiclonal). 

Gostaria de salientar a entrada do Cap. 
Lemos da Silva para a Academia Europeia 
de Estudos Postais e Filateliccs, como Mem
bro de Honra, em reuniso hav:da no dia 14 
de Julho passado. Uma granje jistinC(so para 
o pr6prio e para a Filatelia Nacional. 

De salientar tambem que 0 Grande Premio 
Internacional foi atribuldo ao consagrado fila· 
telista luso·brasileiro Angelo Lima, com a sua 
fabulosa colecC(80 " Brasil Imperial 1843 a 
1866 ... 

Nao posse tambem deixar de referir que a 
colecCf80 "Portugal Classico .. do saudoso 
Eng. Paulo Seabra Ferreira, foi proposla 
para 0 Grande Premio de Honra. 

Para concluir, dou a conhecer 0 palmares 
oblido pelos concorrentes portugueses. 

CLASSE DO JORI - David Lopes Cohen, 
"Inteiros Postais de Portugal .. . 

CLASSE DE GRANDE COMPETIt;AO FIP 
- Paulo Seabra Ferreira , " Portugal Clas
sico .. . 

• Comissario Nacional. 
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George, Dr. Carlos Trincao, Perry Vidal e 0 
Eng. Pinto Bravo. 

A {;o[ecc;:ao que figurou na exposic;:ao de 
1935 foi vendida colecc;:ao essa que Ihe 
deu fama intern~cional e que devia ser 
aquela que foi exposta na ExposiC;:30 Filat~
lica de Londres em 1897, onde na notrcla 
vinha G. N. Marsden (0 G. deve ser um J. 
de John), que expOs "Portugal". Sendo assim 
foi Marsden quem pela primeira vez no mun
do mostrou os selos de Portugal, fora do 
noso pars, tendo ganho uma medalha de 
bronze Marsden possuia ainda muitas outras 
colecc;:oes. 

Os selos foram 0 seu entretenimento toda 
a vida 0 que 0 levou a formar uma segunda 
colecc;:ao especia[izada de Portugal e Co16-
nias, mas de inferior qualidade. Essa colec· 
c;:ao foi vend ida em leilao pela firma H. R. 
Harmer Lt. nos dias 29 e 30 de Abril de 
1940 (11 ). As vendas efectu~das renderam 
£ 833.11.0 no totall, correspondendo parcial
mente cerca de 96 Iibras a Pcd~u;;al e 385 
a india Portuguesa. A colecc;:ao M3rsden 
como dissemos atras foi melhor vendida do 
Que a famosa de Hind, que em 1935 apenas 
I'endeu 1101 libras. 0 estado de guerra mui
to influenciou nas vendas e 0 comec;:o do 
interesse internacional pellis nossas pec;:as, 

apesar de boas ofertas, apenas fizeram 
regressar a Portugal cerca de uma dezena 
de lotes. 

Devemos ao Prof. Oliveira Marques a ideia 
de perpetuar 0 nome de Marsden ao inscre
ver 0 seu nome nas colunas que ornamen
tam a -Lista de Filatelistas Eminentes" da 
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, ombrean
do com os mais famosos estudiosos e colec
cionadores de selos portugueses. La est a 
para sempre "John Norris Marsden - 1857/ 
/ 1939". 

(1) .0 Philatelista- n.· 5. Agosto de 1887. 
(2) .Reimpressoes-. C. George. L1sboa 1944. 

13) "Stamp New Annual-. 
(I) .London Ph ilatelist • . 
(5) "Philate lic Journal of Great Brita in • . 
(6) Gibbons Stamp Weekly • . 
(7) .Stanley Gibbons Monthly Circular . , 
18) . Stanley Gibbons Monthly Journal - . 
(9) .Cat810go da 1.' Exposir;lio Filatellca Portu

guesa-. L1sboa 1935. 
( ~O) Dav!d Feldman S.A. Amerlprex (Rarities of the 

World) . 30 de Malo de 1988, Leiliio no Hyatt 
Reqency Hotel - Chicago. FoJ a prar;a por 10.000 
d6lares. 

(11 ) .S3 les 1199-1200; 190 lotes . 

• Clube Filatelico de Portugal 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CON V 0 C A <; A \0 

Nos termos Estatutarios convoco a Assembleia Garal do C[ube Filale:ico de 
Portugal a reunir em sessao ordinaria . no dia 27 'de Olltubro de 1989, pelas 20.30 
horas na Sede social na Avenida Alrnirante Reis, 70 - 5.° Dt." em Lisboa e com 
a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto unico-Apreciac;:ao, discussao e votac;:aodo Relat6rio e Con'as da Direc
c;:ao e Parecer do Conselho Fiscal do ana de 1987; 

Nao estando presentes a maioria dos s6cios efectivos, a Assembleia reunira 
em 2." convocac;:ao, pel as 21.30 horas, nos term os dos Estatutos. 

Lisboa, 20 de Setembro de 1989. 
o Presidente d,a Assembleia Geral 

Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 

o PAPEL DOS SELOS 

E evidente que, quando nos referimos ao 
papel dos selos em termos simplicistas, que
remos apenas realc;:ar a sua apresentac;:ao e 
nao os complicados processos de fabricac;:ao. 
Assim, e frequente ouvirmos dizer que 0 pa
pel e liso, quando apresenta uma massa 
uniforme; avergoado, quando observado a. 
transparancia da luz se no a uma serie de 
soluc;:oes de continuidade da pasta, que tanto 
pode ser em forma de Iinhas horizontais ou 
verticais, ou ainda, formar losangos ou qua
drados; pontinhado, quando nos apresenta 
uma rede d,e ponios formando figuras geo
metricas; esmalte, quando a superfrcie e lus
trada e com brilho geralmen .e de perola 
ou bola de bilhar, 0 mesmo sucedendo em 
relac;:ao ao papel porcelana. 

Quanto a sua espessura, tambem estuda
mos que 0 papel pode apresentar-se nas 
seguintes formas: 

Fino, medio, espesso, cartolina e cartao, 
cuja densidade varia segundo a tabela de 
Vinck e e medida em microns, que vao de 
40 a '180, atraves de urn instrumento de pre
cisao chamado micr6metro. Em termos de 
observac;:ao e tacto tambem se pode conhecer 
o papal segundo a sua espe3sura, sem auxilio 
de qualquer instrumento, desde que haja uma 
certa perspicacia filatelica. 

Quanto ao seu colorido, pode apresentar
·se nos mais variados tons, como usualmente 
se va nos mercados comerciais. Porem, em 
filatelia, tem-se usado pre'erencialmente 0 
papel branco e, em reduzidas proporc;:oes, 0 
papel castanho ou cOr ambar. 

Tem-se falado, tambem, em processos ma
nuais de fabricac;:ao, mas creio serem quase 
nulos, visto que os processos aplicados sar
ram quase da revoluc;:ao industrial da Idade 
Media, com 0 aparecimento das primeiras 
maquinas, com excepc;:ao feila ao antigo e 
lendario pergaminho. 

E certo que a industrializac;:ao tenta por 

Paulo Borges BentD 

todos os meios evilar que 0 papel utilizado 
para servic;:os especiais e, neste caso, a Fila
telia, nao se corrompa nem amarelec;:a com 
o decorrer do tempo, atraves dos mais sofis
ticados metodos de fabricac;:ao, incorporados 
com processos quimicos, ligas, produtos adi
i ivos, 0 que em parte tem conseguido nestes 
ultimos 150 anos. Veremos 0 que nos reserva 
o futuro. 

Quanto a qualidade do papel, tambem he 
distinc;:ao de conceitos, a saber: 0 papel com 
maior valor mercantil afligura-se-nos ser 0 
co'Uche, embora 0 verge ou avergado, 0 liso, 
o papel de sed a e outros, ten ham igualmente 
o seu valor firmado. 

POS io isto, vamo-nos agora debruc;:ar entao 
sobre a parte tecnica da fabricac;:ao do papel 
e sobre os elemen ios que entram na sua 
contextura, sem esquecer, no en tanto, que 
cad a pars tem 0 seu metodo ou processo 
de manufacturac;:ao industrial. 

o PAPEL DOS SELOS - SUA FABRICACAO 

As fibras mais 'usadas para 0 papel, nas 
quais os selos sao impressos sao 0 Iinho, 0 
algodao, a palha, a madeira, e certas gor
duras. Estas fibras sao preparadas por tritu
rac;:ao ou pulverizac;:ao, branqueamento, bate
dura e fervura, ate serem reduzidas a uma 
polpa flurda. Finas sUbstancias desta polpa 
s10 entao colocadas sobre um mol de, com 
crivos chamados joeiras, 0 qual permite que 
a agua corra para fora e retenha a reduc;:ao 
da polpa. Porc;:oes de goma ou cola fraca 
e anilinas podem ser adicionadas a. polpa, 
e depois de secas, 0 pape l pode ser sujeito 
a processos mecanicos, tais como passa-Io 
por entre dentes ou cilindros gravados, sujei
tando-o a grande pressao, calor, etc. e, deste 
modo, a Sua aparancia e propriedades sao 
assim modificadas. 0 molde onde a po'pa 
e primeiramente apanhada, ou a superfrcie 
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em que a polpa e alimentada, determinam a 
textura do papel. Se a suparficie elisa e 
plana, sem qualquer aspereza, composta de 
feltro, 0 papel sera in,eiramente de textura 
ou pasta uniforme, nao mosirando figuras cla
ras ou escuras, quando observado de en con
tro a luz. Este e 0 chamado papel /iso, tam
bem conhecido pelos ingleses e americanos 
com 0 «wove paper» e pelos franceses como 
o ccpapier /isse». 

Se 0 mo!de possui finos fios, furados au 
picados, 0 papel mostrar-nos-a pequenos pon
tos brilhantes, muito justos e unidos, dando 
origem ao chamado papel pontinhado, que 
corresponde em ingles ao "wire wove» e em 
frances ao papel "pique». Do mesmo modo, 
se os pontos se dispersarem no molde, cru
zados horizon~al e vertical mente, 0 papel dos 
selos mostrar-nos-a uma configura!;:ao em 
losangos, ou losangular e em pequenos qua
drados, ou quadrangular. Era esta a defini!;:ao 
do papel dos selos das primeiras emissOes. 
Porem, hoje em dia, e comum dar-se 0 

nome de papel pontinhado ao papel liso. 

Se 0 mol de em vez de pequenos pontos 
nos mostram fios paralelos no papel, €I evi
den~e que, uma maior espessura de polpa se 
siluara entre estes fios e, assim, a papel 
quando examinado de encontro a luz eviden
ciani, al 'ernadamente, lin has ou tra!;:os escu
ros e claros dando origem ao papel avergoa
do e canelado, ou /is!ado e raiad.o, sendo 
conhecido na versAo francesa por "papier 
verge» e na inglesa ou americana por "laid 
paper. Na terminologia inglesa admita-se, ou 
e certo que, neste papel, entra 0 latAo como 
substAncia da sua composi!;:ao, para real!;:ar 
as linhas paralelas brancas das escuras. A 
distAncia e a espessura das linhas variam, 
mas em qualquer pe!;:a de papel sAo todas 
semelhantes. 

Se ha apenas algumas linhas brilhantes na 
subsiAncia do papel, a consideravel disti!.ncia 
umas das outras, estamos em presen!;:a do 
chamado papel pautado e Battone ou batOn 
para as franceses e um staff para as ing!e
ses. 0 papel pautado etimologicamente fila
telico, pode ser tanto a lisa moderno, como 
a raiado au estriado; neste ultimo caso, po
dem observar-se linhas muito delgadas entre 
as pautas. As linhas pautadas podem tambem 
formar figuras geometricas, tais como qua
drados, rectangulos, losangos, au pod em ser 
onduladas. Quando as linhas formam quadra
dos, a papel e chamado quadricular, quando 
as linhas formam recti!.ngulos e chamado pa
pel rectangular. 
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o papel tambem se distingue pela espes
sura au finura, pelo peso au leveza e pela 
sua cor, como atras ficou dito. 

o papel acetinado e em ingles "Pelure 
p.1per», e um papel mui.o fino, semi-transpa
rente, que pode ser tanto lisa como avar
goado. Os papeis nativos da China, Japao 
e India sAo feitos de sed a au fibras de arroz 
e apresentam uma distinta aparancia. 0 pa
pel Manila e um grotesco papel, antigamente 
feito de fibras de canhamo au linho de Ma
nila. Todavia, este papel, desde cerca de 
1890, tem sido manufacturado in ieiramente 
de fibras de madeira. E usado para graus de 
envelopes mais caros e envolt6rios au cintas 
de jornais. Usual mente e de uma cor bri
Ihante acastanhada; algumas vezes e colo
rido como a Ambar. 

o papel seda a formado de um au mais 
fios de seda embebidos na substiincia do 
papel e que se esiendem at raves do selo. 
Quando as fibras sao tao pequenas que se
jam impossfveis de distinguir pela vista e 
estajam misturadas na substAncia do papel, 
estamos em presen!;:a do chamado papel gra
nita. Alg'uns dos selos sui!;:os mostram ,bern 
a papel granito. 

,Par ultimo, destaca-se a papel ondulado 
au coste/ado, que apresen'a asperas linhas 
para!elas em ambos as lados e e vulgarmente 
fabricado, fazendo-o passar atraves de rolos 
que tern finas sali1!ncias. 0 papel tendo mui
tas linhas grossas avergoadas pode, algumas 
vezes, apresentar as caracterfsticas do papel 
avergoado. 

As filigranas, fntimamente ligados ao papel, 
consistem de pequenos desenhos, tais como 
coroas, estrelas, ancoras, castelos e oulros, 
que sao formados de fios au cortes de metal 
e soldados ao molde, au a um rolo. Em con
clusao teremos en tao como principais papais: 

ing/fJs frances 

Papel porcelana papier couche chalky paper 
Avergoado, 

rustrado papier verge laid paper 
Acetinado, 

pontinhado papier glace glazed paper 
Papel liso papier /isse wove paper 
Papel seda papier soie silk paper 

As treminologias francesa e inglesa aqui 
focadas" destinam-se a todos as filatalistas 
que estudam au coleccionam se!os estrangei
ros, que muitas vezes deparam com inumeros 
obstaculos, quando t1!m de manusear as ca
talogos estrangeiros. 
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e auctorisada, os fivros que devem ser 
segredos de repartit;ao, sendo bem de supOr 
que nao se ten ham cop/ado s6mente 'as 
remessas de seffos feitas para alii, mas ainda 
outros documentos de maior importancia 0 
que, repetimos , constitue a nose julgar grave 
erro d'officio, dando logar a que individuos 
inimigos do nosso dominio colonial possam 
espionar em proveito er.oppo e contra n6s 
o que se passa na administral;Bo das nossas 
co/onias. 0 paiz perde com quem tao levia
namente procede no cumprimento de seus 
deveres, e as proprios empregados se desti-

tuem s desacreditam com essas fraquezas 
e leviandadas, para 0 que haja vista com 0 

que ainda ha pouco tempo, referindo-se aos 
empregados portuguezes nas nossas colonias, 
disss J. Brighton, que falando d'eltes, os viii· 
pendiou pela forma a mais publica e com 
as pa/avras as mais vis. 

Que este exemplo e a ingratidao manifes
tada ha pouco pe/o explorador Stanley, sirva 
de fil;ao aos nossos empregados nas co/o
nias, nao se deixando mais captivar pe/o 
canto das sereias estrangeiras que, depois 
de servidas, lhes escaram na cara os mais 
abjecto insultos. 

Faustino Martins talvez nao fosse mais 
lange porque nao soube que a Marsden 
comprou as sobras dos selos com a sobre· 
carga pequena, isto no dizer do seu amigo 
Carlos George (2). 

Porem, a mundo da muita volta e passado 
pouco tempo Marsden colaborava com a 
Martins, a ponto de haver referencias como 
peri to "cuja competencia e indiscutivel", 
colaborador e ate as "seus amigos as srs. 
Marsden", quando do ce lebre leilao dos se
los da India Portuguesa. 

No limago 0 Marsden era um estudioso 
dos selos portugueses e nao aquela criatura 
vii como entrou na filatelia , Devemos aos 
seus conhecimentos as artigos inti"ulados: 
" Notes on the Stamps of Portugal and CalC}-

nies" (1892) (8); .. Further Notes on the 
Stamps of Portugal and Colon ies (1893) (a); 
"The Adhesive Stamps of Portugal (1903) 
(~) ; .. The King of Spain Reprints (1910) (5); 
(Notes on the Native Stamps of Portuguese 
India (1910) (6) .. Portuguese Colonies, The 
.. Ceres Type .. (1912) (1); "The Stamps of 
Portuguese India - First Issue " (1914) (8) 
The Status of the f irst 900 reis of Portuguese 
India (1925) (8) e " Portugal, Some abnormal 
Perferations in the 1866 Issue (1925 ( ' ) . 

Quando da 1.n Exposi!;:ao Filatelica Portu· 
guesa realizada na Ci!.mara Municipal de Lis· 
boa, em 1935, fez parte da Comissao Orga
nizadora, 0 qual nao obsto:! que tivesse 
exposto "selos antigos de Portugal e Co16-
nias: exemplares novos e mul:o perteilos .. (9) 
e ter contribuldo com 0 dona' ivo de 110$001 

Pela sua competancia foi escolhido Presi
dente do Juri, 0 qual era composto por C. 
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JOHN NORRIS MARSDEN 

Urn d.os maiores coleccionadores e pes
quizadores dos selos portugueses chamou-se 
John Morris Marsden e entrou para a filatelia 
com 0 pe esquerdo. Dele disse 0 pior posslvel 
o primeiro comerciante de selos portugueses 
Faustino A. Martins, no seu violento artigo 
.. Os sellos da Guine Portuguezan (1). Pelo 
seu interesse hist6rico e como inlcio de 
urn fu"uro 'brilhante vale a pena reproduzirmos 
excertos desse artigo 0 que fazemos de 
seguida: 

Urn cavalheiro esperto e hBbil que durante 
algum tempo foi empregado de uma casa 
estrangeira na Guine portugueza e que e 
subdito de S. M. Britanica, informou 0 
Le Timbre 'Poste de Bruxeilas, jornal que se 
lem sempre mostrado adverso as adminislra
t;:oes dos correios portuguezes, do consumo 
dos sel/os postaes da nossa colonia da Guine, 
depois da sua separat;:iio do go verno de Cabo 
Verde. 

Este cavalheiro, usando da confiant;:a que 
n'elle depositaram tanto 0 director da junta 
de fazenda como outros empregados da colo
nia, pediu e obteve, segundo nos consta que 
elfe diz, Ihe fossem franqueados os /ivros 
competemes de onde copiou tudo quanto 
entendeu convir-Ihe. Comtudo, apezar d'esta 
concessiio que a nosso ver constitue um 
erro de officio para um empregado, e que 
e sempre inconveniente· quando feita a um 
estrangeiro que aproveita quanto p6de para 
dizer mal d'este paiz em que enriquece e 
das leis sob cuja egide prospera, apezar 
d'esta benevolencia estulta e illegal dos nos
sos empregados que Ihe porporcionaram os 
Iivros das suas repartit;:oes, apezar de tudo 
isto os apontamentos que aquelfe cavalheiro 
ministrou ao Timbre-Poste estiio longe de 
serem verdadeiros, na totalidade como 0 
proprio jornal testifica no citado artigo. 
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Jose R. Dias Ferreira 

Diz 0 sr. J . N. Marsden (assim se chama 
n cava/heira em questiio) que os sel/os de 
Cabo Verde com a sobreposit;:30 Guine de 
10 e 40 reis, amarel/os, 20 reis bistre e 20 
reis, carmin, niio chegaram a ser emittidos! 

Repugna-nos desmentir qualquer pessoa; 
esta isso fora dos nossos habitos, comtudo 
temos de por hoje 0 fazer, certificando ao 
sr. J. N. Marsden de que niio s6 foram 
emiridos os 4 val ores cllja existencia nega, 
mas ainda de que elles tiveram na colonia 
respectiva curso legal, e 0 que mais e, de 
que alguns estiio ainda em vigor, 0 que e 
facil provar-se a quem assim 0 deseje. 

Nenhum selfo de franquia postal e posto 
em circulat;:iio quer no continente do reino, 
quer nas colonias, sem que primeiro tenha 
tido uma existencia official. 

Naturalmente 0 sr. J. N. Marsden niio ven
do, durante 0 tempo que viveu na Guine, 
aquel/es se/os, entendeu na sua sabedoria 
que elles niio existiam, mas vendo·os mais 
tarde entendeu dizer que eram reimpressoes 
para se produzir receita publica, como diz 
todas as vezes que v§ sel/os novos, que niio 
lem, ju/gando-se assim 0 non plus ultra na 
especia/idade! 0 sr. J. N. Marsden com 
aquella boa vontade que a maioria dos 
estrangeiros que entre n6s vivem e prospe
ram mais do que nos seus paizes, e que 
Ihes faz ver em nosso detrimento tudo quanto 
apercebem e que as vezes nem percebem, 
imagina reimpressiio rodos os sellos que se 
apresentam novos. 

Imagina ou faz que imagina. 

Niio terminaremos sem apresentar os nos
sos reparos as auctoridades postaes compe· 
rentes pela grave falta commettida pe/os em
pregados da junta de fazenda, e alfandega 
da Guine, franqueando, sem ordem superior 

• 

4.° LEILAo DO CFP 
Na sequencia do exito que constituil'am as tres ant,eriores almoedas 

do CFP, anunciamos desde js 'que se encontra em preparac;:ao 0 nosso 
4.° Leilio, 0 qual tera lugar no prlmelro trimestre de 1990. 

A sua realizac;:io decorf1e:rs nos mol des dos anlerlo'fles, sendo previ
sivel 0 seu ainda maior aprimoramento e consequente 'aumento de sucesso 
em· todas as suas vertenles. 

Os lotes para mais leste lellio inter-socios devera'o ser-nos remetidos 
desde ja, ter;minando a sua recepc;:io, impneterivelmenle, no dia 31 de 
DeZ'embro proximo. 

R,ecordamos que os lotes delM!m ser-nos enviados com uma Iista 
contendo a descric;ao precisa de cad a um deles e 0 seu valor eslimado. 

EXPOSICOES NA SEDE • 
Indo a'o 'enC'ontro, dos desejos de bastantes dos 1)0ssos conso-cios, 

a partir de Oulubro proximo, estariopatentes ao Sabado, pequenas Mos
tras fllatelicas individuais. 

Tendo- lem atenc;:ao ser uma- das suas finalidades a divulgac;ao fila
telica, sera!o apresentadas partlcipac;:6es das varias especialidades oticial
mente reconhecidas. 

Concretiza-se assim mals um dos 'objectivos 'a que nos propusemos 
sendo de Ireglstar que uma das maiores dificuldades encontradas po de 
ser ultrapassada atraves da ceden'cia temporaria de alguns expositores. 

Entretanto fica aqui '0 convite a todos os nossos consocios para 
visitar estas exposic;6es, aos Ssbados m~ Sede do CFP. 
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CORREIO AEREO NOCTURNO 
NA ALEMANHA * 

Ha 28 anos, a Lufthansa e a Direcc;:ao dos 
Correios da Alemanha fundaram a sua rede 
de correio aereo nocturno. 

As 22,10 horas quando 0 VQO da Lufthansa 
vindo de Frankfurt, acabou de «despejar .. 

Este verdadeiro «servic;:o volante.. trans
porta, pois, desde ha 28 anos, milhoes de 
expedic;:oes de malas postais dentro da Re
publica Federal. 

o prop6sito e que cartas de todos os 

Ja ·desde 1961, a Lufthansa transporta correio dentro da Alemanha. Na gra
vura. um Convair CV 440. descarrega correio no· Aeroporto de Frankfurt (1961) 

os seus passageiros em Col6nia, 0 Airbus 
que fez es(e trajecto, nao pode ir ainda 
descansar: a sua frente esta uma noite em 
cheio. Antes da meia-noite, 0 aviao tem de 
voltar a Frankfurt, e dai, pouco depois, para 
Munique. 

Nas confortaveis cadeiras nao se sentam 
agora passageiros, mas sacos de correia 
que assim chegam de noite ao seu destino. 
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pontos da Alemanha e de Berlim cheguem 
ao destinatario no dia de semana imediato 
a entrega nos Correios (nos fins de semana 
nao ha trans porte de correio), 

Este servic;:o aereo permitiu apressar e 
racionalizar 0 transporte de correio. Por 

• Por gentileza de Jorge Romiio, Rela~c5es Pllblicas 
de Lufthansa-Linhas Aereas Alemiis . 

LITERATURA FILATELICA 

PANORAMA ANIMADOR 

De vez em quando, em boa h~ra, aparece 
um catalogo que abre 0 apeti~e a class:ficar 
as pec;:as que guardamos e estao a espera 
de arrumac;:ao. Hoje, porem, ca'ram dois 
catalogos sobre a nossa mesa de trabalho . 
De assuntos completamente diversos, qual
quer deles ajuda a desenvolver ou completar 
colecc;:oes. 

Sao estas obras que animam 0 panorama 
filatelico; 

A Cata~o:Jue of ilie Perfins of Portugal 
elinU Portuguese Overseas Provinces 

Da autoria de R. P. Everet. e edila:io em 
Inglaterra, vem provar que os se;los perfu
rados nao devem ser desp' ez::.dos e 0 seu 
interesse ultrapassa fronteiras. 

o autor baseou-se numa B:bliografia onde 
se encontram nomes noss:Js conhecidos 
J. R. Dias Ferreira, Armando Vie:ra e Godo
fredo Ferreira. 

Muitas das perfurac;:oes estao reproduz:das 
no catalogo, denotando uma colecc;:ao muito 
boa. Na reproduc;:ao dos inteiros, nao se per
cebe bem a perturac;:ao. 

Aqui esta uma colecc;:ao a que os portu · 
gueses pouco tem ligado e a'e no estrangeiro 
se procura completa-Ia. 

Sa 0 leitor tiver alguns selos perfurados, 
experimente verificar se consegue determinar 
o significado da perfurac;:ao. Mais um motivo 
para se entreter ... 

Catalogo de Marcas Aereas 

Conforme prefacio deste catalogo da auto
ria do Capitao F. Lemos da Silveira, preten
deu-se "um orden amen to racional dos sobres-

Alves Coelho 

critos filatelicos da TAP-AIR PORTUGAL", 
o que foi conseguido com reprcduc;:ao dos 
carimbos comemorativos e com explicac;:ao 
dos c6digos a fim de facilitar a identificac;:ao 
dos vos efectuados. 

Desde 1 de Abril de 1968 ate 19 de De
;:embro de 1985, foram elabOlad:Js 246 carim
bos, uma rica colecc;:ao com uma progres
siva hist6ria das actividades da TAP. 

Edic;:ao cuidada da Direcc;:ao de Fi'elac;:oes 
Publicas (Apartado 5194 - P - 1777 Lisboa 
Codex). 

Ao Capitao F. Lemos da Silveira, as nossas 
feJicitac;:oes calorosas . 

Subsldios para a Hist6ria 
do Correio Marltimo Portugues 
por Armando, Mario O. Vie'ra 

o Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial 
do Porto continua a desenvolver u'ii l aclivi
dade editorial. Com a publicac;:ao destes sub
sldios de um incansavel estudioso, Armando 
Vieira, os coleccionadores de Correio Mariti
mo passam a dispor de eleme:Jtos :jue Ihes 
permite classificar as suas pevas ainda por 
identificar. 

Correio por vapores coste'ros, p:Jrtes de 
cartas entre Portugal e Brasil, entre Goa e 
Porto, carimbos de barcos de guerra Portu
gueses, telegrafia semaf6rica, urna carta do 
Porto para Londres pelo Paquete Ingles, de 
tudo se podem colher ensinamentos agrada· 
veis para aos coleccionadores. 

A reproduc;:ao de pec;:as filatelicas foi cui
dadosamente tratada por Grafitexto. 

Que 0 Nlicleo Filatelico do Ateneu Comer
cial do Porto continue a trabalhar em prol 
da literatura filatelica para que a nossa Bi
blioteca continue a enriquecer-se. 
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em Bou!der, Colorado, em 1925. Capitao de 
corveta da U. S. Navy. Em 1954 terminou 
os estudos na Escola Naval de p 'lotos de 
ensaio e entrou para 0 Cen:ro de pesquisas 
aeronauticas da Marinha. Divisao dos Siste
mas Electr6nicos. Em 1962 saiu da Universi
dade de Colorado formado em engenharia 
aeronautica. 

Em 24 de Maio de 1962, realizou urn voo 
semelhante ao an terior, a bordo da capsula 
"Aurora 7 .. efectuando tres 6rbitas (perigeu 
161 km e 268 km de apogeu em 4 horas 
e 56 min:Jtos. Foi recuperado a 220 km 
ao norte de Porto Rico. . 

Referencia filatelica: Oblitsralfao de Cape 
Canaveral (May 24, 1962 A. M.) ou oblite
raeao de Patrick Air Force Ba,e, da mesma 
data (Fig. 3). 

WALTER SCHIRRA, nasceu em Hakensake, 
New York, em 1923. Capino d:l corveta da 
U. S. Navy. Terminou os estudos na Acade
mia Naval, em 1945, e saiu em 1957 da 
Escola de Oficiais de Seguranlfa da Marinha 
de Guerra (Universidade de California do 
Sui) tendo seguido 0 curso de piloto de 
ensaio no Centro Aeronautico da U. S. Navy. 
Pertenceu a diversos servilfos da Forlfa Ae
rea e da Marinha. 

Em 3 de Outubro de 1962. a bordo da 
"Sigma 7 .. , efectuou urn veo orb!tal em 9 
horas e 13 minutos percorrendo 232.000 km. 
Ap6s seis 6rbitas (perigeu 161 km e apc
geu 283 kml, durante as quais fez diversas 
ali'eralfOes a posilfao da capsula, regressou 
a Terra. 

Loja Filatelica D. Luis 

Referencia filatelica: Obliterac;:ao de Cape 
Canaveral (Oct. 3, 1962, A. M.) (Fig. 4) . 

GORDON COOPER, nasceu em Shony, no 
Oklahoma, em 1927. 0 Ten.-Cor. Cooper, em 
1949. saiu da Universidade das ilhas Hawai 
como oficial da U. S. Air Force. Em 1956 
frequentou 0 Instituto de Tecnologia, e em 
1957 a Escola de pilotos de ensaio da Base 
Edwards, onde trabalhou como piloto de 
ensaio e como engenheiro aeronautico. 

Em 15/16 de Maio qe 1963, a bordo da 
capsula "Faith 7 .. realizou 0 ultimo veo do 
<,.orojecto Mercury». Em 34 horas e 20 minu
tos percorreu 879.000 km, realizando 22 6rbi
las :!! Terra (perigeu 161 km e apogeu de 
267 km) sendo recuperado nas proximida
des das ilhas Midway. 

Referencia filatelica: Obliterac;:ao de Cape 
Canaveral (May 15, 1963, A. M.l, (Fig. 5) e 
obliteralfao de Cape Canaveral (May 16, 
1963, P. M.) (Fig . 6). 

DONALD SLAYTON. Embora tenh3 inte
grado 0 grupo de astronautas do "Projecto 
Mercury", nao chegou a efectuar qualquer 
veo. 

Nota: As referencias filatelicas que faze
mas e ilustramos este artigo, nao sao as 
unicas que devem ser utilizadas na elabora
lfao de uma coleclfao, dedicada aos progra
mas espaciais dos veos americanos. Podem 
e devem ser incluidas as obliteralfOes das 
frotas de recuperac;:ao (Ver: Art.° 3.3.5. dos 
"Guidelines .. ) . 

Selos - Moedas - Notas - C6dulas -Postais 
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meios normais (estrada ou comboio) nunca 
seria possivel entregar de manha em Ham
burgo uma carta que tivesse sido posta no 
correio na vespera ao fim da tarde. 

A rede de correio aereo nocturno trabalha 
no chamado "Sistema Estrela .. : em cerca de 
260 noites por ano, 7 avic5es da Lufthansa 
chegados de Hamburgo, Bremen, Col6nial 
/ Bona, Hanover, Stuttgart, Nuremberg, Muni
que e urn aviao da Pan American vindo de 

ciosos, e 3 Boeing B 737;e para a ligalfao 
com Berlim, a Pan American dispoe de urn 
A 310. 

A OperalfaO no ponto de encontro -
aeroporto de Frankfurt - tern de ser feita 
rapidamente. Os 8 avioes aterram, vindo das 
suas origens, entre as 23.50 e as 0.35 horas 
e estacionam 0 mais juntos que for possivei. 
Em cerca de 1 hora todo 0 enorme trabalho 
de descarga/ separar/ carregar fica pronto, e, 

Troca de correio no Aeroporto de Fankfurt. Na pista . a ser carregado. urn 
Boeing 737 da Lufthansa (1986) 

Berlim, encontram-se no Aeroporto de Frank
furt. Entao e urn frenesi de actividade: no 
mais curto espalfo de tempo, 0 correio tern 
de ser descarregado, separado p~r destinos 
e novamente carregado. Momentos depois 
os avioes partem de regresso aos seus des
tinos. 

Aconteceu assim ja em 2 de Setembro de 
1961, os aviOes eram Convair 440 e Viscount 
814 e foram trocadas e transportadas entre 
15 a 18 toneladas de correio. 

~ claro que em 28 anos muita coisa se 
modificou. Hoje sao cerca de 120 toneladas 
em mais de 5 milhoes de pelfas de correio 
por noite, que viajam nos mais modernos 
aviOes da frota da Lufthansa. A receita 
aumentou 6 vezes. 

A Lufthansa utiliza hoje neste servilfO, 4 
Airbus A 310, com os seus reactores silen-

o mais tardar as 1.45 horas 0 ultimo aviao 
parte para 0 destino. 

Para se fazer uma ide ia deste autentico 
"trabalho de precisao», diga-se que a media 
anual de pontualidade em 1986 foi de 99,3 %! 

Normalmente as po roes nao sao suficientes 
e entao terao de ser utilizadas tambem as 
cabines de passageiros. Atraves de um dis
positivo especial que se ajusta a cada assen
to, e possivel colocar com seguranlfa um 
"container.. em cad a cadeira . 

Como curiosidade registe-se que 0 servilfo 
de correia nocturno ja tinha side introduzido 
na Europa pela Lufthansa em 1929, de Ber
lim para Londres, Paris, Copenhague, Malmoe 
e Estocolmo, com avioes Junkers G 24. No 
Atlantico Norle, a Lufthansa comelfou a utili
zar, para 0 transporte de correio, avic5es Jun
kers JU 46 catapultados de navios, estacio
nados em muitos casas nos Ac;:ores. 
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COM A DEVIDA VENIA 

KIONGA ... DE ONDE SE CONHECE 

SOMENTE UMA DUZIA DE CARTAS 

Tradu~ao de Antonio A. Vicente 

Este texto. extraldo de uma· Revista Francesa. da qual nao nos foi ind:cado 
o nome. que nos foil remetido pelo nosso Cons6cio residents em Paris. 
Jorge Monteiro. representa um verdadeiro repto aos nossos leitores. em 
particular aos mais estudiosoSl e equeles que eventualmente estejam na 
posse quer d'e elementos de natureza hist6rica e filatelica quer de pe~as 
circuladas com os enigtmrticos salos de Kionga. 
Quem responde ao desafio? 

E diflcil de acred itar e, no entanto, ainda 
hoje se ignora porque e que ha cerca de 
80 anos, foram emitidos quatro selos neste 
canto de terra africana, genera de trian
gulo com base de 20 km de costa e prolon
gando-se cerca de 45 km na selva africana. 
E mesmo se em Portugal , nao se conhece 
muito bern a hist6ria de Kionga, sao os pr6-
prios catalogos a constatar uma coisa: nao 
ha duvida que existem 4 selos que foram 
sobrecarregados. * 

Com 0 nome deste pequeno porto. Os co
leccionadores sabem igualmente que os 
«Kiongau novos ou usados sao muito diflceis 
de encontrar, contrariamente ao que as 
suas ridlculas cotac;:oes poderiam deixar 
super. 

Varios especialistas tentaram declfrar 
este misterio. Em 1958, descobriu-se uma 
carta procedente de Kionga, e em 1960. 
mais tres. Ate hoje foram detectadas cerca 
de uma duzia. 1550 prova, sem duvida, que 

saiu correia de Kionga, 0 que e de admi ~ar 
numa tao pequena localidade que nao dis
punha, em 1916, nem de posto de correio, 
nem de telefone, e muito menos de policia 

MOZAMBIQUE ,~ 
l.J 

o 

o pequeno porto de Klonga em 1906 

• SAo selos de Lourenoo Marques jli sobrecarregados .REPOBLICA. que receberam novas sobrecargas 
.Klonga. e novos valores. Quanto /Is tiragens, as informaooes dlferem: pouco mals de 20 000 series 
para alguns ou 2500 series para outros. Este numero parece mais con forme com a realldade, a avallar 
pelo pequeno nOmero de selos disponlveis no mercado. 
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no Ohio, em 1921 . Coronel da Aeronaval. Em 
1943 saiu da Escola de treino de pilotos da 
U. S. Navy, no Texas para servir em diversas 
unidades da Aeronaval. Em 1954 ·deixa a Es-

ter efectuado tres 6rbitas (perigeu 161 km 
e apogeu de 263 km) em 4 horas e 56 
minutos e ter percorrido 129.600 km, reg res
sou 11 Terra por comando' manual e amarau 

--::;:::.-.~-------..... ~ -------.... ---- - ~ ------

Fig. 5. Voo orbital de Gordon Cooper, 15-5-1963, A. M. 

cola de pilotos de ensaio da Marinha do 
Estado de Maryland e, em 1961, 0 Colegio 
de Maskingum. 

P Astronaut Cooper In Spacemfl 

6
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r 

no Atlantico, a cerca de 250 km a leste da 
ilha do Grande Turco, nas Bahamas. 

Referencia filatelica: Ob!iterac;:ao de Cape 

Fig. 6_ Regresso do voo de Gordon Cooper, 16-5-1963, P. M. 

Em 20 de Fevereiro de 1962 e colocado 
em 6rbita , a bordo da capsula «FRIEN
DSHIP 7u, por urn foguete «Atlas-Bu . Ap6s 

Canaveral (Fev. 20, 1962 A. M.) ou obI. de 
Patrick Air Force, da mesma data. 

MALCOLM SCON CARPENlTER, nasceu 
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nologia da Forc,:a Aerea, e entrou no ana 
seguinte para a Escola de pilotos de ensaio 
da Base Edwards. 

M • E,.luatt t.ht "'..)0 1I .... I1'fIO.1 ffll 

A • tmr.t"",tr fMtt ~ ... ~ht"l .. 5j1.ll'1' 

N • Sludy ,t.. ~n.11II ... lIth.1 l(jilm, .lttru~ 
IN 

necessano fazer saltar a janela com explo
sivos e nadar cerca de 20 metros ate ser 
recolhido pel a equ ipa de recuperac,:ao do 

Fig . 3. Voo orbit31 de S~olt Cllrpanter. 24-5 1e62 , A. M. 

Em 21 de Julho de 1961 realizou 0 segundo 
voo bal ;stico do projecto, cem a durac,:ao de 
16 minutos, tendo ating ido 188 k de altitude 

porta·avioes «Randolph ... A capsula .. Liberty 
Bell 7» que transportou 0 astronaut a atun
dou-se no Oceano Atlantico. 

Fig . 4. Voo orbital de Walter Schirra . 3-10-1962, A. M. 

e 485 km de trajecto percorrido. As oulras 
caracteristicas sao identicas ao voo anterior. 
Na descida teve dificuldades, tendo sido 
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Referencia fjlatelica: Obliterac;;ao de Port 
Canaveral (Jul. 21, 1961 A. M.) . 

JOHN GLENN, Jr., nasceu em Cambridge, 

ou de servic,:os alfandegarios. A populac,:ao 
local compunha-se de um milhar de indlge
nas e, ao que consta, de alguns bran cos! 

Mas voltemos um pouco atras, a epoca 
em que a I Guerra Mundial dilacera ja a 
Europa mas em que Portugal ainda mantem 
uma neutralida:le prudente. Neutralidade re
lativa todavia, dado que, desde 1914, se 

de 1916, nem quem ordenou a sua emissao. 
A imprensa filalelica da epoca nao dispunha 
de mais elementos. 

Entao, que conclusoes se poderao tirar? 
Surgiram, posteriormente, algumas hip6-

teses com certa credibiIidade: estes selos 
toram emitidos por questao de prestigio, 
talvez, como «comunicado a anunciar vit6-

Uma ,das ·doze cartas conhecidas de Kionga (datada de 16 de Maio de 1917) . 
Ela tern colada uma tira {je 4 selo. de 2 1/ 2 C. Repare na etiqueta de re9 islo 
fe i ta a mAo e que leva 0 numero 10. Pergunta-.e: onds II que l oram parar as 

outras 109 cartas? 

encontrava estacionado em Angola e Mo
c,:ambique um corpo expedicionario portu· 
gues de cerca de 60.000 homens, a tim de 
arretecer todas as ambic,:ces expansionistas 
alemas. 

Dois anos mais tarde, a 9 de Marc,:o de 
1916, a Alemanha dec lara guerra a Portuga!. 
A partir do tim de Maio de 1916 as tropas 
portuguesas comec,:am a atravessar 0 ,io 
Rovuma que fazia de fronteira entre Mo· 
c,:ambique e a Africa Oriental Alema. Mas 
ja antes, est as mesmas tropas tinham at a
cado Kionga a 10 e 11 de Abril. 

Nao se sabe bem como estes 4 selos so· 
brecarregados apareceram em 29 de Maio 

ria ... Nao se encontram outras justificac,:oes 
porque, dum lado os militares, que beneti· 
ciavam de franquia postal miIitar, nao ti· 
nham necessidade de selos; e, por outro 
lado, 99,9 % da populac,:ao de Kionga nao 
sabia esc rever e, portanto, nao enviava 
Correio! 

Calcula·se que os Kionga tiveram curse 
durante um ano, ate serem substiturdos pa· 
los selos de Moc,:ambique ao qual 0 territ6. 
rio foi anexado. 

Um conselho: nao procure Kiongas novos 
com goma, pois 0 clima quente dos tr6-
picos fe-Ia evaporar! 
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Fig . 1. Equipa de astronautas do .Proiecto Mercury-. 

OS «7 MAGNIFICOS» 
DO «PROJECTO MERCURY» 

Quando Se pretende realizar um projecto, 
dificilmente Se pod era prever quais os pro
blemas que tenio de ser solucionados para 
que 0 mesmo possa ser realizavel. Referimo
-nos, e claro, a urn projecto espacial. Neste, 
e de inicio, s6 se podera ter uma ideia, em 
sintese, do que Se pretende. 

Assim, com 0 "projecto Mercury", dos 
finais da decada de 50, os idealistas pre
tendiam, como objectiv~, deslindar alguns 
enigmas do espac;:o e conceber a forma de 
colocar urn homem em 6rbita, mante-Io vivo 
e lucido em voo, e traze-Io de volta a Terra, 
siio e salvo. 

Projecto gigantesco e arriscado, sem du
vida, se tivermos em conta 0 ana em que 
ele foi idealizado e a tecnica espacial na 
epoca. A par da tecnologia que obrigaria a 
um novo l:po de foguete para colocar em 
6rbita a carga requerjda, um outro factor, 
seniio 0 mais importante, era 0 piloto ou 
astronauta. como e conhecido no mundo oci-
dental. . 

Como ainda niio existiam astronautas, foi 
necessario seleccionar e treinar hom ens para 
as missoes do referido projecto. Os cientis-

Rua da Arrabida. 67-1." Esq . P. 1200 Lisboa. 
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Victor Correia * 

tas da NASA tinham uma ideia bem pre
cisa quanta aos indivlduos que pretendiam 
seleccionar. Estes teriam que ser muito espe
ciais . Por tSSO, resolveram que os pilotos 
de prova m;litares seriam os que reuniam 
maio res garantias, ja que, teriam que resol
ver problemas tecnicos e cientificos quer 
na fase de treino quer durante 0 voo. Em 
primeiro !ugar seriam escolhidos os diploma
dos em engenharia, ou cientistas e gradua
dos per uma escola de pilotos de prova 
militares com cerca de 1500 horas de voo 
em jacto, possuir conhecimentos de meca
nica, idade inferior a 40 anos, entre outros 
requisitos. 

Dos cerca de 70 voluntarios que inicial
mente preenchiam as condic;:oes mlnimas, 
logo este grupo ficou reduzido a 32 devido a 
testes e a exames rigorosos efectuados a 
cada um. Para os testes da selecc;:ao defi
nitiva, realizados em Albuquerque, Novo Me
xico, os restantes foram submetidos a rigoro
sos exames medicos. Depois, foram enviados 
para a Divisiio de Aperfeic;:oamento Aereo 
Wright,da Forc;:a Aerea, perto de Dayton, 
Ohio, para novos testes. Niio vamos descre
ver 0 genero de testes a que os futuros 
astronautas foram submetidos, d.ado que a 

sua descric;:iio foge ao prop6sito do nosso 
trabalho e siio do conhecimento dos que 
acompanharam 0 inlcio da "Era Espacialoo. 
Referimos apenas que efectuaram testes de 
tensao, psicol6gicos e de inteligencia. 

Quem viu 0 filme "THE RIGHiI' STUFF", 
"Os Eleitos", em portU;!UeS, de Philip Kauf_ 
mann, realizado em 1984, e recentemente 
exibido em Portugal, fac 'lmen:e podera fazer 

FREEDOM 
, .} ' t:m 

Escola Especial da Marinha. Integra a e=luipa 
de astronautas, assim como todo 0 grupo, 
em 1959. 

Em 5 de Maio de 1961 realizcu 0 primeiro 
voo ballstico (sub-orbital) do " Projecto Mer
cury", com a durac;:iio de 15 min"J os, tendo 
at !ngido 185 km de altitude e ca in::lo a 463 
km do local do lanc;:amento. 

Outros dados: 

Fig. 2. Voo ballstlco de Alan Shapard, 5-5-1961, A. M. 

uma ideia dos testes a que os astronautas 
foram submetidos. 

Do grupo final de pilotos de prova mili
tares com jactos, foram selecciona::los os 
«7 MagnIficos" exemplares da especie hu
mana para a realizac;:ao do "Projecto Mer
cury", cujos nomes, sao os segu 'ntes: Leroy 
Gordon Coper, Virgil Grisson, Malcolm Scott 
Carpenter, Walter Schirra, John Glenn Jr., 
Alan Shepard e Donald Slayton, (Fig. 1). 

Eis alguns dados pessoais de cada um, 
assim como 0 seu contributo ao "Projecto 
Mercury". 

ALAN SHEPARD, nasceu em East-Derry. 
New Hampshire, em 1923. Capitlo de cor
veta da U. S. Navy. Oficial de Marinha ap6s 
ter terminado os estudos na Academia Naval, 
em 1944. Em 1950/53 e 1955 traba!hou na 
Esco'la de pilotos de ensaio das Forc;:as 
Navais e em 1958 completou os estudos na 

Foguete impulsionador: Redstone, dispa
rado de Capa Canaveral, F1. 

Velocidade: 3 304 km. TI ajecto percorrido: 
463 km. 

Peso da capsula "Freedom 7,, : 1.500 kg. 
Tempo de VQO sem gravidade: 5 minutos. 

Sistema de a'.erragem: paraquedas. Recupe
rac;:ao: no mar, pelo porte- a~ioes "Lake 
Champlain" . 

Temperatura ao reingressar na a mosfera: 
de 2 a 3.000° C. 

Referencia filatelica: Obli.terac;:ao de Pa',rick 
Air Force Base (May 5,1961, A. M.) (Fig. 2) 
ou Port Canaveral, da mesma data, 9 34 A. M. 

VIRGIL GRISSOM, nasceu em Mitchell, 
Indiana, em 1926. Coronel da Forc;:a Aerea, 
a. qual pertenceu desde 1944. Terminou os 
estudos em 1950 na Universidade Purdue 
em Lafayette, Indiana, na especialidade de 
Mecflnica. Em 1955 salu do Instituto de Tec-

21 



Fig . 1. Equipa de astronautas do .Proiecto Mercury-. 

OS «7 MAGNIFICOS» 
DO «PROJECTO MERCURY» 

Quando Se pretende realizar um projecto, 
dificilmente Se pod era prever quais os pro
blemas que tenio de ser solucionados para 
que 0 mesmo possa ser realizavel. Referimo
-nos, e claro, a urn projecto espacial. Neste, 
e de inicio, s6 se podera ter uma ideia, em 
sintese, do que Se pretende. 

Assim, com 0 "projecto Mercury", dos 
finais da decada de 50, os idealistas pre
tendiam, como objectiv~, deslindar alguns 
enigmas do espac;:o e conceber a forma de 
colocar urn homem em 6rbita, mante-Io vivo 
e lucido em voo, e traze-Io de volta a Terra, 
siio e salvo. 

Projecto gigantesco e arriscado, sem du
vida, se tivermos em conta 0 ana em que 
ele foi idealizado e a tecnica espacial na 
epoca. A par da tecnologia que obrigaria a 
um novo l:po de foguete para colocar em 
6rbita a carga requerjda, um outro factor, 
seniio 0 mais importante, era 0 piloto ou 
astronauta. como e conhecido no mundo oci-
dental. . 

Como ainda niio existiam astronautas, foi 
necessario seleccionar e treinar hom ens para 
as missoes do referido projecto. Os cientis-

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

20 

Victor Correia * 

tas da NASA tinham uma ideia bem pre
cisa quanta aos indivlduos que pretendiam 
seleccionar. Estes teriam que ser muito espe
ciais . Por tSSO, resolveram que os pilotos 
de prova m;litares seriam os que reuniam 
maio res garantias, ja que, teriam que resol
ver problemas tecnicos e cientificos quer 
na fase de treino quer durante 0 voo. Em 
primeiro !ugar seriam escolhidos os diploma
dos em engenharia, ou cientistas e gradua
dos per uma escola de pilotos de prova 
militares com cerca de 1500 horas de voo 
em jacto, possuir conhecimentos de meca
nica, idade inferior a 40 anos, entre outros 
requisitos. 

Dos cerca de 70 voluntarios que inicial
mente preenchiam as condic;:oes mlnimas, 
logo este grupo ficou reduzido a 32 devido a 
testes e a exames rigorosos efectuados a 
cada um. Para os testes da selecc;:ao defi
nitiva, realizados em Albuquerque, Novo Me
xico, os restantes foram submetidos a rigoro
sos exames medicos. Depois, foram enviados 
para a Divisiio de Aperfeic;:oamento Aereo 
Wright,da Forc;:a Aerea, perto de Dayton, 
Ohio, para novos testes. Niio vamos descre
ver 0 genero de testes a que os futuros 
astronautas foram submetidos, d.ado que a 

sua descric;:iio foge ao prop6sito do nosso 
trabalho e siio do conhecimento dos que 
acompanharam 0 inlcio da "Era Espacialoo. 
Referimos apenas que efectuaram testes de 
tensao, psicol6gicos e de inteligencia. 

Quem viu 0 filme "THE RIGHiI' STUFF", 
"Os Eleitos", em portU;!UeS, de Philip Kauf_ 
mann, realizado em 1984, e recentemente 
exibido em Portugal, fac 'lmen:e podera fazer 

FREEDOM 
, .} ' t:m 

Escola Especial da Marinha. Integra a e=luipa 
de astronautas, assim como todo 0 grupo, 
em 1959. 

Em 5 de Maio de 1961 realizcu 0 primeiro 
voo ballstico (sub-orbital) do " Projecto Mer
cury", com a durac;:iio de 15 min"J os, tendo 
at !ngido 185 km de altitude e ca in::lo a 463 
km do local do lanc;:amento. 

Outros dados: 

Fig. 2. Voo ballstlco de Alan Shapard, 5-5-1961, A. M. 

uma ideia dos testes a que os astronautas 
foram submetidos. 

Do grupo final de pilotos de prova mili
tares com jactos, foram selecciona::los os 
«7 MagnIficos" exemplares da especie hu
mana para a realizac;:ao do "Projecto Mer
cury", cujos nomes, sao os segu 'ntes: Leroy 
Gordon Coper, Virgil Grisson, Malcolm Scott 
Carpenter, Walter Schirra, John Glenn Jr., 
Alan Shepard e Donald Slayton, (Fig. 1). 

Eis alguns dados pessoais de cada um, 
assim como 0 seu contributo ao "Projecto 
Mercury". 

ALAN SHEPARD, nasceu em East-Derry. 
New Hampshire, em 1923. Capitlo de cor
veta da U. S. Navy. Oficial de Marinha ap6s 
ter terminado os estudos na Academia Naval, 
em 1944. Em 1950/53 e 1955 traba!hou na 
Esco'la de pilotos de ensaio das Forc;:as 
Navais e em 1958 completou os estudos na 

Foguete impulsionador: Redstone, dispa
rado de Capa Canaveral, F1. 

Velocidade: 3 304 km. TI ajecto percorrido: 
463 km. 

Peso da capsula "Freedom 7,, : 1.500 kg. 
Tempo de VQO sem gravidade: 5 minutos. 

Sistema de a'.erragem: paraquedas. Recupe
rac;:ao: no mar, pelo porte- a~ioes "Lake 
Champlain" . 

Temperatura ao reingressar na a mosfera: 
de 2 a 3.000° C. 

Referencia filatelica: Obli.terac;:ao de Pa',rick 
Air Force Base (May 5,1961, A. M.) (Fig. 2) 
ou Port Canaveral, da mesma data, 9 34 A. M. 

VIRGIL GRISSOM, nasceu em Mitchell, 
Indiana, em 1926. Coronel da Forc;:a Aerea, 
a. qual pertenceu desde 1944. Terminou os 
estudos em 1950 na Universidade Purdue 
em Lafayette, Indiana, na especialidade de 
Mecflnica. Em 1955 salu do Instituto de Tec-

21 



nologia da Forc,:a Aerea, e entrou no ana 
seguinte para a Escola de pilotos de ensaio 
da Base Edwards. 
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necessano fazer saltar a janela com explo
sivos e nadar cerca de 20 metros ate ser 
recolhido pel a equ ipa de recuperac,:ao do 

Fig . 3. Voo orbit31 de S~olt Cllrpanter. 24-5 1e62 , A. M. 

Em 21 de Julho de 1961 realizou 0 segundo 
voo bal ;stico do projecto, cem a durac,:ao de 
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Fig . 4. Voo orbital de Walter Schirra . 3-10-1962, A. M. 

e 485 km de trajecto percorrido. As oulras 
caracteristicas sao identicas ao voo anterior. 
Na descida teve dificuldades, tendo sido 
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Referencia fjlatelica: Obliterac;;ao de Port 
Canaveral (Jul. 21, 1961 A. M.) . 

JOHN GLENN, Jr., nasceu em Cambridge, 

ou de servic,:os alfandegarios. A populac,:ao 
local compunha-se de um milhar de indlge
nas e, ao que consta, de alguns bran cos! 

Mas voltemos um pouco atras, a epoca 
em que a I Guerra Mundial dilacera ja a 
Europa mas em que Portugal ainda mantem 
uma neutralida:le prudente. Neutralidade re
lativa todavia, dado que, desde 1914, se 

de 1916, nem quem ordenou a sua emissao. 
A imprensa filalelica da epoca nao dispunha 
de mais elementos. 

Entao, que conclusoes se poderao tirar? 
Surgiram, posteriormente, algumas hip6-

teses com certa credibiIidade: estes selos 
toram emitidos por questao de prestigio, 
talvez, como «comunicado a anunciar vit6-

Uma ,das ·doze cartas conhecidas de Kionga (datada de 16 de Maio de 1917) . 
Ela tern colada uma tira {je 4 selo. de 2 1/ 2 C. Repare na etiqueta de re9 islo 
fe i ta a mAo e que leva 0 numero 10. Pergunta-.e: onds II que l oram parar as 

outras 109 cartas? 

encontrava estacionado em Angola e Mo
c,:ambique um corpo expedicionario portu· 
gues de cerca de 60.000 homens, a tim de 
arretecer todas as ambic,:ces expansionistas 
alemas. 

Dois anos mais tarde, a 9 de Marc,:o de 
1916, a Alemanha dec lara guerra a Portuga!. 
A partir do tim de Maio de 1916 as tropas 
portuguesas comec,:am a atravessar 0 ,io 
Rovuma que fazia de fronteira entre Mo· 
c,:ambique e a Africa Oriental Alema. Mas 
ja antes, est as mesmas tropas tinham at a
cado Kionga a 10 e 11 de Abril. 

Nao se sabe bem como estes 4 selos so· 
brecarregados apareceram em 29 de Maio 

ria ... Nao se encontram outras justificac,:oes 
porque, dum lado os militares, que beneti· 
ciavam de franquia postal miIitar, nao ti· 
nham necessidade de selos; e, por outro 
lado, 99,9 % da populac,:ao de Kionga nao 
sabia esc rever e, portanto, nao enviava 
Correio! 

Calcula·se que os Kionga tiveram curse 
durante um ano, ate serem substiturdos pa· 
los selos de Moc,:ambique ao qual 0 territ6. 
rio foi anexado. 

Um conselho: nao procure Kiongas novos 
com goma, pois 0 clima quente dos tr6-
picos fe-Ia evaporar! 
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COM A DEVIDA VENIA 

KIONGA ... DE ONDE SE CONHECE 

SOMENTE UMA DUZIA DE CARTAS 

Tradu~ao de Antonio A. Vicente 

Este texto. extraldo de uma· Revista Francesa. da qual nao nos foi ind:cado 
o nome. que nos foil remetido pelo nosso Cons6cio residents em Paris. 
Jorge Monteiro. representa um verdadeiro repto aos nossos leitores. em 
particular aos mais estudiosoSl e equeles que eventualmente estejam na 
posse quer d'e elementos de natureza hist6rica e filatelica quer de pe~as 
circuladas com os enigtmrticos salos de Kionga. 
Quem responde ao desafio? 

E diflcil de acred itar e, no entanto, ainda 
hoje se ignora porque e que ha cerca de 
80 anos, foram emitidos quatro selos neste 
canto de terra africana, genera de trian
gulo com base de 20 km de costa e prolon
gando-se cerca de 45 km na selva africana. 
E mesmo se em Portugal , nao se conhece 
muito bern a hist6ria de Kionga, sao os pr6-
prios catalogos a constatar uma coisa: nao 
ha duvida que existem 4 selos que foram 
sobrecarregados. * 

Com 0 nome deste pequeno porto. Os co
leccionadores sabem igualmente que os 
«Kiongau novos ou usados sao muito diflceis 
de encontrar, contrariamente ao que as 
suas ridlculas cotac;:oes poderiam deixar 
super. 

Varios especialistas tentaram declfrar 
este misterio. Em 1958, descobriu-se uma 
carta procedente de Kionga, e em 1960. 
mais tres. Ate hoje foram detectadas cerca 
de uma duzia. 1550 prova, sem duvida, que 

saiu correia de Kionga, 0 que e de admi ~ar 
numa tao pequena localidade que nao dis
punha, em 1916, nem de posto de correio, 
nem de telefone, e muito menos de policia 

MOZAMBIQUE ,~ 
l.J 

o 

o pequeno porto de Klonga em 1906 

• SAo selos de Lourenoo Marques jli sobrecarregados .REPOBLICA. que receberam novas sobrecargas 
.Klonga. e novos valores. Quanto /Is tiragens, as informaooes dlferem: pouco mals de 20 000 series 
para alguns ou 2500 series para outros. Este numero parece mais con forme com a realldade, a avallar 
pelo pequeno nOmero de selos disponlveis no mercado. 
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no Ohio, em 1921 . Coronel da Aeronaval. Em 
1943 saiu da Escola de treino de pilotos da 
U. S. Navy, no Texas para servir em diversas 
unidades da Aeronaval. Em 1954 ·deixa a Es-

ter efectuado tres 6rbitas (perigeu 161 km 
e apogeu de 263 km) em 4 horas e 56 
minutos e ter percorrido 129.600 km, reg res
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ilha do Grande Turco, nas Bahamas. 

Referencia filatelica: Ob!iterac;:ao de Cape 

Fig. 6_ Regresso do voo de Gordon Cooper, 16-5-1963, P. M. 

Em 20 de Fevereiro de 1962 e colocado 
em 6rbita , a bordo da capsula «FRIEN
DSHIP 7u, por urn foguete «Atlas-Bu . Ap6s 

Canaveral (Fev. 20, 1962 A. M.) ou obI. de 
Patrick Air Force, da mesma data. 

MALCOLM SCON CARPENlTER, nasceu 
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em Bou!der, Colorado, em 1925. Capitao de 
corveta da U. S. Navy. Em 1954 terminou 
os estudos na Escola Naval de p 'lotos de 
ensaio e entrou para 0 Cen:ro de pesquisas 
aeronauticas da Marinha. Divisao dos Siste
mas Electr6nicos. Em 1962 saiu da Universi
dade de Colorado formado em engenharia 
aeronautica. 

Em 24 de Maio de 1962, realizou urn voo 
semelhante ao an terior, a bordo da capsula 
"Aurora 7 .. efectuando tres 6rbitas (perigeu 
161 km e 268 km de apogeu em 4 horas 
e 56 min:Jtos. Foi recuperado a 220 km 
ao norte de Porto Rico. . 

Referencia filatelica: Oblitsralfao de Cape 
Canaveral (May 24, 1962 A. M.) ou oblite
raeao de Patrick Air Force Ba,e, da mesma 
data (Fig. 3). 

WALTER SCHIRRA, nasceu em Hakensake, 
New York, em 1923. Capino d:l corveta da 
U. S. Navy. Terminou os estudos na Acade
mia Naval, em 1945, e saiu em 1957 da 
Escola de Oficiais de Seguranlfa da Marinha 
de Guerra (Universidade de California do 
Sui) tendo seguido 0 curso de piloto de 
ensaio no Centro Aeronautico da U. S. Navy. 
Pertenceu a diversos servilfos da Forlfa Ae
rea e da Marinha. 

Em 3 de Outubro de 1962. a bordo da 
"Sigma 7 .. , efectuou urn veo orb!tal em 9 
horas e 13 minutos percorrendo 232.000 km. 
Ap6s seis 6rbitas (perigeu 161 km e apc
geu 283 kml, durante as quais fez diversas 
ali'eralfOes a posilfao da capsula, regressou 
a Terra. 

Loja Filatelica D. Luis 

Referencia filatelica: Obliterac;:ao de Cape 
Canaveral (Oct. 3, 1962, A. M.) (Fig. 4) . 

GORDON COOPER, nasceu em Shony, no 
Oklahoma, em 1927. 0 Ten.-Cor. Cooper, em 
1949. saiu da Universidade das ilhas Hawai 
como oficial da U. S. Air Force. Em 1956 
frequentou 0 Instituto de Tecnologia, e em 
1957 a Escola de pilotos de ensaio da Base 
Edwards, onde trabalhou como piloto de 
ensaio e como engenheiro aeronautico. 

Em 15/16 de Maio qe 1963, a bordo da 
capsula "Faith 7 .. realizou 0 ultimo veo do 
<,.orojecto Mercury». Em 34 horas e 20 minu
tos percorreu 879.000 km, realizando 22 6rbi
las :!! Terra (perigeu 161 km e apogeu de 
267 km) sendo recuperado nas proximida
des das ilhas Midway. 

Referencia filatelica: Obliterac;:ao de Cape 
Canaveral (May 15, 1963, A. M.l, (Fig. 5) e 
obliteralfao de Cape Canaveral (May 16, 
1963, P. M.) (Fig . 6). 

DONALD SLAYTON. Embora tenh3 inte
grado 0 grupo de astronautas do "Projecto 
Mercury", nao chegou a efectuar qualquer 
veo. 

Nota: As referencias filatelicas que faze
mas e ilustramos este artigo, nao sao as 
unicas que devem ser utilizadas na elabora
lfao de uma coleclfao, dedicada aos progra
mas espaciais dos veos americanos. Podem 
e devem ser incluidas as obliteralfOes das 
frotas de recuperac;:ao (Ver: Art.° 3.3.5. dos 
"Guidelines .. ) . 

Selos - Moedas - Notas - C6dulas -Postais 
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meios normais (estrada ou comboio) nunca 
seria possivel entregar de manha em Ham
burgo uma carta que tivesse sido posta no 
correio na vespera ao fim da tarde. 

A rede de correio aereo nocturno trabalha 
no chamado "Sistema Estrela .. : em cerca de 
260 noites por ano, 7 avic5es da Lufthansa 
chegados de Hamburgo, Bremen, Col6nial 
/ Bona, Hanover, Stuttgart, Nuremberg, Muni
que e urn aviao da Pan American vindo de 

ciosos, e 3 Boeing B 737;e para a ligalfao 
com Berlim, a Pan American dispoe de urn 
A 310. 

A OperalfaO no ponto de encontro -
aeroporto de Frankfurt - tern de ser feita 
rapidamente. Os 8 avioes aterram, vindo das 
suas origens, entre as 23.50 e as 0.35 horas 
e estacionam 0 mais juntos que for possivei. 
Em cerca de 1 hora todo 0 enorme trabalho 
de descarga/ separar/ carregar fica pronto, e, 

Troca de correio no Aeroporto de Fankfurt. Na pista . a ser carregado. urn 
Boeing 737 da Lufthansa (1986) 

Berlim, encontram-se no Aeroporto de Frank
furt. Entao e urn frenesi de actividade: no 
mais curto espalfo de tempo, 0 correio tern 
de ser descarregado, separado p~r destinos 
e novamente carregado. Momentos depois 
os avioes partem de regresso aos seus des
tinos. 

Aconteceu assim ja em 2 de Setembro de 
1961, os aviOes eram Convair 440 e Viscount 
814 e foram trocadas e transportadas entre 
15 a 18 toneladas de correio. 

~ claro que em 28 anos muita coisa se 
modificou. Hoje sao cerca de 120 toneladas 
em mais de 5 milhoes de pelfas de correio 
por noite, que viajam nos mais modernos 
aviOes da frota da Lufthansa. A receita 
aumentou 6 vezes. 

A Lufthansa utiliza hoje neste servilfO, 4 
Airbus A 310, com os seus reactores silen-

o mais tardar as 1.45 horas 0 ultimo aviao 
parte para 0 destino. 

Para se fazer uma ide ia deste autentico 
"trabalho de precisao», diga-se que a media 
anual de pontualidade em 1986 foi de 99,3 %! 

Normalmente as po roes nao sao suficientes 
e entao terao de ser utilizadas tambem as 
cabines de passageiros. Atraves de um dis
positivo especial que se ajusta a cada assen
to, e possivel colocar com seguranlfa um 
"container.. em cad a cadeira . 

Como curiosidade registe-se que 0 servilfo 
de correia nocturno ja tinha side introduzido 
na Europa pela Lufthansa em 1929, de Ber
lim para Londres, Paris, Copenhague, Malmoe 
e Estocolmo, com avioes Junkers G 24. No 
Atlantico Norle, a Lufthansa comelfou a utili
zar, para 0 transporte de correio, avic5es Jun
kers JU 46 catapultados de navios, estacio
nados em muitos casas nos Ac;:ores. 
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CORREIO AEREO NOCTURNO 
NA ALEMANHA * 

Ha 28 anos, a Lufthansa e a Direcc;:ao dos 
Correios da Alemanha fundaram a sua rede 
de correio aereo nocturno. 

As 22,10 horas quando 0 VQO da Lufthansa 
vindo de Frankfurt, acabou de «despejar .. 

Este verdadeiro «servic;:o volante.. trans
porta, pois, desde ha 28 anos, milhoes de 
expedic;:oes de malas postais dentro da Re
publica Federal. 

o prop6sito e que cartas de todos os 

Ja ·desde 1961, a Lufthansa transporta correio dentro da Alemanha. Na gra
vura. um Convair CV 440. descarrega correio no· Aeroporto de Frankfurt (1961) 

os seus passageiros em Col6nia, 0 Airbus 
que fez es(e trajecto, nao pode ir ainda 
descansar: a sua frente esta uma noite em 
cheio. Antes da meia-noite, 0 aviao tem de 
voltar a Frankfurt, e dai, pouco depois, para 
Munique. 

Nas confortaveis cadeiras nao se sentam 
agora passageiros, mas sacos de correia 
que assim chegam de noite ao seu destino. 
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pontos da Alemanha e de Berlim cheguem 
ao destinatario no dia de semana imediato 
a entrega nos Correios (nos fins de semana 
nao ha trans porte de correio), 

Este servic;:o aereo permitiu apressar e 
racionalizar 0 transporte de correio. Por 

• Por gentileza de Jorge Romiio, Rela~c5es Pllblicas 
de Lufthansa-Linhas Aereas Alemiis . 

LITERATURA FILATELICA 

PANORAMA ANIMADOR 

De vez em quando, em boa h~ra, aparece 
um catalogo que abre 0 apeti~e a class:ficar 
as pec;:as que guardamos e estao a espera 
de arrumac;:ao. Hoje, porem, ca'ram dois 
catalogos sobre a nossa mesa de trabalho . 
De assuntos completamente diversos, qual
quer deles ajuda a desenvolver ou completar 
colecc;:oes. 

Sao estas obras que animam 0 panorama 
filatelico; 

A Cata~o:Jue of ilie Perfins of Portugal 
elinU Portuguese Overseas Provinces 

Da autoria de R. P. Everet. e edila:io em 
Inglaterra, vem provar que os se;los perfu
rados nao devem ser desp' ez::.dos e 0 seu 
interesse ultrapassa fronteiras. 

o autor baseou-se numa B:bliografia onde 
se encontram nomes noss:Js conhecidos 
J. R. Dias Ferreira, Armando Vie:ra e Godo
fredo Ferreira. 

Muitas das perfurac;:oes estao reproduz:das 
no catalogo, denotando uma colecc;:ao muito 
boa. Na reproduc;:ao dos inteiros, nao se per
cebe bem a perturac;:ao. 

Aqui esta uma colecc;:ao a que os portu · 
gueses pouco tem ligado e a'e no estrangeiro 
se procura completa-Ia. 

Sa 0 leitor tiver alguns selos perfurados, 
experimente verificar se consegue determinar 
o significado da perfurac;:ao. Mais um motivo 
para se entreter ... 

Catalogo de Marcas Aereas 

Conforme prefacio deste catalogo da auto
ria do Capitao F. Lemos da Silveira, preten
deu-se "um orden amen to racional dos sobres-

Alves Coelho 

critos filatelicos da TAP-AIR PORTUGAL", 
o que foi conseguido com reprcduc;:ao dos 
carimbos comemorativos e com explicac;:ao 
dos c6digos a fim de facilitar a identificac;:ao 
dos vos efectuados. 

Desde 1 de Abril de 1968 ate 19 de De
;:embro de 1985, foram elabOlad:Js 246 carim
bos, uma rica colecc;:ao com uma progres
siva hist6ria das actividades da TAP. 

Edic;:ao cuidada da Direcc;:ao de Fi'elac;:oes 
Publicas (Apartado 5194 - P - 1777 Lisboa 
Codex). 

Ao Capitao F. Lemos da Silveira, as nossas 
feJicitac;:oes calorosas . 

Subsldios para a Hist6ria 
do Correio Marltimo Portugues 
por Armando, Mario O. Vie'ra 

o Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial 
do Porto continua a desenvolver u'ii l aclivi
dade editorial. Com a publicac;:ao destes sub
sldios de um incansavel estudioso, Armando 
Vieira, os coleccionadores de Correio Mariti
mo passam a dispor de eleme:Jtos :jue Ihes 
permite classificar as suas pevas ainda por 
identificar. 

Correio por vapores coste'ros, p:Jrtes de 
cartas entre Portugal e Brasil, entre Goa e 
Porto, carimbos de barcos de guerra Portu
gueses, telegrafia semaf6rica, urna carta do 
Porto para Londres pelo Paquete Ingles, de 
tudo se podem colher ensinamentos agrada· 
veis para aos coleccionadores. 

A reproduc;:ao de pec;:as filatelicas foi cui
dadosamente tratada por Grafitexto. 

Que 0 Nlicleo Filatelico do Ateneu Comer
cial do Porto continue a trabalhar em prol 
da literatura filatelica para que a nossa Bi
blioteca continue a enriquecer-se. 
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JOHN NORRIS MARSDEN 

Urn d.os maiores coleccionadores e pes
quizadores dos selos portugueses chamou-se 
John Morris Marsden e entrou para a filatelia 
com 0 pe esquerdo. Dele disse 0 pior posslvel 
o primeiro comerciante de selos portugueses 
Faustino A. Martins, no seu violento artigo 
.. Os sellos da Guine Portuguezan (1). Pelo 
seu interesse hist6rico e como inlcio de 
urn fu"uro 'brilhante vale a pena reproduzirmos 
excertos desse artigo 0 que fazemos de 
seguida: 

Urn cavalheiro esperto e hBbil que durante 
algum tempo foi empregado de uma casa 
estrangeira na Guine portugueza e que e 
subdito de S. M. Britanica, informou 0 
Le Timbre 'Poste de Bruxeilas, jornal que se 
lem sempre mostrado adverso as adminislra
t;:oes dos correios portuguezes, do consumo 
dos sel/os postaes da nossa colonia da Guine, 
depois da sua separat;:iio do go verno de Cabo 
Verde. 

Este cavalheiro, usando da confiant;:a que 
n'elle depositaram tanto 0 director da junta 
de fazenda como outros empregados da colo
nia, pediu e obteve, segundo nos consta que 
elfe diz, Ihe fossem franqueados os /ivros 
competemes de onde copiou tudo quanto 
entendeu convir-Ihe. Comtudo, apezar d'esta 
concessiio que a nosso ver constitue um 
erro de officio para um empregado, e que 
e sempre inconveniente· quando feita a um 
estrangeiro que aproveita quanto p6de para 
dizer mal d'este paiz em que enriquece e 
das leis sob cuja egide prospera, apezar 
d'esta benevolencia estulta e illegal dos nos
sos empregados que Ihe porporcionaram os 
Iivros das suas repartit;:oes, apezar de tudo 
isto os apontamentos que aquelfe cavalheiro 
ministrou ao Timbre-Poste estiio longe de 
serem verdadeiros, na totalidade como 0 
proprio jornal testifica no citado artigo. 
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Jose R. Dias Ferreira 

Diz 0 sr. J . N. Marsden (assim se chama 
n cava/heira em questiio) que os sel/os de 
Cabo Verde com a sobreposit;:30 Guine de 
10 e 40 reis, amarel/os, 20 reis bistre e 20 
reis, carmin, niio chegaram a ser emittidos! 

Repugna-nos desmentir qualquer pessoa; 
esta isso fora dos nossos habitos, comtudo 
temos de por hoje 0 fazer, certificando ao 
sr. J. N. Marsden de que niio s6 foram 
emiridos os 4 val ores cllja existencia nega, 
mas ainda de que elles tiveram na colonia 
respectiva curso legal, e 0 que mais e, de 
que alguns estiio ainda em vigor, 0 que e 
facil provar-se a quem assim 0 deseje. 

Nenhum selfo de franquia postal e posto 
em circulat;:iio quer no continente do reino, 
quer nas colonias, sem que primeiro tenha 
tido uma existencia official. 

Naturalmente 0 sr. J. N. Marsden niio ven
do, durante 0 tempo que viveu na Guine, 
aquel/es se/os, entendeu na sua sabedoria 
que elles niio existiam, mas vendo·os mais 
tarde entendeu dizer que eram reimpressoes 
para se produzir receita publica, como diz 
todas as vezes que v§ sel/os novos, que niio 
lem, ju/gando-se assim 0 non plus ultra na 
especia/idade! 0 sr. J. N. Marsden com 
aquella boa vontade que a maioria dos 
estrangeiros que entre n6s vivem e prospe
ram mais do que nos seus paizes, e que 
Ihes faz ver em nosso detrimento tudo quanto 
apercebem e que as vezes nem percebem, 
imagina reimpressiio rodos os sellos que se 
apresentam novos. 

Imagina ou faz que imagina. 

Niio terminaremos sem apresentar os nos
sos reparos as auctoridades postaes compe· 
rentes pela grave falta commettida pe/os em
pregados da junta de fazenda, e alfandega 
da Guine, franqueando, sem ordem superior 

• 

4.° LEILAo DO CFP 
Na sequencia do exito que constituil'am as tres ant,eriores almoedas 

do CFP, anunciamos desde js 'que se encontra em preparac;:ao 0 nosso 
4.° Leilio, 0 qual tera lugar no prlmelro trimestre de 1990. 

A sua realizac;:io decorf1e:rs nos mol des dos anlerlo'fles, sendo previ
sivel 0 seu ainda maior aprimoramento e consequente 'aumento de sucesso 
em· todas as suas vertenles. 

Os lotes para mais leste lellio inter-socios devera'o ser-nos remetidos 
desde ja, ter;minando a sua recepc;:io, impneterivelmenle, no dia 31 de 
DeZ'embro proximo. 

R,ecordamos que os lotes delM!m ser-nos enviados com uma Iista 
contendo a descric;ao precisa de cad a um deles e 0 seu valor eslimado. 

EXPOSICOES NA SEDE • 
Indo a'o 'enC'ontro, dos desejos de bastantes dos 1)0ssos conso-cios, 

a partir de Oulubro proximo, estariopatentes ao Sabado, pequenas Mos
tras fllatelicas individuais. 

Tendo- lem atenc;:ao ser uma- das suas finalidades a divulgac;ao fila
telica, sera!o apresentadas partlcipac;:6es das varias especialidades oticial
mente reconhecidas. 

Concretiza-se assim mals um dos 'objectivos 'a que nos propusemos 
sendo de Ireglstar que uma das maiores dificuldades encontradas po de 
ser ultrapassada atraves da ceden'cia temporaria de alguns expositores. 

Entretanto fica aqui '0 convite a todos os nossos consocios para 
visitar estas exposic;6es, aos Ssbados m~ Sede do CFP. 
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em que a polpa e alimentada, determinam a 
textura do papel. Se a suparficie elisa e 
plana, sem qualquer aspereza, composta de 
feltro, 0 papel sera in,eiramente de textura 
ou pasta uniforme, nao mosirando figuras cla
ras ou escuras, quando observado de en con
tro a luz. Este e 0 chamado papel /iso, tam
bem conhecido pelos ingleses e americanos 
com 0 «wove paper» e pelos franceses como 
o ccpapier /isse». 

Se 0 mo!de possui finos fios, furados au 
picados, 0 papel mostrar-nos-a pequenos pon
tos brilhantes, muito justos e unidos, dando 
origem ao chamado papel pontinhado, que 
corresponde em ingles ao "wire wove» e em 
frances ao papel "pique». Do mesmo modo, 
se os pontos se dispersarem no molde, cru
zados horizon~al e vertical mente, 0 papel dos 
selos mostrar-nos-a uma configura!;:ao em 
losangos, ou losangular e em pequenos qua
drados, ou quadrangular. Era esta a defini!;:ao 
do papel dos selos das primeiras emissOes. 
Porem, hoje em dia, e comum dar-se 0 

nome de papel pontinhado ao papel liso. 

Se 0 mol de em vez de pequenos pontos 
nos mostram fios paralelos no papel, €I evi
den~e que, uma maior espessura de polpa se 
siluara entre estes fios e, assim, a papel 
quando examinado de encontro a luz eviden
ciani, al 'ernadamente, lin has ou tra!;:os escu
ros e claros dando origem ao papel avergoa
do e canelado, ou /is!ado e raiad.o, sendo 
conhecido na versAo francesa por "papier 
verge» e na inglesa ou americana por "laid 
paper. Na terminologia inglesa admita-se, ou 
e certo que, neste papel, entra 0 latAo como 
substAncia da sua composi!;:ao, para real!;:ar 
as linhas paralelas brancas das escuras. A 
distAncia e a espessura das linhas variam, 
mas em qualquer pe!;:a de papel sAo todas 
semelhantes. 

Se ha apenas algumas linhas brilhantes na 
subsiAncia do papel, a consideravel disti!.ncia 
umas das outras, estamos em presen!;:a do 
chamado papel pautado e Battone ou batOn 
para as franceses e um staff para as ing!e
ses. 0 papel pautado etimologicamente fila
telico, pode ser tanto a lisa moderno, como 
a raiado au estriado; neste ultimo caso, po
dem observar-se linhas muito delgadas entre 
as pautas. As linhas pautadas podem tambem 
formar figuras geometricas, tais como qua
drados, rectangulos, losangos, au pod em ser 
onduladas. Quando as linhas formam quadra
dos, a papel e chamado quadricular, quando 
as linhas formam recti!.ngulos e chamado pa
pel rectangular. 
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o papel tambem se distingue pela espes
sura au finura, pelo peso au leveza e pela 
sua cor, como atras ficou dito. 

o papel acetinado e em ingles "Pelure 
p.1per», e um papel mui.o fino, semi-transpa
rente, que pode ser tanto lisa como avar
goado. Os papeis nativos da China, Japao 
e India sAo feitos de sed a au fibras de arroz 
e apresentam uma distinta aparancia. 0 pa
pel Manila e um grotesco papel, antigamente 
feito de fibras de canhamo au linho de Ma
nila. Todavia, este papel, desde cerca de 
1890, tem sido manufacturado in ieiramente 
de fibras de madeira. E usado para graus de 
envelopes mais caros e envolt6rios au cintas 
de jornais. Usual mente e de uma cor bri
Ihante acastanhada; algumas vezes e colo
rido como a Ambar. 

o papel seda a formado de um au mais 
fios de seda embebidos na substiincia do 
papel e que se esiendem at raves do selo. 
Quando as fibras sao tao pequenas que se
jam impossfveis de distinguir pela vista e 
estajam misturadas na substAncia do papel, 
estamos em presen!;:a do chamado papel gra
nita. Alg'uns dos selos sui!;:os mostram ,bern 
a papel granito. 

,Par ultimo, destaca-se a papel ondulado 
au coste/ado, que apresen'a asperas linhas 
para!elas em ambos as lados e e vulgarmente 
fabricado, fazendo-o passar atraves de rolos 
que tern finas sali1!ncias. 0 papel tendo mui
tas linhas grossas avergoadas pode, algumas 
vezes, apresentar as caracterfsticas do papel 
avergoado. 

As filigranas, fntimamente ligados ao papel, 
consistem de pequenos desenhos, tais como 
coroas, estrelas, ancoras, castelos e oulros, 
que sao formados de fios au cortes de metal 
e soldados ao molde, au a um rolo. Em con
clusao teremos en tao como principais papais: 

ing/fJs frances 

Papel porcelana papier couche chalky paper 
Avergoado, 

rustrado papier verge laid paper 
Acetinado, 

pontinhado papier glace glazed paper 
Papel liso papier /isse wove paper 
Papel seda papier soie silk paper 

As treminologias francesa e inglesa aqui 
focadas" destinam-se a todos as filatalistas 
que estudam au coleccionam se!os estrangei
ros, que muitas vezes deparam com inumeros 
obstaculos, quando t1!m de manusear as ca
talogos estrangeiros. 
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e auctorisada, os fivros que devem ser 
segredos de repartit;ao, sendo bem de supOr 
que nao se ten ham cop/ado s6mente 'as 
remessas de seffos feitas para alii, mas ainda 
outros documentos de maior importancia 0 
que, repetimos , constitue a nose julgar grave 
erro d'officio, dando logar a que individuos 
inimigos do nosso dominio colonial possam 
espionar em proveito er.oppo e contra n6s 
o que se passa na administral;Bo das nossas 
co/onias. 0 paiz perde com quem tao levia
namente procede no cumprimento de seus 
deveres, e as proprios empregados se desti-

tuem s desacreditam com essas fraquezas 
e leviandadas, para 0 que haja vista com 0 

que ainda ha pouco tempo, referindo-se aos 
empregados portuguezes nas nossas colonias, 
disss J. Brighton, que falando d'eltes, os viii· 
pendiou pela forma a mais publica e com 
as pa/avras as mais vis. 

Que este exemplo e a ingratidao manifes
tada ha pouco pe/o explorador Stanley, sirva 
de fil;ao aos nossos empregados nas co/o
nias, nao se deixando mais captivar pe/o 
canto das sereias estrangeiras que, depois 
de servidas, lhes escaram na cara os mais 
abjecto insultos. 

Faustino Martins talvez nao fosse mais 
lange porque nao soube que a Marsden 
comprou as sobras dos selos com a sobre· 
carga pequena, isto no dizer do seu amigo 
Carlos George (2). 

Porem, a mundo da muita volta e passado 
pouco tempo Marsden colaborava com a 
Martins, a ponto de haver referencias como 
peri to "cuja competencia e indiscutivel", 
colaborador e ate as "seus amigos as srs. 
Marsden", quando do ce lebre leilao dos se
los da India Portuguesa. 

No limago 0 Marsden era um estudioso 
dos selos portugueses e nao aquela criatura 
vii como entrou na filatelia , Devemos aos 
seus conhecimentos as artigos inti"ulados: 
" Notes on the Stamps of Portugal and CalC}-

nies" (1892) (8); .. Further Notes on the 
Stamps of Portugal and Colon ies (1893) (a); 
"The Adhesive Stamps of Portugal (1903) 
(~) ; .. The King of Spain Reprints (1910) (5); 
(Notes on the Native Stamps of Portuguese 
India (1910) (6) .. Portuguese Colonies, The 
.. Ceres Type .. (1912) (1); "The Stamps of 
Portuguese India - First Issue " (1914) (8) 
The Status of the f irst 900 reis of Portuguese 
India (1925) (8) e " Portugal, Some abnormal 
Perferations in the 1866 Issue (1925 ( ' ) . 

Quando da 1.n Exposi!;:ao Filatelica Portu· 
guesa realizada na Ci!.mara Municipal de Lis· 
boa, em 1935, fez parte da Comissao Orga
nizadora, 0 qual nao obsto:! que tivesse 
exposto "selos antigos de Portugal e Co16-
nias: exemplares novos e mul:o perteilos .. (9) 
e ter contribuldo com 0 dona' ivo de 110$001 

Pela sua competancia foi escolhido Presi
dente do Juri, 0 qual era composto por C. 
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George, Dr. Carlos Trincao, Perry Vidal e 0 
Eng. Pinto Bravo. 

A {;o[ecc;:ao que figurou na exposic;:ao de 
1935 foi vendida colecc;:ao essa que Ihe 
deu fama intern~cional e que devia ser 
aquela que foi exposta na ExposiC;:30 Filat~
lica de Londres em 1897, onde na notrcla 
vinha G. N. Marsden (0 G. deve ser um J. 
de John), que expOs "Portugal". Sendo assim 
foi Marsden quem pela primeira vez no mun
do mostrou os selos de Portugal, fora do 
noso pars, tendo ganho uma medalha de 
bronze Marsden possuia ainda muitas outras 
colecc;:oes. 

Os selos foram 0 seu entretenimento toda 
a vida 0 que 0 levou a formar uma segunda 
colecc;:ao especia[izada de Portugal e Co16-
nias, mas de inferior qualidade. Essa colec· 
c;:ao foi vend ida em leilao pela firma H. R. 
Harmer Lt. nos dias 29 e 30 de Abril de 
1940 (11 ). As vendas efectu~das renderam 
£ 833.11.0 no totall, correspondendo parcial
mente cerca de 96 Iibras a Pcd~u;;al e 385 
a india Portuguesa. A colecc;:ao M3rsden 
como dissemos atras foi melhor vendida do 
Que a famosa de Hind, que em 1935 apenas 
I'endeu 1101 libras. 0 estado de guerra mui
to influenciou nas vendas e 0 comec;:o do 
interesse internacional pellis nossas pec;:as, 

apesar de boas ofertas, apenas fizeram 
regressar a Portugal cerca de uma dezena 
de lotes. 

Devemos ao Prof. Oliveira Marques a ideia 
de perpetuar 0 nome de Marsden ao inscre
ver 0 seu nome nas colunas que ornamen
tam a -Lista de Filatelistas Eminentes" da 
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, ombrean
do com os mais famosos estudiosos e colec
cionadores de selos portugueses. La est a 
para sempre "John Norris Marsden - 1857/ 
/ 1939". 

(1) .0 Philatelista- n.· 5. Agosto de 1887. 
(2) .Reimpressoes-. C. George. L1sboa 1944. 

13) "Stamp New Annual-. 
(I) .London Ph ilatelist • . 
(5) "Philate lic Journal of Great Brita in • . 
(6) Gibbons Stamp Weekly • . 
(7) .Stanley Gibbons Monthly Circular . , 
18) . Stanley Gibbons Monthly Journal - . 
(9) .Cat810go da 1.' Exposir;lio Filatellca Portu

guesa-. L1sboa 1935. 
( ~O) Dav!d Feldman S.A. Amerlprex (Rarities of the 

World) . 30 de Malo de 1988, Leiliio no Hyatt 
Reqency Hotel - Chicago. FoJ a prar;a por 10.000 
d6lares. 

(11 ) .S3 les 1199-1200; 190 lotes . 

• Clube Filatelico de Portugal 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CON V 0 C A <; A \0 

Nos termos Estatutarios convoco a Assembleia Garal do C[ube Filale:ico de 
Portugal a reunir em sessao ordinaria . no dia 27 'de Olltubro de 1989, pelas 20.30 
horas na Sede social na Avenida Alrnirante Reis, 70 - 5.° Dt." em Lisboa e com 
a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto unico-Apreciac;:ao, discussao e votac;:aodo Relat6rio e Con'as da Direc
c;:ao e Parecer do Conselho Fiscal do ana de 1987; 

Nao estando presentes a maioria dos s6cios efectivos, a Assembleia reunira 
em 2." convocac;:ao, pel as 21.30 horas, nos term os dos Estatutos. 

Lisboa, 20 de Setembro de 1989. 
o Presidente d,a Assembleia Geral 

Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 

o PAPEL DOS SELOS 

E evidente que, quando nos referimos ao 
papel dos selos em termos simplicistas, que
remos apenas realc;:ar a sua apresentac;:ao e 
nao os complicados processos de fabricac;:ao. 
Assim, e frequente ouvirmos dizer que 0 pa
pel e liso, quando apresenta uma massa 
uniforme; avergoado, quando observado a. 
transparancia da luz se no a uma serie de 
soluc;:oes de continuidade da pasta, que tanto 
pode ser em forma de Iinhas horizontais ou 
verticais, ou ainda, formar losangos ou qua
drados; pontinhado, quando nos apresenta 
uma rede d,e ponios formando figuras geo
metricas; esmalte, quando a superfrcie e lus
trada e com brilho geralmen .e de perola 
ou bola de bilhar, 0 mesmo sucedendo em 
relac;:ao ao papel porcelana. 

Quanto a sua espessura, tambem estuda
mos que 0 papel pode apresentar-se nas 
seguintes formas: 

Fino, medio, espesso, cartolina e cartao, 
cuja densidade varia segundo a tabela de 
Vinck e e medida em microns, que vao de 
40 a '180, atraves de urn instrumento de pre
cisao chamado micr6metro. Em termos de 
observac;:ao e tacto tambem se pode conhecer 
o papal segundo a sua espe3sura, sem auxilio 
de qualquer instrumento, desde que haja uma 
certa perspicacia filatelica. 

Quanto ao seu colorido, pode apresentar
·se nos mais variados tons, como usualmente 
se va nos mercados comerciais. Porem, em 
filatelia, tem-se usado pre'erencialmente 0 
papel branco e, em reduzidas proporc;:oes, 0 
papel castanho ou cOr ambar. 

Tem-se falado, tambem, em processos ma
nuais de fabricac;:ao, mas creio serem quase 
nulos, visto que os processos aplicados sar
ram quase da revoluc;:ao industrial da Idade 
Media, com 0 aparecimento das primeiras 
maquinas, com excepc;:ao feila ao antigo e 
lendario pergaminho. 

E certo que a industrializac;:ao tenta por 

Paulo Borges BentD 

todos os meios evilar que 0 papel utilizado 
para servic;:os especiais e, neste caso, a Fila
telia, nao se corrompa nem amarelec;:a com 
o decorrer do tempo, atraves dos mais sofis
ticados metodos de fabricac;:ao, incorporados 
com processos quimicos, ligas, produtos adi
i ivos, 0 que em parte tem conseguido nestes 
ultimos 150 anos. Veremos 0 que nos reserva 
o futuro. 

Quanto a qualidade do papel, tambem he 
distinc;:ao de conceitos, a saber: 0 papel com 
maior valor mercantil afligura-se-nos ser 0 
co'Uche, embora 0 verge ou avergado, 0 liso, 
o papel de sed a e outros, ten ham igualmente 
o seu valor firmado. 

POS io isto, vamo-nos agora debruc;:ar entao 
sobre a parte tecnica da fabricac;:ao do papel 
e sobre os elemen ios que entram na sua 
contextura, sem esquecer, no en tanto, que 
cad a pars tem 0 seu metodo ou processo 
de manufacturac;:ao industrial. 

o PAPEL DOS SELOS - SUA FABRICACAO 

As fibras mais 'usadas para 0 papel, nas 
quais os selos sao impressos sao 0 Iinho, 0 
algodao, a palha, a madeira, e certas gor
duras. Estas fibras sao preparadas por tritu
rac;:ao ou pulverizac;:ao, branqueamento, bate
dura e fervura, ate serem reduzidas a uma 
polpa flurda. Finas sUbstancias desta polpa 
s10 entao colocadas sobre um mol de, com 
crivos chamados joeiras, 0 qual permite que 
a agua corra para fora e retenha a reduc;:ao 
da polpa. Porc;:oes de goma ou cola fraca 
e anilinas podem ser adicionadas a. polpa, 
e depois de secas, 0 pape l pode ser sujeito 
a processos mecanicos, tais como passa-Io 
por entre dentes ou cilindros gravados, sujei
tando-o a grande pressao, calor, etc. e, deste 
modo, a Sua aparancia e propriedades sao 
assim modificadas. 0 molde onde a po'pa 
e primeiramente apanhada, ou a superfrcie 
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cerca defensiva, reforCfando assim a ja exis
tente, querendo aquela palavra arabe signi
fiar isso mesmo e " Salaria», porque existia 
naquele local muito sal. 

Mais tarde foi con:juistada por D. Fruela I, 

rei de Oviedo, e depois pelo cal ifa de Cor
dova. 

Em 1158, e conquistada pela primeira vez 
pelos portugueses, sendo 0 mona rca rein ante 
P. Afonso Henriques. Porem, foi novamente 
perdida para 0 miramolim de Marrocos em 

1191 , ate que D. Afonso II a conquistou defi
nitivamente, em 1217. 

Nesta vila nasceu em 1492, 0 grande mate
matico portugues Pedro Nunes, inventor do 
n6nio. 

o primeiro foral foi concedido por D. Afon
so II , no ana de 1218. 

Esta vila e sem duvida uma das mais anti
gas de Portugal. 

No pr6ximo numero iremos tratar das mar
cas de AlcaCfoVaS, A!canede, Alcanena, Alcan
tara-Terra e AlcobaCfa. 

VENDA POR OFERTAS 

o Clube Filatelico de Portugal vai dispersar uma cOI!eC(f80 dO tema 
«Poupanrra» que pertenceu a um s6cio falecido. 

Os lnteressados em receber a Iista dos loles, deverio sollcUa-la a 
Secretaria do CFP que a enviars gratultamenlle. 

As condirr6es de venda serio semelhantes as dos nossos Leil6es. 

r" 

RUTEIRO DE EXPOSlr;;(jE~ 

PHILEXFRANCE 89 
EXITO ABSOLUTO 

Desenrolou se em Paris, de 7 a 17 do pas
sado mes de Julho, a ExposiC(ao Mundial de 
Filatelia PHILEXFRANCE 89, integrada nas 
comemoraC(oes do Bicenlent rio da RevoluC(ao 
Francesa e da DeclaraC(so dos Direitos do 
Homem e do Cidadso. Foi patrocinada pela 
FIP e organizada pela Ass .... ciac;:so para 0 
Desenvolvimento da Filatelia (ADP) . 

A ExposiC(80 leve lugar no Hall numero 
I <10 Parque de ExposiC(oes de Paris, na Porta 
de Versalhes. 0 pavilhso, com 50000m2 al
bergou cerca <Ie 6500 quadros, 250 stands 
de comerciantes filalelicos e outros 63 de 
administraC(oes 'postais. 

Tratou-se de uma ExposiCfSO de grande 
nlvel no que concerne a organizaC(ao, a qua· 
lidade das participaCfoes fi:latelicas e, ainda, 
a programaC(80 social. 

Foram emitidos varios selos, inteiros pos· 
tais e um bloco, alusivos ao acontecimento, 
bem como houve diversos carimbos comemo
ralivos. 

Calcula·se que a ExposiC(80, provavelmente 
a maior e melhor mundial FIP desde sempre, 
tera side visitada por certo de 300.000 pes
soas, 

Realizaram·se varios simp6sivs filate li:;os 
bem como um "meeting" da Comissao FIP 
de Inteiros Postais. 

o Catalogo editado e de luxo. Constituldo 
por do is volumes, um com 360 e outro com 

Manuel Portocarrero 

260 paginas. 0 seu conteujo informativo e 
formativo e exemplar. 

Do Juri internacional fizeram parte do is 
conceituados jurados portugueses: 0 Cap. 
Lemos da Silveira (Aerofilatelia) e 0 Eng. 
David Cohen (Tradiclonal). 

Gostaria de salientar a entrada do Cap. 
Lemos da Silva para a Academia Europeia 
de Estudos Postais e Filateliccs, como Mem
bro de Honra, em reuniso hav:da no dia 14 
de Julho passado. Uma granje jistinC(so para 
o pr6prio e para a Filatelia Nacional. 

De salientar tambem que 0 Grande Premio 
Internacional foi atribuldo ao consagrado fila· 
telista luso·brasileiro Angelo Lima, com a sua 
fabulosa colecC(80 " Brasil Imperial 1843 a 
1866 ... 

Nao posse tambem deixar de referir que a 
colecCf80 "Portugal Classico .. do saudoso 
Eng. Paulo Seabra Ferreira, foi proposla 
para 0 Grande Premio de Honra. 

Para concluir, dou a conhecer 0 palmares 
oblido pelos concorrentes portugueses. 

CLASSE DO JORI - David Lopes Cohen, 
"Inteiros Postais de Portugal .. . 

CLASSE DE GRANDE COMPETIt;AO FIP 
- Paulo Seabra Ferreira , " Portugal Clas
sico .. . 

• Comissario Nacional. 
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TRADICIONAL - Joaquim 'Leote, "India 
Portuguesa .. , ouro grand'e; Luis Frazeo, «Por
tugal classico .. , Duro; Joifio Neves Gonc;alves 
Novo, «Portugal Classico .. , vermeil grande; 
Jose Manuel Santos Pereira , «Estudo dos 
selos do rei D. Manuel II .. , vermeil grande; 
Oscar Augusto Marinho, "Portugal Classico .. , 
prata grande; Jose Julio Jordifio, "Franc;a 
1849-1900 ... prata. 

INTEIROS POSTAIS - Manuel Portocar
rero, «Inteiros Postais dos Ac;ores .. , prata 
grande. 

TEMATICA - Eduardo Jose Oliveira Sou
sa, "Veiculos motorizados .. , prata grande; 
Joifio Moura, «Antecedentes da epopeia do 
espac;o .. , prata grande; Pedro Vaz Pereira, 
«Hist6ria de Portugal .. , prata grande; Carlos 
Penha Garcia, ,,0 Caminho de Ferro e 0 Cor-

reio .. , prata grande; Fernando Gomes Carrifio, 
"Escutismo .. , prata; Ant6nio Leal Cr6, "Todas 
as especies de graos .. , prata. 

MAXIMAFILIA - Ant6nio Gonc;alves Borra
Iho, «Mamlferos .. , prata; Jose Ant6nio Duarte 
Marrins, ,,0 Correia .. , prata. 

LlTERATURA - Clube Nacional de Filate
Iia, «A Filatelia Portuguesa .. , bronze pratea
do; Jose Ant6nio Duarte Martins, «A Maxima
fiUa de Macau .. , bronze. 

JUVENTUDE - Francisco Jorge Geada 
Sousa, "A expansao portuguesa do ultramar .. , 
bronze prateado. 

A Revista do Clube Filatelico de Portugal, 
concorrendo na Classe <Ie Literatura, obteve 
medalha de bronze. 

"-----... --~ ... 

IBERAMERICANA 89 

REGISTOU SUCESSO 

Decorreu em Burgos, de 22 a 30 de Abril 
pass ado, 0 XIII Certame Filatelico Iberoame
ricano, organizado pelo Clrculo Filatelico e 
Numismatico de Burgos e pelo Grupo Fila
telico Iberdouro de Burgos. Patrocinaram 
este certame a Junta de Castela e Leao, a 
Assembleia Provincial de Burgos, a Munici
palidade de Burgos, a Caixa Econ6mica Mu
nicipal a Empresa Iberdouro S.A .. a Fede
rac;ao Espanhola de SOGiedades Filatelicas, 
tendo a Federac;ao Interamericana de Fila
telia (FIAF), onde Portugal e Espanha tem 
assento, dado a sua Cooperac;ao. 

Foram ocupados cerca de 1.000 metros 
quadrados por participac;oes filatelicas prove
nientes dos paises da Peninsula Iberica e do 
Continente Americano, tendo 0 corp') de jura
dos Internacional, sido constituido por: 

Comissario da Exposi980 
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Jose A_ Duarte Martins * 

Jorge Ginovart Vidal (Barcelona) Presi
dente, Roberto Rosende (Nova lorque) Vice
-Presidente, Emilio Rodenas Cabanas (Valen
cia) Secretario, Jose Torres Dias (Panfer
rada Leao) Secretario, LuIs Alemany Indarte 
(Madrid), Ram6n Cortes Haro (Sevilha), 
Jose Duarte Martins (Lisboa). Heinz Spin
ner Linke (Santiago do Chile). Jose Hernan 
Eeijas (Ferrol-Corunha). Ferdinand Hidalgo 
(Rio de Janeiro). Angel Sanchez Arevalo 
(Madrid), Angel Sanguinetti (Montevideu), 
Eliseo Otero (Buenos Aires), e 0 Jurado 
Aprendiz. Felipe Villamartin Oviedo (Burgos). 

o nosso cons6cio Duarte Martins, integrou 
o grupo que apreciou as participac;oes Tema
ticas, de Inteiros Postais e de Maximafilia. 

Entre os varios actos que decorreram du
rante esta Exposic;ao, salientaram-se 0 lan
c;amento solene do selo alusivo a porta da 
quinhentista «Casa del Cordon .. , onde a 
mesma decorreu, a apresentac;ao da "FILA
TEM'90 .. , ExposiC;iio Filatelica Nacional Te
matica, em Palencia e, pel a primeira vez, da 

" 

Este nome devia-se a uma grande lagoa for
mada pelas aguas do mar. 

Ha quem afirme que 0 seu nome, ap6s 
a conquista arabe, seri a«AI-Buhar .. . que tam
bem queria significar mar, em arabe. 

Albufeira foi conquistada aos Mouros, por 
D. Afonso III, em 1250. 

ALBU}'EIRA 

Estava tambem provida, nes ~e terceiro quar
tel do seculo XIX, de estac;iio telegrafica 
municipal. 

Teve 0 seu primeiro foral a 20 de Agosto 
de 1504, sendo este concedido por D. Ma
nuel I. 

ALBUFEIRA 

ALCACER DO SAL 

Era uma vila da Extremadura, no 3.· quar
tel do seculo passado e tinha naquele tempo 
780 fogos e aproximadamente 2.950 habitan
tes. 

o concelho era composto por 3.950 fogos 
e a coma rca de 5:000 fogos. 

Pertencia ao distrito administrativo de Lis
boa. 

I ALCAOERDSI\L.I 

Durante as 1.' e 2.& Reformas Posta is, foi 
uma Direcc;ao de Correio da Administrac;ao 
Central do Correio de Lisboa e usou em 
ambas 0 carimbo obliterador de barras com 
o n.O «2". 

A Vila de Alcacer do Sal fo i fundada pelos 
Lusitanos no ana 30 A. C. 

Conta-se que a sua fundac;ao f icou a de
ver-se a um voto, que os Lusitanos f izeram 
a «Salacia.. que era uma deusa daquela 
epoca. 

o rei Bogud, califa africano, invadiu a 
Lusitiin ia, profanando e destruindo um tem
plo dedicado a «Salacia .. , mas quando reg res
sava, por mar, ao seu rein o, foi apanhado 
por uma tempestade, onde morreram quase 
todos os seus homens. 

Os Lusitanos, como agradecimento a deu
sa pelo castigo «infligido .. aos profanadores, 

~' 
ALC/lCfi'Jt lJal//£ 

reconstruiram 0 temp!o e lundaram perto 
deste uma povoac;ao, dando-Ihe entao 0 nome 
de «Salacia». 

Foi mais tarde conquistada pelos roman os, 
que Ihe puseram 0 nome de «Salacia-Urbs
-Imperatoria ... 

Voltou a mudar de «donos» em 715, quan
do foi conqu islada pelos arabes, passando 
esla a designar-se por «Alcac;ar de Salaria ... 
Chamaram-Ihe «alcac;ar .. (do arabe al-qac;r), 
porque construlram a sua volta uma nova 
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ALBUFEIRA 

Vila algarvia, pertencia a comarca de Louie 
e ao distrito administiativo de Faro. 

Durante as 1." e 2." Reformas Postais foi 
uma Direcc;so de Correio d,a Administrac;so 
Centra! de Faro e usou em ambas 0 carimbo 
obliterador de barras n.O ,,209 .. . 

Em 1769 ja tinha posto de correio . 
Tinha naquele tempo 950 fogos e 2.700 

habitantes, tendo 0 concelho 2.000 fogos. 
Esta vila e de formaC;Bo romana e usou 

como primeiro nome 0 de "Baltum ... 
Em 716, e conquistada pel os arabes, que 

a passam a designar por «AI-buhera .. , dimi
nutlvo de " bahron u , que quer dizer em ara
be, mar. 

~~.,;/~;c- ~p1. .",ci J p,4 

-~~~~--
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"GRANADA'92», a qual tudo indica que sera 
uma Exposic;so Filatelica Mundial que vai dar 
brado. 

Apresentamos seguldamente as classifica
C;ees alcanc;adas pelas doze particlpac;Oes 
portuguesas presentes. 

MEDALHA DE DURO. MODULO GRANDE 

«Portugal, EmissOes Borja Freire 1853/ 
11864», de Jose Manuel Castanheira da Sil
veira, e «Vaiculos Motorizados», de Eduar
do Oliveira e Sousa, com Premio Especial. 

MEDALHA DE DURO E GRANDE PREMIO 
DE MAXIMAFILIA 

«0 Mundo GeogrMico segundo os Lusia
das», de Manuel Pedro Dias. 

MEDALHA DE PRATA DOURADA. 
MODULO GRANDE 

«Portugal, Classicos nao Denteados», de 
Oscar Marinho; «Estudo Especializado dos 

INTERPORTUGAL 90 
o Clube Filatelico Portugues, agremiac;so 

radicada desde 1975 em Estugarda, Alema
nha Ocidental, impulsionada pelo dinamismo 
do nosso cons6cio Justino da Silva Cruz, vai 
levar a efeito nos dias 17 e 18 do mes de 
Marc;o do pr6ximo ano, a terceira exposic;ao 
filatelica portuguesa, INTER·PORTUGAL 90. 

o certame que tem como tema 03 500 
anos dos Descobrimentos Portugueses, conta 
com 0 patrocinio dos Coneios da A!emanha , 
da Federac;so .portuguesa de Filatelia e da 
Federac;so Alems de Filatelia, entre outra'!! 
instituic;Oes, desenrolar-se-a no Casino de 
Estugarda Bad Cannsta:t. 

Adivinha-se desde ja um notavel e con so
lador sucesso de mais esta realizac;so do 
Clube Filatelico Portugues, atestado pelo 
cuidado que est a a ser posta na sua organi
zac;so, a funcionar, como se impOe. a longo 
prazo, e pelos apoios ja conseguidos. 

Em breve contamos dar outras informac;oes 
sobre esta manifestac;so. (SG) 

Selos de D. Manuel Ih), de Jose Manuel 
Santos Peraira, com Felicita~5es do Juri ; 
«Hist6ria Postal de Portugai», de Asdrubal 
Magalhses; «A Rota da India», da Miguel 
Mac3do Teixeira, com Premio Especial; e 
«Viagem a Portugai», de Hernani Matos, com 
Premio Especial. 

MEDALHA DE PRATA DOURADA 

«0 Imperio Colonial Portugues» , de Vitor 
Carmo Correia, e «Os Militares na Paz e na 
Guerra», de David Rodrigues Cruz. 

MEDALHA DE PRATA, MODULO GRANDE 

«Estudo do Selo Ceres em Portu3a'», de 
Jose Miranda da Mota. 

MEDALHA DE BRONZE PRATEADO 

«Telegramas, Estudos Especializado», de 
Paulo Sa Machado. 

«GRALHAS» 
Se as "gralhas .. sao sempre importunas, 

por vezes ultrapassam 0 maximo aceitavel. 
Como sucedeu no artigo do destacado publi
cista filatelico, Jorge Luis P. Fernandes, 
publicado no numero 350, da nossa Revista. 

E os lapsos comec;aram logo no titulo do 
trabalho que deveria ser «A utilizaC;ao dos 
selos "Rede de Telecomunicac;oes .. na R. P. 
de Moc;ambique». 

Tambem na pagina e 16, 2." coluna , 10." 
linha, onde se Ie «com adicionais u , deve 
ler-se «como adicionais». Na p~gina 17, na 
ultima linha da 2." col una e"Tl vez de " oca· 
sional», deve ler-se «colonial». Na pagina 
18, 2." col una, 0 periodo que comec;a na 
linha 22, devera ficar, «Como vimos, a taxa 
de Telecomunicavoes para encomendas pas
rais era efectivamente de 1 SOO .. . 

Oeste" e de ou:ros lapsos menDs signifi
cativos, ficam as nossas desculpas aos lei
tores e ao autor. (SG) 
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J a em distribui~ao gratis 
o pre~ario 8 

Contendo muitos mil hares de series completas novas de parses 
compreendidos entre AFEGAN STAO e ESPANHA. com indica<;:ao 
simultanta de dezenas de temas. Em suplemento especial todas as 
emissoes EUROPA/CEPT. desde 1956 a actualidade. E todo 0 mate
rial filatelico. 

Ao pedir-nos este pre<;:ario. informe se recebeu os anteriores. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMoES 

sel·os e material filatelico para 0 coleccionador 

Tel,ef. 062.31248 - 2500 OALDAS DA RAINtHA 

LINDNER 
o MELHOR AT~ A DATA PARA APRES8NTACAO 

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 

Os conjuntos de 1986 ja chegaram 

PECAM PREQARIOS 

FOLHAS NEUTRAS. CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LDA. 

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

Prac;:a Mouzlnho de Albuquerque 
Centro Comerelal Bras!lla 

Sala 911 - 9.° 
4100 PORTO 

CARIMBOS NOMINATIVOS 
USADOS EM PORTUGAL 
NO PERIODO ADESIVO 

ALBERGARIA-A-VELHA 

Esta vila pertencia naquela epoca a regiAo 
do Douro e a comarca de Es~arreja. 

Tinha no terceiro quarte! do seculo XIX 
700 fog os, nos quais viviam cerca de 3QOO 
pesoas. No concelho existiam 1600 fogos. 

Nas 1." e 2.a Reformas Postais, foi uma 
p irecc;Ao de Correio da AdministraC;30 Cen
tral do Correio de Coimbra, usando as obli
terac;oes de barras «79» e «89», respectiva
mente nas 1." e 2." Reformas Postais. 

Neo se sabe ao certo 0 ano em que foi 
fundada, mas julga-se que no seculo IX ou X. 

o seu nome provem de uma «albergaria», 
fund ada por D. Teresa, mulher do Conde 
D. Henrique, por volta do ano de 1120. 

A «albergaria» como todas naquela epoca, 

Pedro Vaz Pereira 

destinava-se a albergar ou recolher os via
jan:es pobres. 

Esla «albergaria» foi uma das mais impor
tantes daquele tempo, uma vez que Alber
garia·a-Velha era atravessada por duas vias 
imporlan\fssimas, que eram as estradas reais 
Lisboa-Porto e Aveiro-Viseu. 

Como curiosidade posso acrescentar, que 
a «a!bergaria» era composta por 4 camas, 
2 enxergoes, varias esteiras e encontrava-se 
provida de Jume, agua e sal. 

A todos aqueles que ali morressem era 
dada mortalha e funera l «com officio de tres 

ALllfRGA1~IA 

Iir;ijes e missa, e mais tres missas de altar 
privifigiado ». 

Possuia no seculo XIX es"aC;80 telegrcifica 
municipal. 

Recebeu de D. Teresa, em 1124, carta de 
doa!f80 que Ihe serviu como foral. 
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Proprietarios e Directores: Mattos & C.", 
com escrit6rio na Rua Nova da Piedade, 47, 
Usboa. Foram publicados 5 numeros, de 
Janeiro a Maio d.e 1896, ou melhor conhe
cemos apenas esses. 

1898-1900 - 0 Porto Philatelico. Porto. 

1898-99 - 0 Philatelista do Occidente. 
Porto. 

1899 - 0 Philatelista Luzo·Africano. Porto. 

1899·1900 - Philatelista Anunciador. Por
to. 

1900 - Philatelista Portuense. Porto. 
- Philatelico Aveirense. Aveiro . 

Havendo todo 0 interesse para a fi latelia 
nacional completar tanto quanto possivel a 
bibliografia que Ihe diz respeito, daqui ape· 
lamos para os que tenha elementos 0 faze
rem. Exislem obras de que apenas se conhe· 
cem os tftulos sao elas: Le Portugal Phila
telique, 0 Correio Luzitano, Philatelista 
Anunciador, Philatelista Portuense e Phila· 
telico A~irense. Teriam todos eles exis
tido? Nao havera mais a acrescentar? 
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CATALOGO 
ELADIO DOS SANTOS 

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL 

E INSULAR, E DE MACAU 

51 ." Edic,;ao 1990 .. ..... .. ... 1.250$00 

Pelo correio: Porte e registo 
190$00; a cobr. mais 72$50 

Aparece na 2.L quinzena de Outubro 

ELADIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922 
Rua Bernardo Lima, 27 

elef. 54 97 25 1100 LlSBOA 

Podemos tirar algumas conclusoes sobre 
localizac,;ao geogratica dos editores e que 
sao os seguintes: Usboa (9) , Porto (6), 
Aveiro (2) e as apreciaveis tentativas do 
r.esto do pais e caso curioso, ambas no 
Alentejo, Vila Vic,;osa (1) e ~vora (1). Como 
sempre aconteceu at raves dos tempos, a 
filatelia concentrou-se em determinados 10-
cais, sucedeu como por exemplo na rua do 
Arsenal, Conde Redondo e actual mente no 
Rossio e ruas contrguas. Nos primeiros tem· 
pos mercavam os selos no Chiado, Camoes 
e conlins do Bairro Alto, onde hoje, apenas, 
mantem' a tradic,;ao 0 nosso cons6cio e 
amigo Castanheira da Silveira. 

(1) Jornal da . Philateli c Literature Association., 
Canajoharie (New York) . Vol. 15. N." 1. 31 de Marl;O 
de 1966, 

(2) L'Am i du Timbrophi le. N." 5. Setembro de 
1BBB. 

(3) Deu a entender Faustino A. Martins no 
·Philatelista- . 

(4) .Deste peri6dieo vimos uma Melnta_ no esp6· 
lio do Dr. David Cristo, que 101 s6eio do CFP. 

SELOS USADOS 
DE 

PORTUGAL E EX·ULTRAMAR 

COMPRAMOS 
Comemorativos ou formato grande de 
Portugal. Do ex-Ultramar tudo nos 
interessa, desde mapas, fomento, Ce
res, Lusladas, etc., e novos taxas 
baixas em folhas. Pagamos bons pre' 
cos. Exemplo: Portugal comemorativos 
a partir de 100$00 por 100 selos, 86 
aceitamos selos perreitos sem cantos 
cortados, trac,;ados a tinta ou perfura· 
dos. Tambem compramos com papel. 
Aceitamos trocas por selos de Moc;:am· 
bique e Africa do Sui, de que temos 
born stock. Faca as suas ofertas. 

II\I\N\N\I\I\I\ 

FILAVLIS 
Loja do ColecclonlSmo 

Rua LuIs de Cam6es, 92· ric 
Tel, 034·621727 - 3750 AGUEDA 

LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1Sl1E DES MEMBRES 

AL TERA4:;OES REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

118 - Jorge de Matos Ferreira Botelho. Rua 
Brito Capelo, 795-3.". 4450 Matosi
nhos. (M) Po. Fr. T. N. U. 60. 3. 

233 - Dr. Valentim Maximiano Dias de Sou· 
sa Lemos. 4, Alam. Cidade de Oeiras. 
2780 Oeiras. 

768 - Dr. Jose Henrique Pereira de Barros 
Ferreira. Rua da Graciosa, 43·2.0 DI.o. 
4000 Porto. (M) Po. Fr. In. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 94. 

890 - D. Celina Pereira Netto. Avenida de 
Moscavide, 39·1.° Esq. 1885 Lisboa. 
(M) po. T. C. V. 60. N. U. 

930 - Vitor Sa Alves Coelho. Rua Alexan
dre 0' Neill, 3-1.° Esq. 1300 Lisboa. 
Postais e sobrescritos. 

1442 - Manuel Rebelo. Rua General Hum
berto Delgado, 55·3.° Esq. 8000 Faro. 
(M) T. C. V. N. U. 60. 1. 93. 

1910 - Dr. Ant6nio Alberto Carranca Costa. 
Av. N. A. Pereira, 5·1.° Dt.o. 2380 
Alcanena. (M) Po. Es. Fr. In. T. C. 
60. N. U. 1. 2A. 3. 19. 21. 90. 94. 

2269 - Jaime Filipe Monteiro Ferreira Dias. 
Rua do Mercado, 25. 1800 Lisboa. 
(A) Po. Fr. In. T. C. V. 60. N. U. 3. 
90. 91 . 93. 94. 97. 107. 

2359 - Inoc~ncio Pavese de A. Araujo. Rua 
de Moc,;ambique, 1-1.° Dt.". 1100 Lis
boa. (M) Po. Fr. In. T. C. V. 60. N. 
Republica Italiana. 1 (1963 em dian· 
tel. 90. 94. 109. 

2400 - Paulo Leand,ro Roriz Sequeira. Rua 
A. C. de Oliveira Tavares, 17 ric. 
7300 Protalegre. (P) Po. In. 60. 1. 2. 
16. 53. 

2919 - Rui Jorge de Oliveira Monteiro. Rua 
36 n.O 987, 1.0 01.°.4500 Evora. (M) 
Po. Fr. T. N. U. 60. 1. Cosmos. 90. 

2938 -- Andre Filipe Araujo dos San :os Antu· 
nes. Rua Mario Barata da Cruz n.O 
11.2700 Amadora. (P) ,°0. Fr. In. T. 
C. V. 60. U. 1. 2A. 3. Ateneu. 

2968 - Eng. Joao T. Franco de Campos. Rua 
18 de Abril, 1. 2775 Parede. (A) Po. 
In. Fr. Es. T. C. V. 60. U. SA. Nova 
Zelandia. Hong·Kong, Singapura. 9. 
17. 90. 97. 

2969 - Carlos Manuel Agostinho Salgueiro. 
Rua Alfredo Lopes Vilaverde, U. 46. 
3.° A. Pac;:o de Arcos. 2780 Oeiras. 
(A) T. C. V. 60. N. 1. 2A. 90. 94. 
Ateneu. 

2970 - Eng. Stefan Kristof. Av. Conselheiro 
Fernando de Sousa, 23-9.0 01.0 • 1100 
Lisboa. (P) Po. In. C. 60. N. U. T10. 
T49. 

2971 - Luis Manuel Pires Reis. Rua Alexan
dre Herculano, 249. 3880 Ovar. (M) 
Po. Fr. In. T. C. V. Tematica de Arte 
e Cultura (Folclore, Etnogra~ia. Arte
sanato) 60. Pec;:as circuladas. Provas. 
Ensaios. FDC. 

~972 - Manuel Kullberg. Quinta Grande de 
Alfragide, lote 64 A-1." "B». Alfra
gide. 2700 Amadora. (M) Po. 60. N. 
U. 1. 2A. 19. Andorra. 

2973 - Carlos Alberto de Almeida Beja Ma
nac;:as. Avenida Madrid, 23·1 .• 01.0 • 

1000 Lisboa. (iO ) T. C. V. 60. N. U. 5 
(CEPT). T. 26. 

2975 - Rui Manuel Madeira Miguel. Vale For
moso. 8100 Louie. (M) Po. Es. In. 
T. C. 60. N. U. 67 B. 68. 72. Calen· 
darios. 90. 94. 

2976 - Casimro Marques de Almeida. Rua 
da Boavista n." 24. Aldeia da Mata. 
7430 Crato. (P) T. C. 60. N. U. 94. 

2978 - Joao Humberto Bastos de Matos. Rua 
Joao Villaret n.O 21-1.0 Esq. 1000 Lis
boa. (P) Po. Fr. In. Es. T. C. 60 N. U. 
Tematica de veiculos motorizados. 90. 
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2980 - Fernando de Mascarenhas Corte-Real 
Gra(fa Mira. Rua Jose Estevao, 2-5.° 
Esq. 1100 Lisboa. (M) T. C. V. 60. 
N. U. 94. 

ACORES 

2977 - Emauel da Assunyeo Oliveira da 
Cunha. Rua da Boa Nova n.O 40. 9500 
Ponta Delgada. (M) Po. 60 T. N. U. 
1. 2A. 2C. 3. Colecclona: 1. 2C. T7. 94. 

MACAU 

2745 - Luis Miguel Ferreira, Av. Coronel 
Mesquita, 2 - G. Macau. (M) Po. In . 
Fr. Es. Chines. Neo Troca. 60 apenas 
novos. C/V. Tudo f i!atelico sobre 
Macau. V. 68 da Formosa. Rep. Pop. 
da China e de Hong-Kong. C. 60 
Manchuria (Manchukuo). Elad io San
tos e ou Ateneu. Scott. 

BRASIL 

2160 - Geraldo Jose Volpiio. Caixa Postal , 
223. Paranagua PR 83200. (M) T. 
60. Tematicos. N, principalmente. 
T18. IIhas de Guernesey. C. Verde. 
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ALBUM DE SELOS 
DE PORTUGAL 

ENCICLOPEDICO • HISTORICO 

EDIQOES GIRASSOL 

R. Passos Manuel, 12 - 2.° Dt.° - Sala H 
Expediente: (2." a 6.a feira -14 as 17 h.) 
1100 L1SBOA PORTUGAL 

Em distribui(fao fasclculos 
N.08 55 e 56 

c. Colombo 
Italie, Europe occ,. URSS 

Prix courant gratuit 
(Prec;:ario gratis) 

Corso Mazzini, 67/08 

1-20075 LOOI 3 (MI) Italia 

AFRICA DO SUL 

2959 - Carlos Pereira Gonyalves. P. O. Box 
5602. Johannesburg. (A) Comerciante 
de selos. T. V. C. 60. N. U. Todos 
os catalogos. 

A'lEMANHA 

2979 - Dr. John Zwirello . Postfach 211424. 
'0-7500 Karlsruhe 21 . BRO. (A) In . 
Fr. Es. AI. Tematicas e Macau. 97. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

2542 - Peter Hammarstrom. 934 North Foo
thill Road. Beverly Hills. CA 90210. 
(A) Po. Fr. In. AI. 60. U. 50. 51 . 
52. 53. 

ESPANHA 

1254 - Dr. Miguel EchagOe. Ap. 295 31080 
Pamplona. Es. Fr. Tarjetas Postales 
Antigua. 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.· DE DEZEMBRO, 101 _ 3,° 

1200 L1SBOA - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATElIA 

SaOSDE PORTUGAL E UL TRAMAR 
• a nossa grande especialldade 

SELOS DE TODO 0 MUNDO 

PARA TOCOS OS TEMAS 

ExposlliAo permanente de Selos em 
15 vltrines do 'trio do r6s-do-chlo 

e no 3.0 andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

ExecUli10 r6plda de pedldos 
por correspondlncla 

BIBLIOGRAFIA FILATELICA 

DO SECULO XIX 
(periodicos) 

Entre os muitos meritos que teve 0 Coro
nel Guedes de Magalhaes foi 0 de ter reu
nido elementos para uma bibliografia da lite
tura filatelica portuguesa, primeiro em infor
ma(foes dispersas no .. Mercado Filatelico», 
que se publicou no Porto e depois reunindo 
tudo na .. A Bibliography of Portuguese 
Philatelic Literature.. que foi publicada na 
.. Philatelic Literature Review .. (I) porque nao 
conseguiu editor em Portugal. 

Conhecedores das imensas dificuldades 
que teve, algumas das vezes fornecemos 
indicac;:oes para acrescentar ou Cor,figir os 
seus apontamentos e em sua mem6rfa, atra
ves dos anos, temos -continuado a Ijlrocurar 
novos elementos, incluindo a publicac;:ao de 
anuncios de compra, sem quaisquer resulta
dos positiv~s. 

Neste momento damos conhecimento do 
que e posslvel alterar ou acrescentar na 
parte referente ao secu!o XIX, aproveitando 
a ordem cronol6gica e respectivos mulos. 

1887-88 - 0 Philatelista - Orgao do «Cen
tro Philatellco Portuguez ... 

1888 - L'Ami QU Timbrophile. Erradamente 
descrito como «L'Ami du Trinbophile .. , talvez 
por gralha tipografica. A sua Redacc;:ao e 
Administrac;:ao foi na Rua da Imprensa Nacio
nal, 43, Lisboa, sede da firma Netto & Almei
da. Foram publlcados 4 numeros (7) 0 nu
mero 1 a 10 de Abril de 1888 com a tiragem 
de 3000 exemplares, aumentando no 2.° e 
seguintes para 3500 exemplares 0 que e 
estranho porque a partir de Agosto de 1888, 

Jose R. Dias Ferreira 

nao se conhecem - ate esta altura - mais 
numeros. 

1888 - 0 Mercado de Sellos - Orgao do 
Centro PhiJatelico Portuguez. 

1888 - Correio Luzitano. Guedes Qe Maga
Ihaes da noticia deste peri6dico em 1895. 
Encontramos referencias a sua salda em 
1888, com uma nota ~Acaba de aparecer 
em Lisboa 0 jornal mensal .. Correio Ltlzitano" 
que se dedica tambem a timbrologia. Se
gundo 0 que n6s sabemos existem agora 
dois jornaes deste genero.. e mais ad iante 
.. .. . 0 novo colega .. ... (1) 

Vimos do .. Correio Luzitano" 0 n.O 1 do 
1. ° Ano referente a Setembro de 1888 e 0 
n.O 11 de Julho de 1889, 

1893 - Portugal Philatelico. Um dos seus 
directores nao se chamava Jose Pinto Castel
-Branco, mas sim de seu nome completo 
Jose Pinto Osorio Castello Branco. Este 
coleccionador que foi 0 presidente da pri
meira associa(fAo filatelica portuguesa, muito 
contribuiu 'Para 0 seu incremento (3) . 

1893 - 0 Philatelista. (II Serie). 
1893 - 0 Porto Philatelico. Porto. 
1894-95 - 0 Internacional. Vila Vic;:osa. 
1894-96-0 Philatellsta (III e IV Serie). 

Lisboa. 

1895 - La Portugal Philatelique. Aveiro ('). 
1895 - ~ora Postal. '~ora . 

1895 - 0 Correio Luzitano. Lisboa. 
1896 - La Philatelie Portugaise, Esta obra 

que nunca vimos referenciada eram seus 
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de qualquer modo. Todas os cuidados eram 
poucos. Ele e e/a tinham urn. ar cerimonioso 
perfumado por um ramo de flo res vir;osas. 
Tudo preparado para a camara fotografica. 

Hoje, nlio se precisa de laborat6rios para 
compor cenas amorosas. Ja se respira amor 
com a mesma faci/idade que se mastiga 
uma pastilha elastica. 

Nlio admira, portanto, que reproduzamos 
um postal de cores garridas e aspecto dos 
nossos dias. 

f 
n 10 (rem: . -. 

<:rnd:<:rd 

Decorridos cinco an os a encher 0 p6rtico, 
supomos que chegou 0 momenta oportunis
simo para nos despedirmos. 

Efectivamente, 0 Amor serviu para entrar 
e para sair, 0 que e exce/ente sinal. Alem 
disso, estamos certos de que outras penas 
mais hBbeis poderlio ocupar 0 "P6rtico». A 
variedade e atractivo que convem ao nosso 

o nosso dedicado colaborador Alves Coe
lho, ap6s cinco an os ininterruptos de nos de
liciar com as suas magnificas cr6nicas de 
excelente recorte literario que preencheram 
em exclusivo este espac;:o denominado .. P6r
tico», vern, numa atitude muito digna, prop~r 
a sua substituic;:ao. 

Contristados pela sua decisao, com preen
demos todavia 0 nobre objectiv~: 0 seu 
(e nosso) desejo de aparecerem novas publi
cistas filatalicos. Assim 0 entendemos. Por 
isso a aceitamos. 

6 

* • 

Dentro do corar;lio, a legenda "SOU do 
amor e da flor» tanto serve para uma como 
para a outra boca. Ele e Ela parecem tlio 
felizes que nlio regateiam sentimentos perfu
mados. 

A prop6sito de "Amor», nlio sabemos se 
o leitor conhece AMOR, uma freguesia do 
concelho de Leiria e Leiria deve considerar
·se muito ufana do seu AMOR, pois na carta 
com marca de dia de 23-3-88 de Amor apas 
a marca do dia 23-3·88 Leiria. 

* 

Clube Filatelico de Portugaf do mesmo modo 
que a juventude. 

Que trag a, pois, 0 pr6ximo colaborador 
muitos sucessos para 0 nosso Boletim. 

Consinta-se-nos ate um ape/o: que venha 
um jovem, mesmo que nunca tenha escrito. 
A epoca e 6ptima e os recentes premios 
criados pe/a Federar;lio Portuguesa de Fila
telia convidam ... 

No seguimento do seu convite, fazemos 
nosso 0 seu apelo: quem se pro pOe dar con
tinuidade a esta sec"ao? 

o justissimo agradecimento e -reconheci
mento a Alves Coelho pela sua inestimavel 
colaborac;:ao nao serao feitos aqui e agora. 
E retivemos a sua promessa de que, de 
qualquer modo, 0 .. P6rtico» nao morrera
para alam de continuarmos a disfrutar dos 
seus apontamentos noutras secc;:oes das nos
sas paginas. (Silva Gama) 

~:: ::::::::::::::::::::: :;: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::: :;::::::: ::::: ::::::::: t 

:: if .. .. 
n TEMOS GRANDE STOCK EM SElOS CLAsSICOS H .. .. 
n DE PORTUGAL E EX-Ul TRAMAR PORIUGUES n .. .. .. .. .. .. .. .. 
:: ii g HIST6RIA POSTAL JA S·AIU INTEGRADO NA :: .. .. n PRE-FILATELIA REvrSTA F. N. A CRONICA H 
:: CORREIO MARITIMO MUNDIAL DE NOVIDADES :: 
:: :: 
:: CENSURAS E C.o MILIT AR COM PREQO DO MERCADO :: 

H REIMP RESSoES PORTUG U~S H .. .. .. .. 
g PROVAS-ENSAIOS·FALSOS • FAQA JA it 
:: A SUIA ASSINATU,RA :: 
:: :: 
:: PARiA QUALQUER :: 
:: :i •• TEMA au PArs •• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
~ NOVIDADES ~ 
.. EM TODO 0 MUNDO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II SUBSCREVA-SE EM I 
~i RF~nSR Ii .. .. .. .. 

II P,ORTUGAL II 
~~ Rua Ricardo Jorge, 53 - 4000 PORTO H .. .. 
:: Telef. : 31 3438 - Fax: 31 49 94 :: - -- -.. .. n FllAMUNDO (GRUPO AFINSA) n 
=:':.:. Rua 1.° Dezembro, 31 _1.0 Dto. - 1200 LlSBOA !:::' 

Telef. : 32 81 38 
:: :: .. .. .. .. .. .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:t 
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BOlSA FllATEllCA 

Espac;o a dlsposlC;il.o de todos os leltores que podem aqul Inserlr 
o seu anunclo ao pr~o econ6mico de 30$00 por IIOOa. 

Join this exciting new club I 
.• Buenos Aires Exchange Ser· 
vice» . Make new friends, or 
exchange stamps worldwide. 
Your name and address and 
interesteds published FREE in 
the magazine «Exchange Stam
ps» send your name and 
address with USS 4,00, or 250 
large size stamps of your 
country to: Car-los Alberto 
Salgado. Casilla Correos 748. 
Cor reo Centrl. 1000 Buenos 
Aires. Argentina. I 
---------. 

Compro selos, postais, car
tas , cintas de jornais, etc., 
Portugal e Ulramar, em espe· 
cial Macau. Timor, C.· Mocam· 
bique, Nyassa, Tete, Zambezla, 
Kionga. Congo, Cabinda. 

J. Trindade - R. D. Fran
cisco Manuel d:3 Melo, 23-A, 
109'2 Usboa Codex. 

PRECARIO DOS NOVOS 
PArSES DE EXPRESSAO POR· 
TUGLJESA - Se colecciona 
ou pensa coleccionar estes 
paises, este precario ser-Ihe-a I 
imensamente uti I. 1974-1987. 
S~RGIO W . DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Procuro selos tematicos de 
Portugal, Angola, Mocambique 
e Macau (novos) . Dou em tro-

Procuro troquistas de selos I COMPRO "Lusradas" (Por-
us ados de Franca e Espanha. tugal), cartas, postals, ambu
Dou Portugal usados. Cor. IAnclas, carlmbos franceses, 
Portugues, Frances ou Espa- nomlnatlvos, ensalos, provas, 
nhol. Anrbal Paulo Reis. Che· erros, blocos, paquebots. 
min d~s Lorittes n.O 35. 91100 Inscrlc;Oes marglnals: 1m. 
Corbell. Franc;a. I pressores e numeros de obras. 
------- ---- -- I Resposta: Apartado 90. 2751 

DE NOVIDADES SABEMOS Cascals Codex. 
NOS! .: natural depois de I ------_. _____ _ 

quase quatro dezenas de Estou 'interessado em selos 
an os, a vender novas em is- novos de todo 0 mundo dos 
soes de todo 0 mundo. Diga· temas astrofilatelia, fauna, pin
nos que quer receber, e fique I tura, xadrez, futebol, oifmpia
tranquilo. Recebera tudo que das, barcos e uniformes bem 
pretender. S~RGIO W. DE como novidades de alguns 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL- ( palses da Europa Ocidental, 
DAS DA RAINHA. Africa e America. Of ere co em 

Deseio trocar selos usados: 
1 00x1 00. Dou Espanha e ou
tros ·paises em troca de selos 
de Portugal e ex·eoI6nias. 

Troco selos novos: Dou se
ries emitidas em Espanha des
de 1989 em troca de series 
de Portuga'i emitidas nas mes
mas datas. Luis Maria Larruy 

troca sries completas, FDC, 
postais, carimbos comemora
tivos da URSS e selos dos 
palses socialistas. Correspon
den cia em ingles, portugues 
e russo. Catalogos Yvert e 
Michel. Mark Comarov, St. 
Bogdana Hmelnizkago h. 18, 
apt 13, 236039 Kaliningrad , 
URSS. 

Elizondo - Larramendi 9 _1.0 i ---
Izda - 20006 San Sebastian - . Desejo selos novos (1950/ 
Espanha. I / 1989) de ex-Col6nias de Por-

tugal e Espanha. Ate 10 de 

Selos venda e compro, no
vos e usados. Continents e 
ex-coI6nias. Bons prec;:os. M. 
LeltAo. Rua H. Lote 19-1.° 
Frente. Casal S . Bras, 2700 
Amadora . 

cada tipo. Oferec;:o novas emis
soes do Brasil e outros deta
Ilhes. Geraldo Jose VolpAo 
2160 Caixa Postal 223 Para
nagua PR 83200 Brasil. 

ca selos tematicos de Barba- VARIEDADES DE PORTU-
dos, Nevis, St. Vincent, Tuvalu, MINT TEMATIC STAMPS. GAL, ULTRAMAR, E NOVOS 
Norfolk, Papua, Christmas, Co- want worldwide. In exchan- PAiSES DE EXPRESSAO POR-
cos, Pitcairn, Salomon, Nauru, ge I can send New Issues/ TLJGUESA - Dispomos de 
Niue, Seychelles, Lesotho, / Last Years from Brasil and cadernos com exemplares que 
Swaziland, Tanzania e Rode- others. Yvert Basis. Serious pod em em multo valorizar 
sia. Catalogo Yvert .. Zwirello, exchange Always Valid. S6cio ( suas coleccoes. Proponha 0 
Postfach 211424, 0 -7500 Kar- 2160. Geraldo Jose Volpao seu envio a apreciacAo. S~R
Isruhe 21, Alemanha (West I Caixa Postal 223 Paranagua GIO W . DE SOUSA SIMO'ES 
Germany) . PR 83200 BRASIL. I - 2500 CALDAS DA RAINHA. 
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P6RTICO 

DESPEDIDA COM AMOR 

Quando, no Bo/etim n.· 325, de Janeiro/ 
/ Marco 1984, comecamos a encher 0 Portico 
com «AMOR», ma'supunhamos que a possT
vel eoleeeao tematica se desenvolvesse de 

uma forma tao acelerada que atingisse 0 
nosso paTs. A verdade, poram, a que, na 
sarie de «felicitaeoes» emitida em 15 de 
Fevereiro, ineluiu-se oficialmente 0 amor em 
Portugal. 

Alves Coelho 

Este «amor» veio de avia~, 0 que espan
taria imenso os nossos avos se ainda fossem 
vivos. No seu tempo, admitia se um amor 
platonico numa acepeao de- contemplativo 

que os dieionarios nao registam, pois melhor 
se entende por «casto, puro». 

Em 1984, reproduzimos um postal a preto 
e einzento, as tonalidades suaves para um 
quadro de apoeas recuadas. Nao se amava 
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~ filafelia -
~I BARATH DRS 
Rua da Trlndade, 5 - 1.° Dt.o (Ao La,rgo do Carmo) • 

TeIe'.387133 

~~lf.S NOVas 
&'SSUimourande varieclade de: 

Dr - • PORTUGAL E ULTRAMAR 
• .' • Ie Novos Palses de £tpresrio PortUgtllSaj 

, - . . ~ , • ESTRANGEIRO (Pur PllseSI 
ESTRANGe/RO - TEMATICOS 

? 

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• INTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CART AS FlLATELICAS 
• AEROGRAMAS 

NEUES 
1117 LIS BOA - Codex 

E USAD0S 

possl,llmos grande quantldade de 
IIvros, revlstas a catlilogos sobra 

fllat'alla e numlsmlitlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

COMPRO-TROCO - Pec;:as 
circuladas da Companhla de 
Moc;:amblque, Nlassa, Louren
c;:o Marques, Quelimane, Kion
gao Zambezia. Respondo sem
pre. Paulo Sa Machado - Rua 
Direita das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

PORTUGAL-SOBRESCRITOS I VENPE-SE 
1.0 DIA 1950-1988 - Envia- Bilhetes posta is i lustrados 
mos gratis. SERGIO W . DE , de Portugal, Espanha, Franc;:a, 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL- I Italia, em estado impecavel , 
DAS DA RAINHA. lodos dilerentes 

NOVIDADES EM CATALO
GOS - Temos muita coisa 
para SI. Escreva e dig a que 
colecciona. Ha grandes novi- , 
dades em novos cataiogos! 
SERGIO W . DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

VIDA DE CRISTO 
e N.n S.n, vendo selos novos 
isolados, series, FDC, PM, 
carimbos, provas e erros. 
Tambem outros temas. 
Felix da Cosla IIha, 
Tel. 063/ 44429 
2065 ALCOENTRE 

Dou selos alemaes, suic;:os, 
auslriacos e oulros da Europa 
e do Brasil em troca de selos 
por~ugueses _ Dr. Oberacker, 
R. Cs. J. Silvestre Ribeiro, 
f! -7 . 01.0 -1800 Lisboa. 

Tel. 7143164 

Lawzewich Swjatoslaw 
USSR. 211829 Witebskaj OBL. 
Ciubokski A. N. plo Zarubino 
I interest by theme - Cars. 

Vendo blocos da URSS n. OR 

14-18-20-23-24 valor catalogo 
Yvert 450 F, novos, sem char
neira, por Esc. : 3.900$00. Res
posta a secretaria do Clube. 

SELOS USADOS DE: -
ALEMANHA, FRANCA, AFRI
CA DO SUL e SUDOESliE 
AFRICANO. VENDE: - A. REIS 
- R. Ant.° Jose Almeida, 75 
- 3000 Coimbra. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PAISES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUICAO GRAl1lS, 
PRECARiOS COM CERCA DE 
30.000 SERIES - Novas, di
ferentes, completas. Indique
-nos que colecciona. SERGIO 
W . DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Oferec;:o em troca .postais e 
selos de todo 0 mundo ate 
1945, novidades, FDC's, notas, Echanges tous pays. J'offre 
botoes. bandeiras, Antartida, Pologne, Bulgarie, Hongrie, 
etc. p~r selos, jornais, cata- Roumanie, URSS, DDR, Viet
logos, etc. Yakovlev Gennady. nam, Cuba, Coree Nord, Mon
Poste restante. 202000 Narva golie, Tchecoslovaqu;e. 

Base Yvert. - Edmund 
1, Est. SSA. Russia. ___ I Cynkiewicz, ul-Sien-kiewicza 

7 m. 93 -15.092 SIAL YSTOK 
Vernon Obelgonner 1118 Mc. _ POLOGNE 

Lain Street TAYLOR, Texas . 
USA 76574, deseja selos por- -
tugueses. PAULO DIAS 

Compro Peoas Filatelicas 
PRECARIO DE SERIES que tenham Porteados, Multas, 

COMPLETAS NOVAS DE POR- Imposto Postal, Imposto Tele
TUGAL - 1953-1988 - Com grafico de Portugal e Ex-CoI6-
blocos, "carnets" e outras va· nias. Tambem compro Tele
riedades. Gralis a pedido. grafia Electrica 'e Cabo Verde. 
SERGIO W. DE SOUSA SI- Cedo Trocas. 
MOES - 2500 CALDAS DA Telefone 600750 ou 975487 
RAINHA. I (depois das 20 h). 

Novos cada Es:.: 10$00 
Usados cada Esc.: 7$50 
Edic;:oes das decadas de 60 

e 70. Despesas de remessa 
de conta dos interessados. 

Resposla a FC-Secretaria do 
Clube Filatelico de Portuga l 
Avenida Almirante Reis, 70-5.0 
Dt. 0 - 1100 Lisboa. 

Troco selos, blocos, FDC, 
postais maximos, novos, da 
URSS e paises socialistas par 
iguais especies filatelicas de 
Portugal e outras palses sobre 
pintura, fauna, desporto, cos
mos, e transportes. Resposta 
a Fedchenko V., P. O. Box 
403, 220050 Minsk 50, URSS. 

VENPE-SE 
Co!ecc;:ao completa, consti

tuida ,por 100 volumes. Livros 
RTP editorial Verbo, estado 
impecavel, pela melhor oferta 
Resposta a FC - Secretaria 
do Clube Filatelico de Portugal 
Avenida Almirante Reis, 70-5.0 
Dt.° _ 1100 Lisboa. 

VENDE-SE 
Hist6ria do Sport Lisboa e 

Benlica, da auto ria de Mario 
Fernando de Oliveira e Carlos 
Rebelo . da Silva, edic;:ao das 
Oficinas Graficas de " Os Ridl
culos .. , 2 volumes profusamen
te ilustrados e encadernac;:oes 
de luxo, gravac;:oes a ouro. 

Pela melhor oferta. 
Resposta a FC - Secretaria 

do Clube Filatelico de portugal 
Avenida Almirante Reis, 70-5.0 
Dt.· - 1100 Lisboa. 

PRECARIO DE MATERIAL 
FILATELICO - Tudo 0 que 
V. pode necessitar. Gratis a 
pedido. SERGIO W . DE SOU
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 
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AEROGRAMAS 
DE MO<;:AMBIQUE 

Novos - taxa de 1 $20 
Faculdade de Medicina Veteri· 
naria cada 100$00. 

Novos - taxa de 2$50 -
Museu Alvaro de Castro -
Lourenc;:o Marques cad a 120$. 

Novos - taxa de 3$50 -
Lourenc;:o Marques - vista da 
cidade cada 125$00. 

Resposta ao Clube Filatelico 
de Portugal - Secretaria -
Avenida Almirante Reis, 70-5." 
Dt.D. 

Despesas de remessa d.e 
conta dos interessados. 

SELOS EM PACOTES - POR· 
TUGAL, Ex-Ultramar e UNI
VERSAlS. 
A. REIS - R. Ant6nio Jose 
Almeida, 75 - 3000 Coimbra 

Troco selos usados come· 
morativos de Portugal e Ex
-Col6nias por selos usados 
comemorativos de todo 0 mun
do. Selo por selo ou catalogo 
Yvert e Tellier/ 90 quando se· 
los de cotac;:ao sup.erior a 10 
FF. Correspondencia em es
panhol, frances ou ingles. 

LuIs Jorge Santos Coelho, 
Apartado 40. P·4701 Braga 
Codex. ~ortugal. 

Europa de Leste. Oferec;:o 
aos melhores precos serIes 
novas tematlcas ou outras, 
IncluiOido novidades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
Lote 8·2.D Ot.D, 2735 Cacem. 

Vendo selos de Angola pre· 
-Indpendencia e ainda est ran· 
geiros sobretudo Brasil e USA. 

Mario F. Matos 
Barreiro - Besteiros 
3465 Campo de Besteiros 

Colecciono selos novos de 
Portuga:1 e de· Africa. Oferec;:o 
em troca selos novos da Chi
na. Compreendo ingles. Mr. 
Ma Jia Hua, 31/19 Xi An Lu, 
200080 Shangai. China. 

Selos Novos e Usados de:
PORTUGAL e Ex-Ultramar. 

COMPRA E VENDA 
A. REIS - R. Ant.D Jose AI· 
meida, 75 - 3000 COIMBRA 

A<;:ORES E MADEIRA 
2.' GUERRA MUNDIAL 

Estou interessado em pecas 
censuradas destas "has. Agra· 
deco ofertas com fotoc6pia e 
prec;:o. 
Paulo Epitano de Sousa 
C. Postal, 511 
9007 Funchal 

POSTAL· HISTORY 

COM PRO revistas 
.. PORTUGAL FILAnLlCO" 

das 1." e 2." series e as n.D8 
1, 11,30 e 31 da 3." serie; 

.. MERCADO FILA:nELICO" 
da 1." serie 0 n.D 1 (Circular 
Mensal de Propaganda, De
zembro/ 40) e da 2.' serie os 
n.·8 4 a 9; 

..SELOS & MOEDAS.. n.O' 
1 e 10; 

.. FILATELIA TEMATICA .. 0 

Suplemento n.D 5 de Julho de 
1975; 

.. MAGAZINE FILATRICO" 
revistas ," .01 2, 3, 4, 7 e 17 e 
Boletim Mensal de Novidades 
n." 1 a 9; 

.. BOLETIM SEC. FIL. ASS. 
CUL. DESP. EMP. U. B. P ... 
n.D 4 e 5; 

Resposta a F. Ideias - R. 
Rosalia de Castro, 1 - 2.D esq .. D 
- 1700 LlSBOA ou pelos Tel. 
56 21 12 ou 7 15 38 08. 

PACOTES COM SELOS TE· 
MNflCOS - 28 temas diferen· 
tes em quantidades de 25 
dif.: 50 dif., e 100 dif. E mui· 
tos outros 'pacotes. Gratis. 
DISPONIVEIS IGUALMENTE 
PACOTOES! S~RGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

BUYING: JAPAN, KOREA, CHINA, TAIWAN, HONG KONG, MACAO, 
THAILAND, JAP. OCCUPAT·ION OF NED. - 'INDIA, INDO~CHINA, 

MALAYA, Etc. 
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Send via registered mail or photo-copies with asking price. 
Always interested in purohasing quality stamp collections. 
No Minimum shipment. 

H. IIDA 
(Union Stamp Co. since 1970) 
P. O. BOX 11. HAYAMA. KANAGAWA. JAiPAN. 240-01 

EDITORIAL 
Nao ha duvida que vicissitudes mais ou menos inesperadas nos levam (afinal 

a todos sem excepr;:ao) a fazer algo com que nunca contavamos. 
Quando hfI ja seis anos assumimos a responsabilidade desta Revista, nunca pen

samos ter alguma vez de recorrer ill edir;:ao de um numero duplo" para remediar 0 

atrazo da sua publicar;:ao - isto muito embora soubessemos que todos os nossos 
itustres e muito dist;ntos antecessores tiveram de usar essa solur;:ao. E ate aceitamos 
encurtar 0 prazo da sua edicao· dos tres meses habituais, para dois. 

Chegou a nossa vez de 0 fazer. E muito contristados. 
Assim, antes de mais, solicit'amos humildamente aos leitores que nos relevem 0 

facto. E sem querer justifica-Io com algumas atenuantes, nao podemos todavial deixar 
de as apresenmr, tanto mais que, algumas delas se referem ill vida do CFP nos ulti
mos meses. 

Comer;:aremos por citar a organizacao e a realizar;:ao total mente' a nosso, cargo do 
SalAo de Filatelia no Centro de Estudos Judiciarios que decorreu de 19 a 27 de Maio 

- certame que, entre os simi'lares de natureza nAo competitiva e apenas para partici
par;:oes nacionais, jamais realizados entre nos, SBi podera creditar com aquele que 
congregou 0 mais numeroso e mais valioso lote de colecr;:i5es. 

logo a seguir, registamos a realizar;:ao· do 3.° lei lao Filatelico do CFP, cujo evidente 
sucesso se ficou a dever exclusivamente a inequlvoca competencia a dedicar;:ao da 
respectiva Comissao constituida por Fernando Ideias, Jose Correia. e Paulo Dias, sem 
esquecer a magnifica colaboracao do nosso estimado consocio Jose Castanheira da 
esquecer a magnifica colaborar;:ao do nosso estimado consocio Jose Manuel Castanheira 
da S'lveira, indispensavel e insubstitulvel leiloeiro. 

A n6s proprios coube-nos a edicao do compacto catalogo, de 76 paginas. 
Finalmente, estavamos (e estamos) a preparar uma importante remodelar;:ao nesta 

Revista, prevista, alias, como me did a a medio prazo quando assumimos a sua direcr;:ao. 
S6 que ao marcarmos a data para a implementar, nao adivinhavamos que a ocasiao 
fosse tao inoportuna em termos de trabalho. Por isso tivemos de voltar a forma pri
mitiva 0 que contribuiu. para agudizar a situar;:ao. 

Esperamos que no proximo, numero ja possamos concretizar 0 projecto suspenso. 
Permita-se-nos, por ultim~ revelar que, para alem de trabalhos ligados II diwl

gar;:ao da Filatelia, tivemos tambem um problema de saude. 
A terminar, deixamos ainda uma palavra aos nossos indispensaveis colaboradores 

dos quais ha ja tempos temos artigos para publicar, ape lando 8 sua compreensao 
e garantindo-Ihes que valeu a pena esperar, como constatarao no pr6ximo numero
assim 0 esperamos. 

E terminamos, como comer;:amos, apresentando as nossas desculpas, as desculpas 
de um amador, pe~a anomalia verificada. 

A. SilVA GAMA 
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Tudo 0 que precisa de saber ,-' 
sobre segulios ... 
,.. 

E a nosso numer.o de telefone! 

, 
r 

• r-" 

ALlAN<;A SEGURADORA 
R. Gon"alo Sampaio, 39 - Telef. 668951 ·694031 P.P.C.A. 
Av. da Republica, 5O-B - Telef. 736014-734113 P.P.C.A. 

/ 

/ 

PORTO 
LlSBOA 

Leuchtturm ( Farol) 

CLASSIFICADORES 
Ref.· Medidas P6g. Bandas 

L 5/8 140X200 16 96 670$00 
L 2/8 170 X 225 16 96 915$00 
L 2/16 170 X 225 32 192 1.470$00 
L 4/8 230X305 16 144 1.260$00 
L 4/16 230 X 305 32 288 1.995$00 
L 4/24 230x305 48 432 2.730$00 
L 4/32 230 X305 64 576 3.620$00 
LS 4/8 B) 230 X305 16 144 1.470$00 
LS 4/16 B) 230 x305 32 2BB 2.415${J0 
LS 4/24 B) 230 X305 48 432 3.7BO$00 

ESCOLHA UM BOM CLASSIFfCADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECfALfDADE. 

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL) 

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

MB12 
MB 20 
MB35 
MB48 
MB80 
MBMfx 

12 moedas max. 64 mm 0 
20 48 • 
35 35 • 
48 .. 
80 
45 .. 

30 • 
24 • 

dfferentes 

MB 42 R 42 moedas max. 29 mm 0 
MB 24 R 24 32,5 • 
MB 35 R 35 .. 30 • 
MB 30 R 30 
MB 30 RA30 
MB 20R 20 
MB 50R 50 

• 34 .. 
Q 36 .. 
.. 38 .. 
.. 26,5 

MB SET D 4 • diferentes 0 

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

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECI,ALllDAIDE EM: LISBa-A, 
PORTO, COIMBRA, BRAGA, L-EIRM, ETC. 

REPR·ESEN;rANTE J 0 R GEM 
PARA PORTUGAL • S. LOPES 

Rua S. Nicolau, 26·4.° Sala 3-Telef. 878360 - 1100 USBOA 
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Filatelia Numismatica MADEIRA 
Av. Arriaga, 75 

9007 FUNCHAL CODEX 
Telef.: (091) 23070 

COIMPRA 

A pronto pagamento 0 seg uinte material da Madeira: 

SELOS 

Ano 

1981 
1982 
1983 
1983 
19e.4 
1984 
1985 
1085 

Designar;iio da serie 

Aniversario da Descoberta da Madeira ......... ................ . . ........ . 
o Brinco .. ....... ............. .. .. .. ........................................... . 
Europa (Levadas) ......... . ................................................. . 
Bandeira .. .. .. ......... , .... . .................................................. . 
Rali Madeira ... . ..... ........................................................... . 
Transportes Tipicos (1. 0 grupo ) ......................................... . 
Especies Marinhas (1." grupo) .................. .. .... .................... . 
Transportes Tipicos (2.0 grupo ) .................... ......... .. .......... . 

BLOCOS 

Prer;o 

100$00 
140$00 
115$00 

55$00 
115$00 
180$00 
160$00 
215$00 

1983 - Europa (Levadas) ......... .......... .. ... ..... .. .. ...... ....... .... ... ..... .. 280$00 
1ge6 - Europa...... ........................... .... ................................ ........ 340$00 

CARTEIRAS COM SELOS 

1983 Flores (3.° grupo) ..................... ............................... ........ 300$00 
1984 - Transportes Tipicos (1.0 grupo) .................................. ........ 280$00 
1985 - Transportes Tipicos (2." grupo) ........................... ....... ........ 280$00 

Interessa tambem selos classicos e Hist6ria Postal da Maq~ira. 

Selos de Portugal, Ultramar 
8 Estrangelro 

Novidades. TemAticos. 
Sobrescrltos de 1.0 dia 

TODO 0 MATERIAL FILATtLICO 

BaSIOs I CaMpOS, lda. 
R. Maria Andrade. 55 - Tel. 8341 08 

1100 LlSBOA pORTUGAL 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSiNATURAS 

QUALQUER 

PAIS TEMA 

CONT ACTE.NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado. 135 - FARO 1002 

BOLETIM 

DO 

CLUBE FILATELICO 
DE 

PORTUGAL 

RBYlsta blmestral 

Director: DR. A. SILVA GAMA 

Administrador: J. RODRIGO DIAS FERREIRA 

Colaborador permanente: ALVES COELHO 
-------------------------------
Proprledade do CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL 

Redecpio II Admlnlslrapio : Av. Almlranl. Rals. 70-6.° DID 

1100 II S BOA - Talilaol 823938 

Nllmero Internaclonal Normallzado das Publlca"lies 
em Serle: ISSN 0871-0309 

Dep6sito Legal N." 1471/82 

Composto e Impresso: GrAflca Roslal 

R. Manuel Soares Guedes. 13-A/Li.sboalT. 839015/11 

DISTRIBUICAO GRATUITA AOS SOC lOS 

ANO XlJlII N.O 352/353 Mar~olSetembro 1989 

SUMARIO 

Editorial 

P6rtico 

3 

Despedida com amor ........................ 5 

Bibliografia Filatelica do seculo XIX 
(Peri6dicos) ................................. 7 

Carimbos nominativos usados em Portu-
gal no periodo adesivo .................. 9 

o papel dos selos ........................... 13 
4.0 Leilao do CFP/Exposi<;:ao na Sede ... 15 
Correio Aereo nocturno na Alemanha ... 16 
Kionga... de onde se conhece somente 

uma duzia de cartas ........ ...... ....... 18 

Astrofilatelia 
Os ,,7 magnificos .. do Projecto Mercury 20 

Literatura Filatelica 
Panorama animador ... ... ... ... .. .. ... ... .. ... 25 
John Noris Marsden .... ... .. . . ... .. .... .. .. 26 

Roteiro de Exposir;oes 
Philexfrance 89 - ex ito absoluto .. ....... 29 
Iberoamericana 89 - registou sucesso... 30 
Inter Portugal 90 .... .... .. .. ... .. ............ 31 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

S6cio n.o 451 da Associac;:ao da Imprensa Nao-Diaria 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COL6CCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.° Dt.0-1100 L1SBOA-Telef. 823936 

Expedlente - Ter(:as e sextas-felras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas 

Qualidades e quotiza(:6es dos s6cios: 

EFECTIVO (Usboa e Concelhos Umltrofes) -450$00 semestre; e 900$00 (ano) 
JONIOR-500$00 ana (menores 18 anos) 
CORRESPONDENTE (Provincia, IIhas, Macau) - 700$00 ana 
ESTRANGEIRO -1.000$00 (ano) 

Pagamento adiantado por cheque. vale. dinheiro ou selos em curso (series completas) 
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I BANCO 
FONSECAS & BURNAY 

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

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

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns Carteiras Livros Anuais e TematlCos 
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MACAU MACAU 
CIDAOi EUIU)1'[1A QE' , 
rlV.~os MEDlTfltMHltOJ 
ntSQIT6 HM SI1M 
1411CJAS , fOltTAI&~~ ••• BOlEllM 

DO 
ClUBE FllATEllCO DE PORTUIAl 
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