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ASSOCIACAo PORTUGUESA DE MAXIMA FillA 

Prac;:a Duque da Terceira. 24-3~ Dto. 
1200 LIS BOA - PORTUGAL 
Tel.: 346 25 20 

ASSOCIATION DE COLLECTIONNATEURS DE CM 

N~ sp~cimen gratis sur demande et aussi liste 
de stock de eM Universelles. 

8eloa de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro 

Novldadea. Tem6ticoa. 
8obreacrltos de 1.0 ella 

TOOO 0 MATERIAL F1LAT!LlCO 

Ballol I Campol, Ida. 
R. Marla Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 LlSIlOA pORTUGAL 

CATALOGO 
ELADIO DOS SANTOS 

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL 

E INSULAR, E DE MACAU 

5P Edi!;ao 1990 .......... .. 1.250$00 

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

ELAOIO DE SANTOS 
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elat. 54 97 25 1100 LIS BOA 
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No Minimum shipment. 
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o selo portugues 
e historic e culture 
e possodo, e presente e 
e distancio. 

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

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Temdticos 

Filatelia Numismatica MADEIRA 
Av. Arriaga, 75 . Caixa Postal, 511 . 9007 FUNCHAL CODEX. Telel.: (091) 23070 

COMPRA 

A pronto pagamentos 0 seguinte material da Madeira: 

SELOS 

Ana Designar;:ila da serie Prer;:a 
1981 - Aniversikio da Descoberta da Madeira . ..... .......... ............. .. . ..... ... .. ........... 100 $00 
1982 - 0 Brinco ...................... ............... . ................ ............... ................ ..... . .. ............. 140 $00 
1983 - Europa (Levadas) ......................................•......................................... .......... 115$00 
1983 - Bandeira ............... ................ ...... ....................•.... ................ ... .. .... ...... .............. 55 $00 
1984 - Rali Madeira .................................................................................. .. ........ ... ...... 115$00 
1984 - Transportes Trpicos (1.0 grupo) .. .................. ..... ......... ..... .. ....... ... ............. 180$00 
1985 - Especies Marinhas (1.0 grupo) ................................ ......... .. ... .... .. .. .... ....... 160$00 
1985 - Transportes Trpicos (2~ grupo) .................... ................. ... ....... .. .. ............ . 215$00 

BLoeos 
1983 - Europa (Levadas) .................................. ................................................. ....... 380$00 

Interessa tamb9m selos clclssicos e Hist6ria Postal da Madeira. 

LINDNER 
o MELHOR AT~ A DATA PARA APRESBNTACAO 

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfS~S ESTRANGEIROS 

Os conjuntos -de 1986 ja chegaram 

PECAM PREQARIOS 

FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

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

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

Prac;:a Mouzlnho de Albuquerque 
Centro Comerelal Brasilia 

Sala 911.9.° 
4100 PORTO 



StRGIO W . DE SOUSA SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Selos venda e com pro, novas e 
usados. Continente e ex-coI6nias . 
Bons prer;:os M. LeiUlo. Rua H. Lo
te 19-1 ~ Frente. Casal S. Br~s , 
2700 Amadora. 

MINT TEMATIC STAMPS. I want 
worldwide. In exchande I can send 
New Issues/Last Years from Brasil 
and others. Yvert Basis. Serious ex
change Always Valid. S6cio 2160. 
Geraldo Jose Volpllo Caixa Postal 
223 Paranagu~ PR 83200 BRASIL. 

COMPRO .LusJadas. (Portugal), 
cartas, postais, ambuUlncias, ca
rimbos franceses, nominativos, en
saios, provas, erros, blocos, paque
bots. 

Inscrir;:Oes marginais: impresso
res e numeros de obras. 

Resposta : Apartado 90.2751 
Cascais Codex. 

VARIEDADES DE PORTUGAL, UL
TRAMAR, E NOVOS PArSES DE 
EXPRESSAO PORTUGUESA - Dis
pomos de cadernos com exempla
res que podem em muito valorizar 
suas colecr;:Oes. Proponha 0 seu en
via A apreclar;:1I0. StRGIO W . DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

COMPRO-TROCO - Per;:as cir
culadas da Companhia de Mor;:am
bique , Niassa, Lourenr;:o Marques, 
Ouelimane, Kionga, Zambezia. Res
pondo sempre. Paulo S~ Machado 
- Rua Direita das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 
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NOVIDADE!) EM CATALOGOS 
- Temos muita coisa para Si. Es
creva e diga' que colecciona . He! 
grandes novidades em novas cat~
logos I StRGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

PREC;;ARIO DE StRIES COMPLE
TAS NOVAS DE PORTUGAL -
1953-1988 - Com blocos, «car
nets» e outras variedades . Grcltis a 
pedido . StRGIO W . DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

PORTUGAL-SOBRESCRITOS 1 ~ 
DIA 1950-1 988 - Enviamos gr~
tis. StRGIO w. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

SE COLECCIONA TEMAS OU 
PArSES, TEMOS SEMPRE EM DIS
TRIBUIC;;Ao GRATIS, PREC;;ARIOS 
COM CERCA DE 30.000 StRIES -
Novas, diferentes, completas . 
Indique-nos que colecciona . StR
GIO W . DE SOUSA SIMOES 
2500 CALDAS DA RAINHA. 

PRECARIO DE MATERIAL FILA
TtLiCO - Tudo 0 que V. po de ne
cesitar. Gr~tis a pedido. StRGIO W . 
DE SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Europa de Leste. Oferer;:o aos 
melhores prer;:os series novas tem~
ticas ou outras, incluindo novida
des. F. Loureiro, Praceta D. 
Fernando II, Lote 8-2~ Dt~, 2735 
Cacem . 

A<;:ORES E MADEIRA - 2~ GUER
RA MUNDIAL. 

Estou interessado em per;:as cen
suradas destas IIhas. Agrader;:o 
ofertas com fotoc6pia e prer;:o. 

Paulo Epitano de Sousa . 
C. Postal, 511 
9007 Funchal. 

COM PRO revistas 
.PORTUGAL FI LA T tLiCO. das P 

e 2~ series e os n. os 1, 11, 30 e 31 
da 3~ serie; 

. MERCADO FILATtLiCO. da 1." 
serie 0 n~ 1 ICircular Mensal de 
Propaganda, Dezembro/401 e da 2~ 
serie 05 n. os 4 a 9; 

.FILA TELIA TEMATICA. 0 Suple
mento n~ 5 de Julho de 1975; 

• MAGAZINE FILATtLiCO. revis
tas n.05 2,3,4, 7 e 17 e Boletim 
Mensal de Novidades n.05 1 a 9; 

.BOLETIM SEC. FIL. ASS . CUL. 
DESP. EMP. U.B.P.» n~ 4 e 5. 

Resposta a F. Ideias - R. Rosa
lia de Castro, 1-2~ esq~ - 1700 
LIS BOA ou pelos Tel . 56 21 120u 
7153808. 

Procuro correspondentes para 
Irocas de selos novos. Mrs. Barba
ra Koneczna, Skrytka Pocztowa 
53,03-370 Warszwa 9 . Pol6nia . 

Eslou interessado em selos de 
Portugal. Procuro correspondentes. 
Yourkov E.G. Rationallisatorov, 
16-1 .625020 Tjumen. RRSS . 

MINT THEMATIC STAMPS. I 
want worldwide. I can send Brazil. 
Yvert Basis . Serious exchanges. 
Details: G.J. Volpllo. Caixa Postal 
223. Paranagu~ . PR 83200 Brasil. 

EDITORIAL 

Quando foi distriburdo, em Outubro passado, 0 anterior numero Ot=lita He
vista. era nosso sincero convencimento que 0 seguinte estaria nas maos dos 
nossos cons6cios no decurso de Dezembro. 

Todavia, tivemos de enfrentar problemas de v6ria ordem ente os quais avulta 
a natural inadaptac;:ao da GrMica que a partir deste numero comec;:ou a imprimir 
esta Revista. tanto mais que se pas sou do processo tipogrMico para off-set. Por 
isso houve que se proceder a numerosos acertos agravados pelo facto de se 
ter optado por manter 0 tipo dos caracteres antes utilizado . 

Por outro lado, a muito visivel alterac;:ao que se introduziu na capa. significa 
como que um novo cicio da Revista. Tendo is so em considerac;:ao. parece-nos 
que ata ficar6 melhor este numero iniciar um novo ano. 

Na verdade. trata-se de um momento de muito relevo na vida desta publi
cac;:ao: a sua passagem para impressao a off-set. Momento que importa assina
lar e reter devidamente. 

AliC\S, este passo estava no nosso programa desde que assumimos a res
ponsabilidade de direcc;:ao deste 6rgao. E se s6 agora 0 implement6mos, deve
-se a questoes de natureza econ6mica apenas neste momenta superadas. 
Refira-se a prop6sito que este dificilmente ultrapass6vel vector est6 praticamente 
sempre presente em todos os atrasos (1ue se verificam. Todos temos de convir 
que se 0 factor econ6mico nao resolve tudo. permite obviar muita. muita coisa ... 

Voltando a projectos. continuaremos a trabalhar para que se concretizem 
os que ainda faltam, devendo n6s confessar que a manutenc;:ao d~ qualidade 
a que ja se chegou, ser6 a primeira das prioridades. Atf§ porque. a partir daqui. 
cada degrau vai-se tornando cada vez mais dificil de concretizar. 

Entretanto pedirnoc: aos orezados cons6cios a sua compreensao pelas au
s~ncias sucessivas da Revista no ana passado. Como compensac;:ao minima 
assinale-se que 0 numero anterior teve 40 paginas. e 0 presente 44. Esperamos 
poder nos pr6ximos continuar a proporcionar-vos mais algumas p6ginas para 
alam das habituais. 

Enfim, ficamos na expectativa de que. mesmo assim. se possa concluir que 
valeu a pena esperar. 

SILVA GAMA 
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rnpOfticO 

NADA E IMUTAVEL 
POUPAN~A REMO~ADA 

4.1ves Coelho 

No ultimo Boletim In!' 352/353). fomos pouco claros ao deselarmos sucessos 

ao .. pr6ximo colaborador ... Julgamos atl! que cometemos um erro. pois deverla

mos ter saudado .. pr6ximos colaboradores ... 

Na realidade. 0 facto de deixarmos de preencher 0 .. P6rtlco .. nllo implica a ne

cessidade de um s6 substituto. Sem qualquer compromisso. hole pode escrever 

o(a) senhorla) A. amanhll. 0 senhorla) B. e a varledade de estllos mals alegrarli 

estas pliglnas. 

Nada ~ imut~vel. At~ a Caixa Geral de Dep6sitos, 
que nos habituara as exposi<;:Oes filat~licas em v~
rias localidades para comemorar 0 Dia Mundial da 
Poupan<;:a, 0 31 de Outubro, alterou em 1989 a ac
tividade e com que alta projec<;:aol Em vez de «Mos
tras», um «Salao» em Leiria, uma cidade bem 
escolhida pelas tradi<;:Oes filat~licas, entre as quais 
uma excelente exposic;:ao a que assistimos em 1954. 

Mas 0 esfor<;:o renovador notoU-,<;A Asoecialmente 
atrav~s do magnffico concurso «A Poupanc;:a. os jo
yens e 0 futuro", pelo qual alguns jovens consegui
ram trocar uma colec<;:ao de «selos>, sfmbolos de 
poupan<;:a, por contas efectivas de "poupan<;:a». Acer
tou no alvol 

Conseguiu atingir v~rios, inestim~yeis prop6sitos: 
levar 0 intuito de poupan<;:a a uma camada popula
cion ai, os jovens, uma das que mais necessita; di
vulgar filatelia atrav~s da reprodu<;:ao de selos com 
motivos agrad~veis para os jovens; conseguir a par
ticipa<;:ao com a promessa de ricos pr~mios, utilizando 
o grande »Di~rio de Notfcias» . 
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A isto, cham amos «gastar bem 0 dinheiro». Chei
ra a atirar semente a terra. Ensinar desde tenras ida
des, que at~ 0 dinheiro tem de ser movimentado: se 
continuar depositado em contas-poupan<;:a cresce; 

se se gastar, desaparece. No entanto 0 jovem pode
ria optar por computadores, realmente uma m~qui
na cobi<;:ada. Ouer a conta, quer a m~quina, tudo 
virado para 0 futuro. 

BOlSA FllATEllCA 

Espac;:o a disposic;:ao de todos as leitores que podem aqui inserir 
a seu anuncio ao preco econ6mico de 30S00 por linha. 

Filatelista argentino (60 anos) 50-

licita trocas com toda a Europa. 
Ofere<;:o Argentina novas e usados, 
FDC, novidades, etc ... Hor~cio R. 
Tripoli. Blanco Encalada, 917.1428 
Buenos Aires. Argentina. 

I'm interested by Stamps, Old 
Covers, Postcards, etc., of Portu
gal, Switzerland and United King
dom, before 1968. 

I buy or I exchange. I offer Unu
sed 1 Used portuguese stamps be
fore 1979, complete sets of my 
stock. Base Yvert. Please, write in 
portuguese, english or french lan
guage to: 

Joao Gamboa Alves 
Rua Ant6nio da Nola, 18 
2750 CASCAIS - Portugal 

Cherche correspond ants dans 
touts pays pour ~change des 
timbres-poste neufs. M. Podagiel 
Igor. Vasaros - 18, Vilnius 232055. 
URSS. Lituanie. 

o nosso Cons6cio e Amigo co
munica a sua nova Direc<;:ao. M. Al
buquerque. P.O. Box, 714. London 
SW 3 5BW. England. 

Paulo Augusto Pedroso Dias 
Com pro ou troco Inteiros Postais e 
Sobrescritos D. Lufs de Relevo de 
Portugal, A<;:ores e Madeira. 

Estrada do Loureiro (ao Casal de 
Cola res) Letras B e C - Armaz~m 

de Papel - Alcantara - 1300 LlS
BOA - Telef.: 600750. 

Paulo Augusto Pedroso Dias. 
Com pro pe<;:as circuladas da Guin~ 
e Timor Portuguesas. Tamb~m com
pro pe<;:as circuladas e marcas so
bre selos ou fragmentos de Posta 
Rural. 

Estrada do Loureiro (ao Casal de 
Colares) Letras B e C - Armaz~m 
de Papel - Alcantara - 1300 LlS
BOA - Telef.: 6007 50. 

Envie 100/250 selos diferentes 
usados comemorativos de Portugal, 
depois de 1978 e receberli a mes
ma quantidade e valor da Holanda. 
Corresp. em ingles, frances ou ale
mao. Robijn . Kon . Julianalaan 12, 
NL-2274 J.k. Voorburg . 

Procuro Selos, Postais, Envelo
pes antigos, cintas de Jornais, de 
Portugal, Sui<;:a e Inglaterra. Com
pro ou Troco. 

Joao Gamboa Alves 
Rua Ant6nio da Nola, 18 
2750 CASCAIS !Tel.: 28 37 29) 

"New Zealand collector of Portu
guese stamps wishes to exchange 
New Zealand stamps, 1960-1970 
issues, for Portuguese stamps. 

Write Leslie Burroughs, 117 
Bradbury Rd., Howick, Auckland, 
New Zealand.> 

Desejo trocar selos com fila tel is
tas portugueses. Gostaria de rece
ber selos de Portugal dando em 
troca selos de Espanha e Fran<;:a. 
Anibal P. Reis. 35 Chemin des Lo
rittes. 91100 Corbeil. Frana<;:. 

Com pro selos, postais, cartas, 
cintas de jornais, etc., Portugal e UI
tramar, em especial Macau, Timor, 
C~ Mo<;:ambique, Nyassa, Tete, 
Zamb~zia, Kionga, Congo, Cabin
da. 

J . Trindade - R. D. Francisco 
Manuel de Melo, 23-A, 1092 Lis
boa Codex. 

PRE~ARIO OOS NOVOS PAlsES 
DE E~PREssAo PORTUGUESA
Se colecciona ou pensa coleccio
nar estes pafses, este pre<;:~rio ser
-Ihe-~ imensamente util. 1974-
- 1987 . SERGIO W . DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

DE NOVIDADES SABEMOS NOSI 
E natural depois de quase quatro 
dezenas de anos, a vender novas 
emissOes de todo 0 mundo. Diga
-nos que quer receber, e fique tran
quilo. Receber~ tudo que pretender. 
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~ filafelia o BRRATA DRS I'IEUES 
Rua da Trlndade, 5 - 1.· Dt.o (Ao L~rgo do Carmo) _ 1117 LIS BOA - Cod 

T.c.t.Wl133 ex 

'fie! ••• !!O,!os E 

dQ@·~ede' 
.r • PORTUGAL E UlTRJI 
t' (. Novos: P'ins de u "MAR 

• ESTRANGEIRO ,": .. UIo Po"",," .. , 

\ • ESTRANGElAO rerMPA·IIIS! ? - TlCas 

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• 1NTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CART AS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

• 

o 

Possulmos grande quantidade de 
livros, revlstas e caMlogos sobre 

fllafella e numlsm~tlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

De resto, a oferta da caderneta do Concurso tra
duz 0 melhor esp(rito da iniciativa. Cont~m uma his
t6ria ilustrada, que 0 concorrente guarda. Ali se fala 
no esp(rito da poupanc;:a desde tenra idade e nas suas 
vantagens . E a caderneta ~ para guardar. 

Entre os exemplos proporcionados nas suas pAgi
nas, 0 trabalho, 0 dep6sito e 0 investimento, prefe

rimos referencia destacada ao mealheiro. 
Tendo aparecido em ~poca muito recuada, talvez 

no s~culo III antes de Cristo, 0 homem construiu-o 
com os mais diversos materiais e as formas mais va
riadas . 0 barr~, 0 metal, a madeira, 0 moderno plAs
tico permitiram satisfazer 0 elevado esp(rito imagina-

, e 

IIVA.ENmA. ...... CATAIURA IARCELONA-2 

tivo, sempre preocupado com 0 futuro. 
No entanto, 0 mealheiro que mais se divulgou foi 

o de barro e ~ precisamente esse que escolhemos 
a fim de ilustrar 0 que escrevemos. 

o selo chines ~ pequeno, de diflcil reproduc;:1Io fiel, 
mas n1l0 encontrAmos outro que melhor traduzisse 
a evoluc;:1Io da poupanc;:a. No canto superior direito, 
a mao introduz uma moeda no mealheiro, e no can
to inferior esquerdo, duas sombras nos sugerem mae 
e filho a caminho do balcao de casa bancAria. 

Num pequeno bocadinho de papel, 0 cicio com
pleto: mealheiro a engolir migalhas e 0 dep6sito no 
momento oportuno. 

Imensamente sugestivo, 0 desenho deste selo 

lembra-nos duas legendas de flAmulas posta is espa
nholas que sintetizam prop6sitos econ6micos. Por um 
lado, verifica-se 0 desejo de conseguir vida mais pr6s

pera: 

AHORA Y VIVIRAS MEJOR. 

Por outro, salienta-se 0 conv(vio familiar alcanc;:a
do por aforro numa flilmula da Caixa de Afforos In
sular de la Palma: 

FAMILIA ~UE AHORRA I FAMILIA FELIZ 

Liga-se assim 0 conceito de Aforro ao de Felicida
de, voto expresso numa outra flilmula da Caja de 

' .. ~ ,. \~ 

.1112.78 • 

[ZDm 

ESPAfiJA 

1300 

Ahorros - Sagrada Familia -, de Barcelona, em que 
num alegre mealheiro formula votos de felicidades, 
e aponta para uma Arvore de natal, representar;:1Io 
da casa on de se reune a familia . 
POUPAN~A - JUVENTUDE - FAMILIA - LAR, 

uma lic;:l!o ministrada numa caderneta ilustrada com 
selos que ate um dalt6nico pode distinguir facilmen
teo A encerrA-la, um preceito lapidar: .Na tua capa
cidade empreendedora, estA 0 treu futuro e 0 do 

Pa(s.» 
Tambem as palavras, as acr;:Oes valem oiro. Oxa

If! os mealheiros constru(dos pelo concurso .A Pou
panc;:a os jovens e 0 futuro» se convertam em obras 

cheias de esplendor. .. 



CARIMBOS NOMINATIVOS 
USADOS EM PORTUGAL 
NO PERIODO ADESIVO 

ALCAcoVAS 

Vila alentejana, pertencia no s~culo passado ao 
concelho de Viana do Alentejo, e comarca de Evora. 

Usou 0 carimbo de barras 227 e 192, respectiva
mente na 1 ~ e 2~ Reforma Postal e pertenceu am 
ambas a Administra.;:110 Central do Correio de Baja . 

Esta vila era naquale tempo, composta por 460 ca
sas e contava com uma popula.;:110 de 1.800 pessoas. 

A palavra .Alc~.;:ova .. nllo ~ mais do que a defor
ma.;:110 da palavra ~rabe "ALCASBA .. , a qual signifi
ca fartaleza ou pres/dio. 

Esta povoa.;:110 fica slluada na falda da serra do 
mesmo nome, tendo existido nesse monte, M mui
tos anos, talvez no tempo dos romanos, uma edifi
ca.;:110 robusta, a qual era fortalecida por botareus. 

E, pois, uma povoa.;:1!o antiqu/ssima, e teve origi
nalmente 0 nome de "CASTRALEUCAS .. ou ainda 
.CECILlANA., havendo contudo duvidas quanto a 
qual deles teria sido 0 nome primitivo. 

Contudo, a designa.;:110 romana de .CASTRALEU
CAS .. significa .Castelos-Brancos .. , e talvez dar a de
signa.;:110 c!rabe de "ALCASBA .. , mais tarde «ALCA
C;:OVAS ... 

Foi elevada a categoria de vila no reinado de D. 
Afonso III (s~culo XIII) e recebeu deste mesmo rei, 
um novo foral, visto que 0 primeiro jc! Ihe tinha sido 
concedido por D. Martinho, bispo de Evora. 
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Pedro Vaz Pereira 

ALCANEDE 

Situada na Estremadura, tinha esta vila, em mea
dos do s~culo passado 1.200 fogos. Pertencia a co
marca de Santar~m. 

Usou a carimbo de barras 138, na 1 ~ Reforma Pos
tal e era uma Direc.;:110 de Correia da Administra.;:110 
Central de Santarc!m. 

Na 2~ Reforma Postal, deixou de ser Direc.;:110 de 
Correio e passou a categaria de Distribui«110 de 
Santar~m. 

A designa.;:110 de "ALCAN EDE .. deriva da palavra 
c!rabe "ALCANET .. , a qual significa sombrio, tempe
rado. 

Possuiu um belo castelo, que foi destrurdo por um 
terramoto no ana de 1531. 

Esta vila foi fundada pelos romanos no ano de 150 
A.C. 

ALCANEO£ 

Jc! IInha foral no reinado de O. Afonso Henriques, 
possivelmente concedido par D. Teresa . 

A Jurisdi.;:110 eclesic!stica pertencia aos frades de 
Santa Cruz de Coimbra. 

D. Sancho I doou-a a Ordem de Aviz, no ana de 
1187. 

Esta vila tinha a obriga.;:110 de pagar anualmente 
um jantar aos reis, e ainda 90.000 reis. 

Curiosamente a ementa deste jantar vinha men
cion ada nos forais. 

MADEIRA 

2999 - IIidio Manuel Pereira Gon.;:alves. Caminho 
da Ponte, 16. Santo Ant6nio. 9000 Funchal. 
(M) T.V.C.60.U. l.l0A.21. (V.Rep.) Jer
sey.90.94. 

ESPANHA 
1254 - Dr. Miguel Echague. Ap.295. 31080 Pam

plona. Es. Fr. Tarjetas postales antiguas. 

AFRICA DO SUL 

1064 - Pedro de Sousa Tomc!s. 30 Wilhelmina 
Street. Troyville 2094. Johannesburg. (M) 
C.N.U.60.1.2. Africa do SU1.93. 

ALEMANHA 
3023 - Nicolau Schmidt Postafach 54.0-B918 Dies

sen.(A) Po.ln.AI.60.1.15.94.RHM. 

BELGICA 

3009 - Dens Paul. Rue 0 Van Kesbeeck, 42. 2800 
Mechelen.(A) Fr.HI.Po.T.60.N.l.2A.T.60. 
U.6 do Su1.90. 

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

TUDO PARA 

CHECOSLOV AaUIA 

2991 - Dr. Alex. Kubek. Mirka Nespora, 6. 08001 
Presov.(A) In.60. 73. 74.80.91.97. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

3002 - Renato Manuel Saias Nunes. ;300 Reindel 
Place. Roselle Park N.J.07204-1306.(PlT. 
60. N.l.30. Temc!ticas.90.94. 

ESTONIA 

2996 - Margus Praks. Jarvez 2.200013 Tallinn . (M) 
In .T.N.60.5B.9. Norte Am~rica. Est6nia T7. 
T.49.90. 

FRANCA 

2716 - Henrique Ivaristo Queijo-9, Rue Bourbon
nais. Lyon 69009.(P) Po.Fr.Es.T.60.N .U. 
3.90. 

3022 - An/bal Paulo Reis. 35 Chemin des Lorittes. 
Corbeil 91100.(M)Po.Fr.T.60.N.U.l.19.21. 
90.94. 

HUNGRIA 

3006 - Ladislaus Majth~nyi. Koros.U. 41. Budapest 
1038.(A) T.N.U.60.1.2.3. 7 .8.14.16.17 . 
18.20.22.24.27.28.30.90. 

MOLDER 
1200 L1SBOA - TELEF. 321514 

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

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execu.;lio rtipida de pedldos par correspond6ncia 

Loja Filatelica D. Luis 
Selos - Moedas - Nolas - Cedulas - Postals 
Compra : Venda : 

Promo9ao -do mes 
OURO - PRATA - COBRE Folhas e Capas Lindner 

Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Selos 1960/70 - 50 % de-sconto 

SOLICITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREQOS PERlo'DJ<COS 
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 41 00 PO R T 0 
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2992 - r.:, lilherme de Sepulveda Crespo Rodrigues. 
. ,'Ja Inocencio Francisco da Sila, Lote 8, 3° 
DtO . 1500 Lisboa. (M) In .Fr .Es.T.C.V.60. 
N.U .94.107. 

2993 - Eng. Alberto Henrique Campilho Gomes. 
Rua Manuel Ferreira de Andrade, 16-6° 
Dto. 1500 Lisboa .(M) T.C.V.60.N.U.3. 
(antes da 2· Guerra).90. 

2994 - Artur Jose Araujo de Arruda Ponte. Aveni
da Estados Unidos da America nO 67. 1700 
Lisboa. (P)Fr. C.60.N.U .1. Ateneu . 

2997 - Domingos Magalhaes Pires. Centro-Caves. 
4860 Cabeceiras de Basto. (M) PO.T.60 .3. 
U. l . Macau. N.68.72.Calendc!rios . Porta
-Chaves.90 94 

2998 - Joao Paulo de Guinea Correia Barbosa. 
Rua de Almeiriga, 2418. Peralita. 4450 Ma
tosinhos. (M)Po.Es.Fr.ln. T.C.V.60.N. l .DC! 
60.1.3.T18.90.94. 

3000 - Cristina Isabel Alonso Fernandes. Av. Inde
pendencia Nacional, 14-2° . 2500 Caldas 
da Rainha. (P) PO.C.60.N. Marcas Postais 
de Portugal e Descobrimentos portugue
ses.90.94. 

3003 - Dr . Pedro Vasconcelos e Castro. Ministe
rio dos Neg6cios Estrangeiros Largo do Ril
vas. 1300 Lisboa. (A) T.C. V.60.U. l.16. 

3004 - Eng. Julio Manuel Pedroso Maia. Rua Abade 
Inc!cio Pimentel. 4785 TroIa . (M) T.C.60.U. 
CIc!ssicos.T.C. Temc!tica Descobrimentos 
Portugueses (cartas circuladas) e D. Lufs es
tampado. Colecciona Descobrimentos Por
tugueses; Estudo dos Selos D. Lufs Frente 
e Perlil (estampados). 

3005 - Manuel Lufs Santana do Nascimento. Rua In
lante D. Henrique, 121-2° . Apartado 112. 
8000 Faro.(M) T.C. V.60 .N.U. l .2A.94. 

3007 - Jose Eduardo Duarte Camacho de Oliveira. 
Ouinta da Carreira, 17- 1 0 . 3500 Viseu . 
(MlT.C.60.N.U.l.2A.3. 

3010 - Jose Lufs Capela de Oliveira Coruche. Rua 
Dr. Emiliano da Costa, 61 . 8000 Faro. 
(MlT.C.V.60.N.1.5. CEPT. M6naco. l0B.46 
Alderney. Aland .48. 

3011 - Joao de Athayde Sc! e Melo Amaral. Quinta 
de Payos. 3660 S.Pedro do SuI. (M)Po.ln. 
T.C.60.N.U.l.2A.34.94. 

3012 - Jose Jaime Nina Paixao de Carvalho. Quinta 
da Piedade. Lote 9-8° andarA. 2625 P6voa 
de Santa Iria.(AI Po.Fr.ln .C.V.60. 1 .2A.5.3. 
Colecciona 60.N.1 .2A.5.CEPT.21 .90.94. 
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3013 - Mc!rio Fereira de Matos. Barreiro. Besteiros. 
3465 Campo de Besteiros.(A) Po . 
N.2A.15.30.66.57B.T.60.2B, n~ 145,172, 
221 a.Aereos 12 e 14. Camp· . de Mocam
bique Assist. N· 4 por 64 N. e auadras. 

3014 - Ant6nio Jose Lopes dos Santos. Rua Dr. 
Te61ilo Braga nO 63-1·. 1200 Lisboa. 

3015 - Artur Reis Santos Nunes. Rua Ricardo Es
pfrito Santo, nO 8-3° Dto. 1200 Lisboa. (P) 
T.C.V.60.N.U.l . 

3016 - Filinto da Silva Soares. Rua Direita de S. Pe 
dro, 125. 2140 Chamusca. (MlPo.Fr.ln .T. 
C. V.60.N.U. 1 .2A. 15. 19.21 . 24.24B .90 . 
94. 

3018 - Alexandra Margarida Alonso Fernandes. 
Av. Independencia Nacional, 14-2° 2500 
Caldas da Rainha . (P) Po.C.60.N. Macau . 
94 . 

3019 - lIidio Jose Pires dos Santos. Rua Bento Je
sus Caraca , 7 e 9. 8500 Portimao.(MlPo.Fr. 
In.Es.T.N.U.60.V.60.1. Colecciona: 5 
CEPT.Tl7. Flora. Natal e Jogos Olimplcos. 
90.94 

3020 - Maria Helena Esteves Carrao. Av. Mouzinho 
de Albuquerque, 24-4° Dto. 1100 Lisboa . 
(pn.c. V.N.60 e peyas lilatelicas dos tema 
EscollSmo Feminino.90. 

3021 - Pedro Augusto Loll dos Reis Fernandes 
Vieira . Rua Cidade de Quelimane nO 10-3° 
Dt 0 . Oliva is. 1800 Lisboa. 

3025 - Amandio Martins Couceiro. Mogolores. 
3780 Anadia.(A) Po.Fr.T.C.V.60.U.N. de 
prelerencia . l .2.2A. TlO.T12.T18. 

3026 - Eng . Francisco Ant6nio da Costa Mendes 
Magro. Rua Candido de Figueiredo, 76,2· 
Esq . 1500 Lisboa. 

3027 - Francisco da Conceiyao Mendes d' Almei
da. Rua Almeida Garett, 4-3° Esq . Carna
xide . 2795 Linda a Velha(M) T.C.V.60.1. 
2A. 

A<;ORES 

3017 - Horc!cio da Silveira. Estrada do P6pulo de 
Cima. Livramento . 9500 Ponta Delgada. 
(AWo.ln. T.C . V.60.N.U.1.2A.19.21 .24. 
24B.90.94. 

3024 - Isaura Maria Narciso. Rua Coronel Silva 
Leal, 47-1° . 9500 Ponta Delgada. (M) 
In.Po.T.C.60.N.U. l.Macau.94. 

ALCANENA 

t igualmente uma vila da Estremadura, pertencen
do no seculo passado 1I comarca e concelho de Tor
res Novas e distrito administrativo de Lisboa. 

Tinha naquela altura apenas 390 logos. 
Usou na 2~ Reforma Postal 0 carimbo de barras 

239 e foi uma Direcyao de Correio da Administra
yao Central de Santarem. 

Na 1" Relorma Postal nllo aparece nem como Di
reccao ou Delegayllo de Correio, supondo eu que a 
circulayao postal seria leita por distribuidores de 
correio. 

o seu nome provem, da palavra c!rabe «ALCANI
NAil, a qual signilica «Cabaya Secan. 

Os duques de Aveiro loram os senhorios desta vi
la, tendo-Ihes sido conliscada esta regalia, quando 
aqueles loram condenados 1I morte pelo atentado 
contra D. Jose I. 

ALCOBACA 

Vila que pertencia no seculo XIX 1I provfncia da 
Estremadura e ao distrito administrativo de Leiria. 

Era composta, naquela epoca, par 320 casas, com 
uma populayao de cerca de 1000 pessoas. 

Como curiosidade, relira-se que 0 concelho tinha 
3.000 casas e a comarca 4.530. 

Na 1 ~ Relorma Postal foi uma Direcyllo de Cor
reio da Administrayao Central de Lisboa, tendo usa
do 0 carimbo de barras 3. 

Na 2~ Relorma Postal, transitou para a Adminis
trayilo Central de Coimbra, igualmente como Direc
yilo de Correio, mas utilizou entllo 0 carimbo de 
barras 81. 

Jc! possuia correio em 1769. 
Era provida igualmente de estayllo telegrc!fica mu

nicipal. 
Presume-se que a sua fundayllo tenha side leita 

pelos c!rabes e remonte ao seculo IX. 
Nesta terra loi edilicado, por aqueles, um castelo 

ao qual loi dado 0 nome de .AL-cacer-ben-el-AB 
BACln. 

D. Alonso Henriques tomou pela -primeira vez, es
la vila, em 1147. 
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o nome Alcoba9a e, como na generalidade de to
das as vilas do centro-sui do Pals, de origem ~rabe. 

'0 nome e composto de oal» mais «cobaxa». 0 ar
tigo «al» significa oos» e «cobaxa», ocarneiros», lOgo 
oal-cobaxa., queria dizer «os carneiros». 

Nesta vila foi mandado edificar par D. Afonso Hen
riques, em 1148, 0 celebre e conhecido convento 
dos monges de Cister, para dar cumprimento a um 
voto feito pela conquista de Lisboa. 

A sua edifica9110, levou quarenta anos a efectivar, 

'-'" '\ ..... ~ \. 

eram cozidos diariamente para aqueles, 24 alquei
res de pao. 

Este plio era distribuldo pelos pobres, que 0 rece
biam na porta ria do convento. 

Os frades tinham nos seus «coutos» jurisdi9ilo eI
vel e criminal. 

Curiosamente e desde a sua funda9ilo, este con
vento tinha a obriga9ilo de ofertar ao rei, um par de 
botas, sempre que este 0 visitasse, sendo essas bo
tas da escolha do rei. 

... ~ ,-

I , .. 
, ... 

, • ,I ' 1 

/~ 
, 
• 

e s6 ficou concluldo no reinado de D. Sancho I. 
A este convento pertenciam, naquela epoca (se

culo XIl/XIII) muitos «coutos», os quais eram com-

(ALCOBACA) 
postos por 13 vilas e 3 portos de mar, S. Martinho, 
Pederneira e Paredes. 

ALCO 'BACA . , 
Igualmente eram dad os gratuitamente aos pobres 

dos seus coutos, «todos os remedios da botica» e 
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Este interessantlssimo costume foi abolido em 
1276, por carta de lei, de D. Afonso III. 

Ouando D. Diniz fundou a universidade em Lisboa, 

ALCOBAC.A 
foram precisamente os monges de Alcoba9a que 
maior contribui9ilO Ihe deram para aquele empreen
dimento. 

Pretendia ainda apresentar 0 carimbo de 
«Alcantara-Terra», mas dificuldades na investiga9ilo 
do mesmo, fizeram com que 0 apresente s6 no pr6-
ximo numero, no qual apresentarei os carimbos de 
Alcoentre, Alcorochel e Alcoutim. 

LIST A DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 
AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

308 - Jose Manuel da Costa Pereira de Almeida, 
Rua Grande, 70. 4900 Viana do Castelo, 
T.V.C.60.N.U . 

519 - Joilo Guerreiro da Purifica9ilo. Largo do Ter
reiro, 41. Aldeia da Mata. 7430 Crato. (P) 
Es.T.C.N.U.60.1.19.94. 

722 - Manuel Ferreira dos Santos. Rua Brigd. ° 
Correia Cardoso, 272-1 0. 3000 Coimbra. 
(P) Fr.Es.It.T.C.V.Filumenia.60.N.U.1. e Di
versos. 94. 

766 - Avelino da Silva Vale. Urbaniza9ilo dos 
Pombais. Avenida de Londres, Lote 2-C, 6°. 
Dto. 4800 Guimariles. (M) PO.Fr.ln.T.C.V. 
N.U.60.1.2.3, em 64.19.90.93. 

1364 - Abllio Fernandes dos Santos. Apartado 
n07. 8670 Aljezur. T.C. V.N.U.60.1.2.94. 

1375 - Fernando Jose Carapinha. Praceta Domin
gos Sequeira, nO 2-7° Esqo. 2745 Oueluz. 
(M) T.C.V.N.U.60. 

1495 - Eng. Carlos Alberto Ramalho Guerra. Apar
tado, 139.2685 Sacavem. (M)Fr.ln.C.60. 
N. 1.2A.93.94. 

1592 - Rui Jorge Morais Monteiro Torres Av.Con
de da Carreira nO 63. 4900 Viana do Cas
telo. (M) Po. Fr. T.60.3.93. 

2328 - Alberto Trindade Vargues. Ediflcio 7A- 3° 
F. Cidade Nova. Santo Ant6nio dos Cava
leiros. 2670 Loures. (M) Po. T.C.V.60.U. 
3.75.94. 

2364 - Eugenio Augusto Cardoso do Amaral. Bairro 
Dr. S~ Carneiro. 5000 Vila Real. (M) Po. Fr. 
T.60.N.U.1.2A.67.94. 

2783 - Joilo LuIs Marques Amieiro. Rua Francis
co Miguel, Lote 90-1 0. Baixa da Banheira. 
2830 Barreiro. PO.Es.Fr.T.C.V.60.N.U. Te
maticos: barcos, borboletas, fardas milita
res de 3.90.93. 

2910 - Dr. Jose Manuel Pereira e Silva Labareaa. 
Rua VirgInia Vitorino, 10- 9°. Dto . 1600 Us
boa. (P) Fr.C.60.N.64. de 1. T20.90.94. 

2971 - LuIs Manuel Pires dos Reis. Rua da Olaria, 
n06. 3880 Ovar. (M)Po.Fr.ln.T.C.V. Tem~
tica de Arte e Cultura (Folclore, Etnografia 
'l Artesanato) 60. Pe9as circuladas. Provas. 
Ensaios. FDC. 

2981 - Ant6nio dos Santos Coentro. BO. Alfredo ca 
Silva- Bloco D-3-r/c-Frente. Lavradio. 2830-
Barreiro. (M)Po.T.60.1.N.9.U.16.N/U.21 
U.58.U.90.94. 

2982 - Arlolindo dos Santos Joaquim. Rua Camilo 
Castelo Branco, 27. Arrentela. 2840 Seixal. 
(M)T.C.V.60.N.U. 

2983 - Ant6nio C.Sergio Pessoa. Av. das For9as 
Armadas, 51- B-7° Esq. 1600 Lisboa. (P)T. 
C.V.60.N.U.1.3.90.94. 

2985 - Dr. Alfredo Ant6nio Rompana Teixeira Bas
tos. Rua Rodrigo da Fonseca, nO 7-2°. 
1200 Usboa. (P) PO.Fr.ln. T.C.V.60.l. 
N.3.94. 

2986 - Gustavo Alberto Pinto de Lemos Vale. Rua 
Dr. Bernardo Pinheiro de Aragilo, 3° Esq. 
5100 Lamego. (M) T.C.60.N.U.1. 2B. 2C. 
Macau. 13.16.19.28. 

2987 - Armando Oswaldo Meireles Pinto. Rua In
fantaria 16 n087 rIc. 1300 Lisboa. (M) 
Fr.T.C. V. 60.N.U.1.2A. 

2988 - Joaquim Ant6nio Pedro da Veiga. Rua de 
Ceuta, 47. 4000 Porto. (M) 60.N.U. 

2989 - Joaquim Ant6nio Pires de Sousa Lobo. Rua 
do Crucifixo, 76-2° Sala H. 1100 Usboa. 
Filatelia-Hist6ria Postal. 

2990 - Paulo Alexandre Gon9alves Homem Cristo. 
Av. Barbosa du Bocage, 52-3°. 1000 Lis
boa. (P)C.60.N.1.10A.19.21. Tem~ticade 
animais.94. 
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Leuchtturm ( Farol) 

CLASSIFICADORES 
Ref." Medldas Pig. Bandas 

L 5/8 140 X 200 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 4/8 230 x 305 16 144 1.260$00 
L 4/16 230 x305 32 288 1.995$00 
L 4/24 230 x305 48 432 2.730$00 
L 4/32 230 x305 64 576 3.620$00 
LS4/8 BI 230 x 305 16 144 1.470$00 
LS 4/16 B) 230x305 32 288 2.415$00 
LS4/24 B) 230 x 305 48 432 3.780$00 

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE. 

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL) 

REF." N.- de casas (forma quadrada) REF." N.o de casas (forma redondal 

MB12 12 moe<las max. 64 mm 0 MB42R 42 moedas max. 29 mm 0 
MB 20 20 48 MB24R 24 . 32,S • 

MB 35 35 35 MB 35R 35 30 
MB48 48 30 MB30 R 30 34 It 

MB 80 80 24 MB 30 RA30 36 .. 
MBMlx 45 dlferentes MB20R 20 38 ,. 

MB50R 50 26,S 

MB SETD 4 . diferentes 0 

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

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECI,ALlDADE EM: LlSBOA, 
PORTO, COIMBRA, BRAGA, L.:EIRIA, ETC. 

REPRESEN:fANTE J 0 R G E 
PARA PORTUGAL M. S. LOPES 

Rua s. Nicolau, 26 - 4.° Sala 3 - Telef. 8783 60 -1100 USBOA 

RELATORIO E CONTAS DA DIREC~AO 
E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

DO ANO DE 1988 

INTRODUCAO 

Para al6m de obrigatoriedade expressa nos Esta
tutos de ser apresentado anualmente, em Assembleia 
Geral, 0 AELATOAIO e CONTAS DA DIAECC;:AO, ~ 
com 0 maior gosto que a Direc<;:ilo do Clube Filat6li
co de Portugal vem divulgar aps Exmos. Cons6rcios 
um necessariamente resumido painel das suas acti
vidades do ana de 1988. 

Nele registAmos apenas os sectores considerados 
mais relevantes e como se afirmou, de forma sin
t~tica. 

Embora correndo 0 risco de utilizar um lugar co
mum, podemos assegurar que nos pianos desta Di
rec<;:ilo se encontram diversos e variado pontos que 
infelizmente nao puderam ser concretizados. Toda
via, em rela<;:ilo a alguns deles foram criadas condi
<;:oes para que venham a ser uma realidade em futuro 
pr6ximo. 

Devemos tamb6m assinalar que a circunstllncia de, 
por carencia de verbas, nao podermos dispOr de um 
funcionArio, implica que todas as tarefas nas quais 
se avolumam as burocrilticas, tem de ser efectua
das pelos directores que, para al~m do considerilvel 
esfor<;:o que exigem, corta a execu<;:ao de outras in i
ciativas que bem gostarlamos de levar a cabo. 

Por outro lado, algumas das ac<;:Oes que efectuil
mos, como por exemplo 0 Leilao, mobilizaram um 
grande numero de elementos directivos, praticamente 
em todo 0 tempo - e foi muito - que tinham dis
ponlvel. Esperamos entretanto conseguir proxima
mente uma mais racional divisllo dos trabalhos gerais. 

De qualquer forma, em conscil:!ncia, consideramos 
que nilo desmereceu 0 labor desenvolvido pela Di
rec<;:ao em 1988. 

SEDE 

Foi solicitado II Camara Municipal de Lisboa, um 
subsldio para fazer face a obras Que a nossa Sede 
estil a carecer. Infelizmente a autarQuia nao atendeu 
ao nosso apelo prometendo, na sua resposta, Que 
nos possibilitaril uma verba no pr6ximo ano. 

ESTATUTOS 

Uma vez aprovados os novos Estatutos, em As
sembleia Geral para 0 efeito convocada em 12.2.88, 
logo se iniciaram as diligencias necessilrias para a 
sua oficializa<;:ao. Esta, envolve um processo muito 
moroso, complicado e exigente - em particular na 
parte em Que a entidade notarial passa a ser en
volvida. 

Mesmo assim, jil estamos na fase Que antecede 
a marca<;:ilo da escritura pelo Que esperamos Que no 
pr6ximo ano este assunto fiQue definitivamente re
solvido. 

Nessa ocasiilo passaremos ao estildio seguinte Que 
serA 0 de se completar 0 processo para a obten9aO 
para 0 Clube Filatelico de Portugal do Estatuto de en
tidade de Utilidade Publica. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca do Clube Filat~lico de Portugal conti
nua, para a Direc<;:1I0, a merecer 0 maior carinho . 

Debatemo-nos agora com a falta de espa90 para 
a instala9aO de uma nova estante para albergar as 
inumeras obras Que S9 encontram arrumadas de for
ma provis6ria . 
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De qualquer forma, procedeu-se a alguns ajusla
mentos na arrumac;:ao das prateleiras por forma a per
mitir uma maior funcionalidade e a ganhar algum 
espac;:o. 

MATERIAL FILATELICO 

Alem do que se adquiriu atraves de compras, te
mos a registar a valiosa oferta de diversos aparelhos 
para pesquisa filatelica, oferta do nosso cons6rcio Sr. 
Eng.o A.J. Bello Dias. 

Aproveitamos 0 ensejo para recordar aos s6cios 
que tem a sua disposic;:ao na Sede, numerosos apa
relhos, alguns ja sofisticados, com diversas func;:oes 
de pesquisa filatelica. 

Esperamos elaborar uma lista do material disponl
vel e das suas aplicac;:oes e publica-Ia na nossa re
vista, porventura anualmente, para informac;:ao dos 
cons6rcios. 

LEILt\O 

Em face do sucesso consolador alcanc;:ado em 
1987 pelo 1 ~ Leilao do Clube Filatelico de Portugal, 
foi uma das preocupac;:Oes prioritarias da Direcc;:ao, 
dar-Ihe continuidade. Tivemos em considerac;:ao que 
est a acc;:ao constitui uma regalia que se proporcio
nava a todos os associados, pois a todos e possibili
tado 0 envio de material para ceder e igualmente a 
todos e posslvel participar na sua aquisic;:ao. 

Eo com a maior satisfac;:ao que podemos afirmar que 
esta almoeda registou um sucesso notavel em todos 
os seus vectores. Mas loi particularmente assinala
vel a circunstancia verdadeiramente inusilada tanto 
entre n6s como ate nas mais J')restigiadas hastas do 
estrangeiro, que foram cedido 84% dos lotes pro
postos. 

[;13 apontar igualmente a consideravel melhoria 
qualitativa no aspecto grMico do respectivo catalo
go, sendo a primeira vez no historial do Clube Filate
lico de Portugal que em uma publicac;:ao da sua 
responsabilidade 58 fizeram reproduc;:Oes na sua plena 
cOr. 

Nao podemos deixar de frizar que 0 exito deste Lei
lao se ficou a dverr a dedicac;:ao, ao empenho e aos 
conhecimentos, nas areas respectillas, da Comissao 
que por ele se responsabilizou, os membros da Di
recc;:ao Jose Correia, Paulo Dias e Fernando Ideias 
e tambem a magnifica colaborac;:ao do dedicado con-
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s6cio Jose Manuel Castanheira da Silveira que lei
loou 05 lotes com· a sua Impar boa disposic;:ao e 
indiscutlvel saber. 

Aqui fica, pois, 0 publico reconhecimento a acc;:ao 
destes elementos. 

DIA DO SELO 

Em boa hora a Federac;:ao Portuguesa de Filatelia 
deliberou dinamizar 0 Dia do Selo lanc;:ando om bros 
a uma iniciativa inedita: uma exposic;:ao em que ca
da agremiac;:ao federada participante tinha a sua dis
posic;:ao um quadro que poderia ser ocupado com 0 

material e pela forma que cad a um sonhasse mais 
conveniente. 

Imaginando que a maioria das congeneres se re
mete sse a preencher 0 seu quadro com folhas da co
lecc;:ao de um associado - 0 que realmente se con
firmou - 0 Clube Filatelico de Portugal porfiou em 
apresentar algo diferente. Assim, solicitou-se a alguns 
cons6cios a elaborac;:ao de uma folha com material 
da sua ccolecc;:ao, tendo sido escolhidas aquelas que 
ja tin ham obtido 0 galardao de ouro, sendo uma fo
Iha com material da sua colecc;:ao, tendo side esco
Ihidas aquelas que ja tin ham obtido 0 galardao de 
ouro, sendo uma folha de cada uma das especiali
dades filatelicas oficialmente reconhecidas. Estamos 
gratos aos s6cios Adelino Caravela (Hist6ria Postal), 
Jose Manuel Castanheira da Silveira (Tradicional), Dr. 
Luiz Frazao (inteiros Postais), Fernando Carrao (Te
matica), Manuel Pedro Dias (Maximafilia), Eng. 0 Vi
tor Carmo Correia (Astrofilatelia) e ainda ao Lap. F. 
Lemos da Silveira (Aerofilatelia) 0 terem acedido ao 
nosso pedido, tanto mais que tiveram de fazer uma 
montagem das folhas especial para 0 efeito, pois, pa
ra se conseguir uma uniformidade de apresentac;:ao, 
fornecemos-Ihes folhas iguais para todos. 

A classificac;:ao das participac;:Oes foi feita por vo
tac;:ao dos participantes. 

Ao Clube Filatelico de Portugal foi outorgado, 0 se
gundo lugar, cabendo-Ihe uma tac;:a entregue durante 
o jan tar do Dia do Selo. 

FEIRA NACIONAL DE FILATELIA 

Com espfrito de colaborar e sem qualquer intuito 
lucrativo, 0 Clube Filatelico de Portugal participou nas 
1.' e 2.' Feira Nacional de Filatelia que, organiza
das pela Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, decor-

«I·BEROAMERICANA 
, 

89»* 

Decorreu entre 22 e 30 de Abril de 1989, na bo
nita e limpa cidade de Burgos, 0 XI II Certame Filate
lico Iberoamericano, organizado pelo Clrculo Filatelico 
e Numismatico de Burgos e pelo Grupo Filatelico Iber
douro de Burgos. Patrocinaram esle certame a Jun
ta de Castela e Leao, a Assembleia Provincia l de 
Burgos, a Municipalidade de Burgos, a Caixa de Afor
ros Municipal, a Empresa Iberdouro S.A ., a Federa
c;:ao Espanhola de Sociedades Filatelicas, tendo a 
Federac;:ao Interamericana de Filatelia (FIAFI. on de 
Portugal e Espanha tem assento, dado a sua Coo
perac;:ao . 

Sua Alteza Real, 0 rei de Espanha, D. Juan Car
los, acedeu em presidir a Comissao de Honra do 
Certame. 

A IBEROAMERICANA'S9 impressionou pela alta 
quaildade fi latelica, organizativa e social. 

Cerca de 1.000 metros quadrados foram ocupa
dos por participac;:oes filatelicas de grande projecc;:ao, 
provenientes dos parses da Peninsula Iberica e do 
Continente Americano, tendo 0 corpo de jurados In
ternacional, sido constituido por : 

Jorge Guinovart Vidal (Barcelona) Presidente; Ro
berto M. Rosende (Nova lorque) Vice-Presidente; 
Emilio Rodenas Cabanas (Valencia) Secreta rio; Jo
se A. Torres Dias (Ponlerrada-Leao) Secreta rio; Luis 
Alernany Indarte (Madrid); Ram6n Cortes Haro (Se
vllha); Jose A. Duarte Martins (Lisboa); Heinz Spin
ner Linke (Santiago do Chile); Jose A. Hernan SeiJas 
(Ferrol-Corunha); Ferdinand Hidalgo (Rio de Janei
ro); Angel Sanchez Arevalo (Madrid); Angel SangUi
netti (Montevideu); Eliseo R. Otero (Buenos Aires) e 
Felipe Villarnartin Oviedo (Burgos) Jurado Aprendiz 

o jurado portugues integrou 0 grupo que apreciou 
as participac;:oes Ternaticas, de Inteiros Postais e de 
Maxirnafilia. 

Entre os varios actos que decorreram durante es
ta Exposic;:50, salienwram-se 0 lanc;:amento solene do 
selo alusivo a porta da quinhentista "Casa del Cor
don .. , on de a mesma decorreu, a apresentac;:50 da 
"FILATEM'90", Exposic;:ao Filatelica Nacional Tema-

N. do D. - Eslc Icxlo pubht:ilCJo nO Illimcro anterior . .saiu crll.'o ('om 
a'Humas HICX,tt:lic10es Puhlu:iuno -Io, de fl OVO, na inlt!ura. a pectldo do 

St!U ijutor 

tica, em PalenCia e, pela primelra vez, da .. GRANA
DA'92", que tudo indica sera uma Exposic;:ao 
Filatelica Mundial que vai dar brado. 

Finalmente, deixamos aqui, 0 palmares alcanc;:a
do pelas 12 participac;:oes portugueses presentes, cu
JO nivel loi realmente muito bom, correndo, nesta via, 
prestigio para a Filatelia e Filatelistas Portugueses: 

MEDALHA DE OURO, M6DULO GRANDE 

"Portugal, Emissoes Borja Freire 185311864 .. , de Jose 
M. Castanheira da Silveira e "Veiculos Motorizados .. , 
com Premia Especial, de Eduardo Oliveira e Souza. 

MEDALHA DE OURO E GRANDE PREMIO 
DO GRUPO 

,,0 Mundo GeogrMico Segundo os Lusiadas .. , de Ma
nuel Pedro Dias 

MEDALHA DE PRA T A DOURADA, 
M6DULO GRANDE 

"Portugal, Classicos nl Denteados .. , de Oscar A. Ma
rinho; "Estudo Especializado dos Selos de D. Manuel 
II .. , com Felicitac;:oes do Juri, de Jose M. Santos Pe
reira; "Hist6na Postal de Portugal .. , de Asdrubal A . 
Magalhaes; "A Rota da india", com Premia Especial, 
de Miguel Macedo Teixeira e "Viagem a Portugal .. , 
com Premio Especial, de Hernan! A .C Matos. 

MEDALHA DE PRATA DOURADA 

,,0 1111 PElriO Colonial Portugues .. , de Victor Carmo Cor
reia e "Os Mllitares na Paz e na Guerra ... de David 
Rodrigues Cruz , 

MEDALHA PRATA, M6DULO GRANDE 

"Estudo do Selo Ceres ern Portugal .. , de Jose M, Mi
randa da Mota. 

MEDALHA DE BRONZE PRATEADO 

"Tolograillils, Estudo Especiailzado", de Paulo 0 Sa 
Mnchac10 

JOSE A. DUARTE MARTINS 
ICOMISSARIO PARA POR I UGALl 
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reram no Hotel Roma, em Lisboa nos dias 9 e 10 de 
Abril, e 12 e 13 de Novembro. 

A nossa adesilo plena a estas iniciatiyas que em 
boa hora a FPF levou a efeito no louv~vel intuito de 
dinamizar e divulgar 0 coleccionismo filatelico e ate 
de 0 expandir, verificou-se, tendo em conta estas fi
nalidades, bem assim como para, numa presenc;:a de 
prestfgio, afirmarmos 0 Clube Filatelico de Portugal 
e contactarmos com associados que habitualmente 
nilo frequentam a Sede - circunst1!ncia que na pr~
tica se verificou. 

Por outro lado, angari~mos novas associados, al
guns dos quais jovens. No cOmputo geral, as nos
sas presenc;:as n1l0 apresentaram defice para a Te
souraria - 0 que tambem e de molde a satisfazer. 

EXPOSICOES MUNDIAIS 

Mantendo uma tradic;:ilo de h~ j~ muitos anos, par
ticip~mos em 1988, na Classe de Literatura Filateli
ca, na secc;:1Io devida, com a Revista do Clube 
Filatelico de Portugal, nils exposic;:Oes Finl1!ndia 88 
e Filacept 88, respectivamente em Hels(nquia e Haia. 
Em cada uma delas foi-Ihe outorgada medalha de 
bronze. 

Registe-se ainda que na Exposic;:1Io Filatelica Luso
-Brasileira Lubrapex 88, pelo facto de oseu Director 
ter participado no Corpo de Jurados do certame, a 
Revista foi transferida da Cia sse de Competic;:ilo pa
ra a Cia sse fora do Concurso. 

RELACAO COM OS CORREIOS 

Tendo em considerac;:ilo que e, segundo 0 Estatu
to do Selo, a Federac;:1Io Portuguesa de Filatelia 0 in
terlocutor privilegiado dos CTT no que diz respeito 
ao coleccionismo, n1l0 5110, portanto, muitos os con
tactos do CFP com aquela entidade, sendo, no en
tanto. normais aqueles que foram mantidos em 
relac;:110 a questOes pontuais. 

Destas, citaremos a apresentac;:110 de sugestOes, 
muitas delas por n6s recebidas dos nos 50S con 56-
cios, para 0 Plano Exposicional de 1989. A divulga
c;:1Io deste Plano fez-nos constatar que desta feita 
nenhuma del as mereceu a aceitac;:110 da entidade 
emissora. 

Por outro lado, tambem contacMmos os CTT quan
to a metodologia na fixac;:ilo do prec;:o da publicida
de nas p~ginas da nossa Revista. 

EXPOSICOES 

Tem 0 Clube Filatelico de Portugal um enorme his
torial na organizac;:ilo, promoc;:ilo e realizac;:1Io de cer
tames filatelicos desde a mais simples e 
despretencioss as exposic;:Oes de mais elevado nfvel, 
como as Nacionais e as Lubrapex. 

Como e evidente, estas acc;:Oes tem vindo a 
desenrolar-se ora em ritmo mais vivo, ora mais mo
derado, depend en do de inumeros factores externos 
e internos. Externos, como as solicitac;:oes de enti
dades alheias ao Clube Filatelico de Portugal, a dis
ponibilidade de instalac;:Oes onde as desenrolar, a 
obtenc;:1Io de verbas suficientes, a existencia de infra
-estruturas adequadas; internas, como a propens1lo 
e a disposic;:1Io de elementos para as levar a cabo . 

De qualquer forma, entendemos que em qualquer 
acc;:ilo em que 0 Clube Filatelico de Portugal se en
volva, M um prestfgio a defender e a manter que de 
modo algum se coaduna com soluc;:Oes de emer
gancia. 

Infelizmente, tem vindo a notar-se de ana para ana 
cad a vez maior acuidade, que as verbas que os Cor
reios e Telecomunicac;:oes de Portugal atribuem pa
ra a realizac;:1Io de certames silo cad a vez menores, 
nilo se atendendo nilo apenas ao desenvolvimento 
da Filatelia em particular no que respeita ao conse
quente aumento do numero de expositores e, em 
consequancia, ao inevit~vel crescendo das despesas, 
nem sequer aos valores da inflacc;:ilo - 0 que e de
veras lament~vel. 

Isto mesmo se verificou de uma forma particular
mente aguda e gravosa com a Exposic;:ilo Filatelica 
Regional da zona a que 0 Clube Filatelico de Portu
gal perlence, que nos tinhamos proposto organizar, 
e cuja proposic;:ilo tinha side oportunamente aceite 
pela Federac;:1Io Portuguesa de Filatelia. 

Infeelizmente, a verba posta a disposic;:ilo pel os CTT 
para esta exposic;:ilo regional, bem como para as ou
tras tras previstas no plano de 1989, era clara e ma
nifestamente insuficiente. Tanto, que criou a impos
sibilidade da sua realizac;:1Io, tendo a Federac;:ilo Por
tuguesa de Filatelia de recorrer a junc;:1!o de duas Re
gionais numa 56, a norte e a sui do territ6rio, tendo 
para isso de criar, como unico recurso uma figura 
nilo prevista : Exposic;:oes Inter-Regionais. 

Mesmo assim, a verba disponfvel continuou a ser 
extraordinariamente ex(gua, levando-nos a prescin
dir da sua organizac;:1Io, embora muito 0 lamenti!s
semos. 

Entretanto, foi igualmente aceite pela Federac;:ilo 
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Portuguesa de Filatelia a candidatura do Clube Fila
t~lico de Portugal para organizar em 1990 a EXPO
SIC;:AO FILATtLiCA NACIONAL, tendo comec;:ado a 
ser feito os trabalhos preliminares, nomeadamente 
quanto ~ sua orc;:amentac;:lIo e planificac;:lIo, aguardan
do-se que os Correios e Telecomunicac;:Oes de Por
tugal, atraves da Federac;:lIo Portuguesa de Filatelia, 
nos respondam a algumas questOes que colocamos, 
nomeadamente quanto ~ disponibilidade de vidros e 
outras infra-estruturas e a certas formas de apoio 10-
gfstico. 

o Clube Filat~lico de Portugal igualmente se pro
pOs ~ Federac;:lIo Portuguesa de Filatelia para orga
nizar em 1996, uma .ESPAMER., certame que 
engloba todos os Pafses do Continente Americano, 
Espanha e Portugal. 

Tal como estava program ado, conjuntamente com 
a Feira Nacional da Agricultura , 0 Clube Filat~lico 
de Portugal organizou em Santarem, no recinto do 
aludido certame, a 1 ~ Mostra Filat~lica do Tema Tau
romatico, da qual se encarregaram os nossos con
s6cios Manuel Alhandra Duarte e Fernando Carrllo, 
aos quais nos cum pre agradecer por todo 0 valioso 
trabalho dis pen dido e pelo empenho Que nele co
locaram. 

Por solicitac;:lIo do Centrro de Estudos Judiciarios, 
prestigiado organismo do Ministerio da Justic;:a, ini
ciamos os trabalhos preparat6rios de um Saillo Fila
Mlico 0 qual tera lugar no pr6ximo ano, integrado nas 
comemorac;:Oes do 10. • Aniversario daQuela entida
de, nas suas magnfficas instalac;:Oes sitas no remo
del ado ediffcio do antigo Limoeiro. 

BOLETINS 

Perseguimos 0 objectiv~ de publicar a Revista do 
Clube Filatelico de Portugal nos prazos que estabe
lecemos. E usamos 0 verba .perseguir. de uma for
ma perfeitamente deliberada. Escolhemo-Io porQue 
em cada edic;:lIo ~ precisa uma luta verdadeiramente 
ienaz contra os mais variados factores, alguns deles 
imprevisfveis: silo os atrasos da tipografia cada vez 
mais frequentes e dilatados, e 0 aguardar de um ou 
outro artigo, silo outras tarefas associativas, e, na
turalmente, alguns perfodos de maior premencia da 
vida profissional dos que fazem a Revista, todos, nun
ca ~ demais recordar, puramente amadores. 

Ese os objectiv~s que fixamos a n6s mesmos pa
ra esta fase estilo a ser cumpridos, 0 da periodicida
de nilo esta, na verdade, a ser alcanc;:ado. Este facto 
tem-nos coibido de passar a uma fase seguinte do 
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nosso programa. Esperamos todavia implementa-Ia 
no pr6ximo ano. 

Refira-se entretanto que continuamos a porfiar por 
proporcionar aos leitores artigos relativos a todas as 
especialidades filatelicas oficialmente reconhecidas. 

Desejamos registar com satisfac;:lIo 0 aparecimento 
(ou reaparecimento) de alguns novos colaboradores 
se bem que em menor numero do que aquele que 
almejavamos. 

De entre os cinco numeros publicados em 1988, 
permita-se-nos que apontemos 0 referente a Setem
bro, pela oportunidade de um trabalho relativo ao 
Chiado (que sofreu 0 holocausto do fogo no dia 25 
de Agosto anterior), acompanhado de outros alusi
vos a marcos - um tragico e outro hist6rico - da 
cidade de Lisboa. 

No que diz respeito aos encargos financeiros da 
Revista, componente que forc;:osa e naturalmente tem 
de estar constantemente presente (e nllo fora ela, es
tamos crentes que muitos dos atrasos registados po
deriam ser minimizados, nomedamente pelo recurso 
a entidades do ramo tipografico mais eficientes), pode 
verificar-se Que ~ insignificante 0 defice que apresenta 
no cOmputo geral. 

Parece-nos nllo ser deslocado neste capftulo alu
dir ~ edic;:lIo do catalogo do 2~ Leilllo do Clube Fila
t~lico de Portugal, trabalho cuja responsabilidade 
estava a cargo da Direcc;:lIo e que, confessamos, nos 
requereu largas horas de labor aturado numa oca
sillo em que necessitavamos de tempo para organi
zar a ultima Revista do ano. 

JUVENTUDE FILATELICA 

o programa de trabalho de qualquer Direcc;:ilo do 
Clube Filat~lico de Portugal, devera sempre, natural
mente, incluir acc;:Oes relativas aos jovens. 

Todavia, como por certo todos os nossos associa
dos calcularllo (porventura alguns por experiencia 
pr6pria) e extremamente diffcil empreender e, mais 
ainda, manter um sector filatelico juvenil. t cad a vez 
mais problematico cativar os jovens e competir com 
os inumeros atractivos que hoje tElm ~ sua disposi
c;:ao. Mas e do mesmo modo diffcil conseguir um fi
latelista habilitado que se comprometa a acompanhar 
os jovens em trabalho sem soluc;:lIo de continuidade. 

Foi dado um primeiro passe tendo sido elaborada, 
ap6s pesquisa aturada e morosa, uma lista de jovens 
do Clube Filat~lico de Portugal a contactar logo que 
consigamos um monitor. 

De qualquer forma, nilo perdemos QualQuer ense-

785 10'50 
816 6'00 
824 9'00 

BB.GICA 

&!ries novas completes 

798/802 Selos de srmas de Leopoldo III c/sab . 25'00 
941/942 Seris corrente ds 1951 c/sab. 210'00 
1011 Dia do Selo 30'00 
1172/3B Stlrie corrente de 1957/61 elsab. 195'00 
1240 Cent.· nasc.· de Henry Pirenne 15'00 
1259 40.· Aniv.· da Sabena 15'00 
1269/1270 Centen~rios de Celebridades 15'00 
1271 50.· Cent.' dos cheques postais 6'00 
128111283 Celebridades 24100 
1285 1000 anos da cidade de Ostende 
1290/1292 Cent.· da Internacional Socialista 19'50 
1296/1297 Resist6ncia 54.00 
1306 20.· Aniv.· Uniao Aduaneira de Benelux 15.00 
1381 19.· Congresso Intern. dos cn moo 
1395/1396 75.· Aniv. da Faderaello de C. Rlattllicos 16'50 
1397/1398 Vistas - Bonillon - Uerre 24'00 
1404/1405 50.· Cent.· do Uons Int. 27'00 
1406 Museu de Armas de UIIge 7'50 
1407 Ano Internacional de Turismo 18.00 
140811409 Protecello da natureza moo 
1420 Mem6ria aos mortos do Congo 22.50 
1421 Uniao 'raternal das ex-1ropas do Col. 37'50 
1423/1424 Vistas - Sportin - sus - Becq - Ypres. 15.00 

&!rles novas completas cl charneh 

230 Auxnio aos I nv~lidos de Guerra 175'00 
237 Auxnio ~s vltimas das inunda¢es U6ge 30.00 

FINLANDIA 

~rles nOVII completas 

240/245 Eflgie do Pres. RVti 240'00 
311 3.' Festival desp. dos 1rab. Helsinquia 24'00 
314 ZSO.· Aniv. ° da 'undaello P. e P. 2aOO 
320 Presidente J.K. Paasikivi 2aOO 
321 60.· Aniv.o da Caixa Econ. Postal 2aOO 
322 Festas de gin~stica 2aOO 
323 Com da Paz 2aOO 
331 125.· Aniv.o da Caixa Econ6mica 2 If 00 
332 150.· Aniv.· da Soc. da Agricultura 2aOO 
333 60.' Aniv.· da Sociedade de Turismo 2 It 00 
349/351 Auxnio aos oper~rios tuberculosas 96.00 

&!riea noval cl charnelre 

2311233 Para a Associaello AntiDOs Combatentes 90'00 

HUNGRIA 

&!rles novas completaa 

368/370 Cent.· do nascimento do romancista 
Mor Jokai 390'00 

606/611 Auxnio das obras de assist6ncia 126'00 
1202/1209 Jogos Ollmpicos de Melbourne 225'00 
1276/1277 Primeiro de Maio 60'00 
1353/1359 Jogos Ollmpicos de Squaw Valley 225'00 
1363/1364 15.· Aniversario da libertaello 39'00 
137911389 Jogos Olfmpicos 300'00 
1402 Dia do selo 8aOO 
1448/1451 Tira-Exposi~ao filattllica de Budapeste 156'00 
1606/1613 Jogos Olfmpicos de Insbruk 240'00 
1638 50.· Aniv.· da Fad. Nac. de Esgrima moo 

&!rles NovlI - Correia A~reo 

148/152 Inauguraello es~io popular de Budapeste 360.00 
1811188 Campeonato Europa pat. 51 gelo 330.00 
209/210 Semana internacional da carta escrita 36'00 
377/383 Missao Appollo-Soyouz 180'00 

&!rles completa& cl sinai charneh 

786/787 Filigrana C 10'00 
953/957 Dia internacional da crian~ 125'00 

MALTA 

&!rles Novas Completas 

483/7 Persanalidades maltesas ctllebres 100.00 
500/2 Reptlblica depois de 13/12174 135.00 
50316 Ano Internacional da Mulher 720'00 
51315 Natal 480'00 
516/8 Anivers~rio da Republica 180'00 
519 Stlrie corrente 660.00 
540 Selo cl sabrecarga - Emblema cavaleiros 2aOO 
54518 Jornada mundial das telecomunica~Oes 84.00 
557160 Tape~arias 'Iamengas 132'00 
573/6 Tape~rias 'Iamengas 120'00 
624/39 Stlrie corrente 1.350.00 

&!rie& Novas - Correio A~reo 

15/21 Aviaello cornercisl 450'00 

MONACO 

&!ries novas completal 

2151224 Protec~ao da mae e do filho 1.320'00 
2341248 Prfncipe e princesas do M6naco 780'00 
249/264 Selps dos tipos 1937/39,39141 Retratos 15aOO 
265/273 Festa do Santo devoto 300'00 
3381243 Eleva~ao do Principe Rainner III 285.00 
405/411 Armarias 42'00 
473/477 Casamento principesco 64'00 
523 AnD mundiel do re'ugiado moo 
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SELOS DISpoNivEIS 

Os selos da listagem que se segue, silo provenientes do pagamento de quotas de s6cios do CFP, resi
dentes no estrangeiro. A sua venda que ~ excluslV8 80S s6clos do CFP, destina-se a realizar fundos para 
a Clube. 

Da maioria do material anunciado possu(mos apenas uma s~rie pelo que as pedidos serilo atendidos 
pela ordem da sua recepc;:ilo. Os partes serilo debitados extra. A numerac;:ilo ~ do cat~logo Yvert. 

Possuimos listas de mais alguns parses que serilo ehviadas a quem as solicitar incluindo selo para a respasta. 
Pedidos para a CLUBE FILATtLiCO DE PORTUGAL, Av. Almirante Reis, 70-5. · Dt.· - 1000 LIS BOA. 

ALEMANHA ALEMANHA ORIENTAL 

~rlel noval complet81 ~rles novas completal 

562/563 Cinquenlen~rio do autom6vel 66'00 60/62 Compositores ce'ebres 240'00 
565/572 Jogos Olfmpicos de Berlim 1.350'00 289/290 40.· Aniv.· da morte de Rosa Luxemborg 
606 Arrancada de Viana 18'00 e Karl Liebknecht 72'00 
652/653 Regresso de Dantzig 24'00 833/837 Campeonato do mundo de pentatlo 
663/666 Feira da Primavera 69'00 moderno 60'00 
7281729 Feira de Outono de Viena 8HOO 2196 Memorial de Majdanek 2HOO 
734 150.· aniver~rio da morte de Mozart 7'50 2256 ConstruCOes socialistas na RDA 45'00 
740/741 10.· Aniv. da lunda~o Soc. Ouriversaria 39'00 2257 Economias racionais 7'50 
742 Jornada desportiva da SA 6'00 2258/63 Personalidades diversas 180'00 
748/759 Jornada de her6is 330'00 2334/35 Feira da Primavera em Leipzig 30'00 
760 Juramento da juventude hitleriana 9'00 2236/40 Personalidade do movimento oper.· 
761 10.· Aniv.· da tomada de poder do PNS 2HOO alemao 45'00 
775 10.· Galardao Negro 15'00 2350/51 ExposiCao int. do livro de arte 90'00 
781 8.· Aniv.· da lunda~o de Lubeck 7J50 2371172 7.' Exposi~o lilate~ca da juventude 72'00 
7771778 Grande Premio hlpico de Viena 24'00 2373174 7.' reuniao de pioneiros de pioneiros 
783 Cent.· nasc.· do Dr. Robert Kock 10'50 em Dresden 45'00 
805/810 Em benelrcio da FaderaCao dos 2bC5 25.' Sessao da com. de correios 36'00 

empregados dos correios alemaes 39'00 2427/32 Centen~rio da morte de Carlos Marx 300'00 
812/813 Corpora~o dos ourives 10'50 2474177 Vidraria de Thuringe 165'00 
814 6.· Cent.· da autonomia de Oldenburgo 7J50 2506/2507 Objectos de arte 54'00 
815 Dia do Selo 7J50 2522/2523 Feira de Outono de Leipzig 18'00 
817/818 7.· Torneio de tiro de Insbruk 13'50 2553/2556 Caixas de correia hist6ricas 54'00 

245112454 Fundadores da Catedral de Naumburg 270'00 

ALEMANHA OCIDENT AL 
Blocol noVOI sf charneira 

~riel noval completa. 65 100.· Aniver~rio da descoberta do 
bacilo de Kock 165'00 

106 Milen~rio da cidade de Lunebourg 420'00 66 100.· Aniver~rio do nascimento de 
213/216 Ao service da humanidade 210'00 George Dimitrov 165'00 
253 79.· Jornada cat61ica alema moo 75 35.· Aniver~rio da RDA 60'00 
254 600 Anos da Escola Blblica Wurtenberg moo 
257/260 Ao service da humanidade BHOO 
262 Campanha mundial contra a lome moo ALEMANHA - OCUPACOES NTERAUADAS 
264/267 ExposiCao de flora e filatelia 54'00 ~ries novas completas 
976 Protec~o dos mares 72'00 
977 Campanha contra 0 alcoolismo ao volante 4B'00 112/114 24'00 

743 27'00 
lIIoco. novo. aem chlrneira 761 2UOO 

17 Presidente da Republica Faderal Aiema 270'00 775 15'00 
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10 de participar em iniciativas para a juventude sem
pre que a nosso apoio seja solicitado. Foi dentro desta 
disponibilidade que ampar~mos a realizac;:ilo .A Fila
telia e a Escola. que, tendo como principal din ami
zador a nosso cons6cio Domingos Cravo, decorreu 
de 19 a 29 de Abril na Escola Secund~ria n? 2 do 

Montijo. 

FEDERACAO PORTUGUESA 

DE FILATELIA 

No decurso deste ana de 1988 a Clube Fila\~licv 
de Portugal constatou ter tido um saldo bastante po
sitivo a acc;:ilo da Federac;:ilo Portuguesa de Filatelia, 
a qual revelou um grande dinamismo e uma vonta
de de expandir a Filatelia, sendo de assinalar a reali
zac;:ilo de duas Feiras e a organizac;:ao do Dia do Selo 
(ver rubricas espec(ficas). 

A acc;:ilo da Federac;:ilo Portuguesa de Filatelia tam
b~m se manifestou no campo da actualizac;:ilo dos 
seus Regulamentos, dos quais ser~ de realc;:ar a que 
institui, pela primeira vez no nosso pars, a do Passa
porte Filat~lico. 

Est~ igualmente em curso a reavaliac;:ilo do _car
tilo de filatelista», medida que a Clube Filat~lico de 
Portugal considera indispens~vel, considerando n6s 
que a sua existAncia ~ perfeitamente injustificada. 

Nesta acc;:ilo, a Clube Filat~lico de Portugal apre
sentou 1I Federac;:ilo Portuguesa de Filatelia uma al
ternativa a esse .cartilo». 

Tudo se conjugou, pais, para a manutenc;:ilo de ex
celentes relac;:Oes com a 6rgao m~ximo da Filatelia 
portuguesa. 

Registe-se que a Congresso da Federac;:ilo Portu
guesa de Filatelia aceitou par unanimidade a proposta 
de realizac;:ilo da sua pr6xima Assembleia Ordin~ria 
na Sede do Clube Filat~lico de Portugal. 

TESOURARIA 

Tem sido caracterlstica do Clube Filat~lico de Por
tugal uma gestilo econ6mica-financeira equilibrada. 
E neste ana de 1988 mais uma vez foi conseguido 
a desiderata sempre perseguido - facto que muito 
nos apraz registar e apresentar aos nossos cons6-
cios quando, como ~ conhecido, tantas agremiac;:Oes 
das mais diversas actividades lutam com grandes di-

ficuldades muitas delas prallcamente InS01UveIS. 
A situac;:ilo financeira do Clube Filat~lico de Portu

gal, embora nilo se possa classificar de brilhante, 
tamb~m nao ~ motivo de quaisquer preocupac;:Oes 
especiais. 

GEMINAC;OES 

Par ocasiilo da Lubrapex 88, realizada no Porto, 
e aproveitando a presenc;:a de v~rios directores do Clu
be Filat~lico do Brasil, entre as quais a seu Presiden
te, a Presidente da Direcc;:ilo do Clube Filat~lico de 
Portugal tomou a iniciativa de propor ao seu hom6-
logo brasileiro que se encetasse um processo de ge
'minac;:ilo entre as duas entidades. 

Foi a sugestao acolhida de imediato com caloroso 
entusiasmo tendo desde logo a presidente do Clube 
Filat~lico do Brasil manifestado a seu empenho em, 
na sua passagem par Lisboa de regresso ao Rio de 
Janeiro, ser assinado um PROTOCOLO DE GEMINA
<;:.1\0, cerim6nia que se concretizou no dia 26 de 
Maio. 

Logo que as dirigentes do Clube irmilo estejam dis
ponlveis ap6s grandes realizac;:Oes em que estilo em
penhados, nomeadamente a Brasiliana 89, sabemos 
que se ir~, em conjunto, elaborar um Protocolo Adi
cional e implementar acc;:Oes comuns que nele esta

rilo contidos. 
Entretanto, apraz-nos registar esta gerninac;:ao, com 

a maior, mais importante e destacada agremiac;:ao fi
lat~lica brasileira, facto que muito prestlgia a Clube 
Filat~lico de Portugal. 

Parece-nos par conseguinte que esta foi uma das 

mais importantes acc;:Oes do CFP no ana de 1988, 
esperando-se que a curto prazo se verifique uma ain
da maior projecc;:ao do Clube Filat~lico de Portugal 
no pars irmilo, e que possamos contribuir para idAn
tico desiderata do Clube Filat~lico do Brasil, em Por
tugal, com a consequente incremento cultural bi-Ia
·;j,al. 

Est~ nos nossos prop6sitos efectuar geminac;:Oes 
com agremiac;:Oes filat~licas de outros palses devendo 
essas entidades serem das mais representativas de 
cad a um . 

Nilo podemos deixar de referir com algum orgu
Iho que mais uma vez a Clube Filat~lico de Portugal 
se manifesta como pioneiro. Com efeito, constat~
mas com satisfac;:ilo que a partir de nossa gem ina
c;:ilo com a Clube Filat~lico Brasileiro, outras cong~
neres iniciaram acc;:Oes semelhantes. 
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PROPOSTAS PARA VOTOS DE: 

AGRADECIMENTO 

Aos anunciantes do nosso Boletim que com a sua colabora9110 permitiram a estabilidade finan
ceira da nossa Revista; 

A todos as Associados que nos prestaram colabora9110 durante a decorrer do ana de mil nove
centos e oitenta e oito; 

A Imprensa Escrita atraves das suas colunas filatelicas casas de "A Capitah" "DiArio de Notlciasll, 
,,0 DiArioll, "Comercio do Portoll, "Jornal de Notlciasll, ,,0 Diall, e outros que possivelmente par 
omiss1l0, nllo mencionamos; 

A RAdio que noticiou as nossas Realiza90es; 

Par ultimo aos Correios de Macau que contribuiram tambem de forma muito eficaz para a nosso 
Boletim; 

Sauda9110 e agradecimento aos membros do Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral , pel a 
colabora9110 que nos prestaram. 

DE PESAR 

Pelos nossos associados, e alguns foram, que abandonaram a vida lerrena deixando-nos para 
sempre . 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Em cumpnmento das disposi90es estatutArias, elaborou a Conselho Fiscal a seu parecer sabre a Relat6-
flO e Contas apresentadas pela Direc9110 e referente ao exerclcio de 1988. 

Ao analisarmos as contas que constam deste Relat6rio, sentimos que faltarlamos ao mais elementar 
dever se n1l0 testemunhAssemos, em primeiro lugar, a nosso melhor apre90 e admira9110 da obra reali
zada pel a Direc9110. 

FAcil e analisar os proventos e as encargos do nosso Clube. Se nos debru9armos um pouco sabre a 
Relat6rio anterior, verificamos que se justificam as resultados finais , atingidos gra9as a ponderada ad
ministra9110 .. 

Aprovamos inteiramente a Relat6rio e as Contas elaboradas pela Direc9110, e, usando da faculdade que 
nos conferem as Estatutos, temos a honra de propor: 

1 - Que aproveis a citado Relat6rio e as Contas, que deles fazem parte; 

2 - Que aproveis as suas conclusOes, excepto na parte que respeita a este Con 
setho Fiscal; 

3 - Que louveis a Direc9110 pelo seu brilhante trabalho e resultados obtidos, gra -
9as a uma severa disciplina econ6mica, sacriffcios e pondera9110. 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1988. 

o Conselho Fiscal 

Francisco da Costa Gaspar 
Jorge de Mello Vieira 

Jolio Lufs de Medeiros 

Literatura Filatelica 

UM LIVRO COMPLETO 

Na imprensa filatelica portuguesa, aconteceu um 
empreendimento arrojado: a publica9110 de um livro 
com cabe9a, tronco e membros. Intitula-se oFilate
lia da Madeirall e come9a na capa a sugestllo para 
nos deliciarmos com a conteudo. 

Para alem do PrefAcio habitual, a que nos referire
mas no fim, pais as ultimos s1l0 as primeiros, come-
9a par uma "Nota histOricall sabre a desabrochar do 
Arquipelago, e seguem-se-Ihe as .Comunica90es 
postais», razllo essencial da obra . Depois vem as no
tas explicativas das "Marcas Pre-Adesivasll e dos "Se
los Postais AdesivoslI, e finalmente aparece a 
• CatAlogo de Selos Postais AdesivoslI com distin9110 
do .Distrito Administrativo Insular FUNCHAL • . Mas, 
para Que nada faltasse, mais dais cap!tulos .Inleiros 
Postaisll IBilhetes Postais isentos de franquia. e .So
brescritosll) e «Marcofiliall. 

o arrojo da publica9110 concebida em moldes mo
dernos, originais, luxuosos, reside na ilustra9110 sur
preendente, onde tudo vive: a Madeira, as selos, as 
carimbos. 

Quando, no tftulo deste artigo considerAmos oLi
vro Completo», n1l0 quisemos interferir nos prop6si
tos dos "fabricantesll desla maravilha, vista que a 
editor, Paulo E. de Sousa, manifesta a desejo de «fu
turas achegasll do leitor para a melhoria da obra . As
sim como a artista nunca se confessa satisfeito com 
a sua obra, tambem nisto de selos hA qualquer co i
sa a acrescentar a medida que a t,;;-::po passa. 

Par consequencia, a «completoll nao significa oaca
badoll, mas sim perfeito pelo agr£ldo :;!Je nos cau
sou . Para tal, contribuiu a trabalho de redac9110 e 
coordena9110 do Eng. Armando M. O. Veieira, tenc!o
-se registado a colaboracllo do Museu dos CTT, do 
Capitao JQaquim F. Leote e do Eng . David Cohen . 

A fotocomposi9110, montagem e impress1l0 a car
go da GRAFITEXTO merecem palavras de louvor. 

o pre90 de custo e de 1.200$00,e cremos que a 
Filatelia Numismcltica Madeia IAvenida Arriaga, 75, 
ex. Postal 511, 9007 Funchal Codex) rapidamente 
esgotarA esta edi9110. 

o CFP agradece a exemplar recebido. 

Alves Coelho 

SUBsiDIOS PARA A HIST6RIA 
DO CORREIO MARiTIMO 

PORTUGUES 

o Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial do Por
to, incansclvel na edi9110 de livros de utilidade para 
as coleccionadores, publicou a valioso estudo do 
Eng. Armando Vieira . Trabalho exaustivo, bem do
cumentado, responde a perguntas que as mais avan-
9ados possam ter e vem abrir apetites Aqueles que 
queiram come9ar au desenvolver colec90es . 

o tema, Correia Maritima Portugues, encerra his
t6ria que se perde na bruma dos tempos. Alguns ar
quivos cheios de poeira aguardam sacudidela, para 
a qual sao necessArias a competencia e fidelidade 
na interpreta9110 e dedica9110 que n1l0 dispensa sa
criffcio. 

As nossas felicita90es ao Autor e ao Nucleo Fila
telico do Ateneu Comercial do Porto . lAC) 

50 ANOS DE CATAlOGO 
ELADIO 

Os louros dos 50 anos de publica9110 do CatAlogo 
EIAdio de Santos apareceram modestamente estam
pados na capa do exemplar gentilmente oferecido pa
lo editor ao nosso Clube. 

Esta 50. • edi9110 veio ligeiramente atrasada em re
la9110 ao habitual; no entanto, a consulente ficou com 
a vantagem de dispOr de um catAlogo que traz jA a 
cota9110 de todas as produ90es filatelicas emitidas 
em 1988. 

Tambem as valores foram actualizados em fun9110 
da evolU9aO' do mercado, de modo que as cotacOes 
se manter1l0 durante este ana. 

o Clube Filatelico de Portugal, possuidor da mais 
vasta Biblioteca Filatelica Portuguesa, agradece 0 ca
tAloga recebido e feticita a Editor pelo esfor90 e per
sistencia na publica9110 de um livro indispensAvel ao 
coleccionador. lAC) 
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BANCO 
FONSECAS & BURNAY 
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BALANCO GERAL 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1988 

Caixa 

Dep6sitos ill Ordem 
Banco Portugues do Atlantico 

Dep6sitos a Prazo 
Banco Portugues do Atlantico 

Cr6ditos a Curto Prazo 

Devedores 
Quotizac;:Oes 
Boletim (anuncios) 

ExistAncias 

Material Filatelico 

Imobiliza<;:oes Corp6reas 

M6veis e Usos 

Imobiliza{foes Financeiras 

Colecc;:ao do Clube 

Debitos a Curto Prazo 

Credores 

Valores ill Cobran{fa 

Quotizac;:oes 
Boletim 

Total Passivo 

SITUACAO LfaUIDA ACTIVA 

Fundo Associativo 
Resultado de 1988 

ACTIVO 

1.960$60 

45.968$50 

100.000$00 

560.847$10 
14.300$00 
63.320$00 

PASSIVO 

14.300$00 
63.320$00 

2.445.524$35 
157.632$85 

147.929$10 

638.467$10 

1.224.510$70 

1.025 .739$10 

1$00 

355 .869$00 

77 .620$00 

433.489$80 

2.603.157$20 

3.036.647$00 
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Tudo 0 que precisa de saber 
sobre seguros ... 

E 0 nosso numero de telefone! 

ALiANGA SEGURADORA 
R. Gon~lo Sampaio, 39 - Telef. 668951-694031 P.P.C.A. 
Av. da Republica, 50-8 - Telef. 730014-734113 P.P.C.A. 

PORTO 
USBOA 

uma vez que estavam na moda e, aquelas a que me 
tenhO vindo a referir silo, pelo que nos foi deixado 
antecedentemente, conhecidas por REIMPRESSOES 
1885, por terem side "postas c~ foran em 27 de Ja-

B 

ofertar conjuntos completos: .baralhando-nosn a nos
sa , logicamente. 

Porque nilo cito os CUNHOS? Isso nilo 1I para mim, 
meu car~ , fica a vosso cargo; j~ ia ficando cegueta 

POSTA1J 

_ ~ ,PARA 

PORTUGAt.n: HESP.AN.$A 
I D'estc Indo s 80. CSC~~Te a. direc~iip H 4 ~ - "c,.'~ - ~- . I 

- :; '.'. =1_ ~' 1___....._ 
., 

, , 

Figs. 14 e 15 

neiro daquele ano. E pronto ... NAo SEI MAIS NADI -
NHAI • 

Terilo de concordar ser dificflimo loca l iz~-Iasl 
Idestrin<;:a-Ias, se 1I que existem . 

E (por que nilo?! mais uma achega minha (s6?) : 
Estou absolutamente convicto da aplica<;:ilo do "SPE
CIMENn, "PROVAn ou "tra<;:on sobre ORIGINAlS, fa
cilitando(-Ihes) a vida aos que tinham a missilo de 

uma vez e nilo volto a repetir a gra<;:a . Limitei-me a 
indicar-Ihes os pormenores mais facilmente identifi
c,jveis, dentro do pouco que sei. Por favor, nao me 
acreditem e procurem por conta pr6pria . verao co
mo tem outro encanto, outro sab~r , outra beleza e 
algullm aprender~ um pouco mais , se se dignarem 
dar-nos a conhecer 0 fruto dos vossos trabalhos. Para 
JL 0 MEU OBRIGADO e milos a obra . 
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-Ihes ~ direita. 
Mar90 e Novembro de 1984 

E pronto, fico-me por aqui, visto se Ihes seguir 0 
mesmo D. LUIS mas, agora, TIPOGRAFADO, ic\ ve-

. , 

/ /.I' \ p .fij 

1 mlo~' rO~nLE m YER~ELLE 
--

? de 1886 
Maio de 1887 

. '7J -

I -I PORTUGAL 

BIL..HETE JOSTAL 

I leoM 'ES'OSTA +.A) ".' . ' 
I 

;este Jado sO .se escrcve: a direcrao 't j-
, 10,#7 

\. 
POSlH 

~ ~ fARA 

PORTUGA~ E HESPAN~ 
,9_ D'estc Jado so se escreve a dirrc~lit 

t9L~.~~ 1 - , 
, -

Figs. 12 e 13 

Ihadas, olhando para a esqueroa, 00 seu canto 01-

reito e "vestindoll de quadriculado (no verso!. 
e, posteriormente, sem quadrfcula: 

Possivelmente, haverc\ REIMPRESSCES pois - nile 
esquecer que os elementos Silo meus - as tiragens 
foram vc\rias, a saber: 
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Julho de 1887 
Janeiro de 1890 

? de 1891 

'" [&1-Legisla~ao Filatelica 

1989 ACABA 
COM «INSTRUMENTOS DE TRABALHO» 

P,ORTARIAS 

Portaria nO 587/88.1988.08.25. Emissilo de selos 
com taria fosforescente comemorativa dos "Jo
gos Olrmpicos de Seul". 

Portaria nO 627/88.1988.09.09. Emissilo de selos 
com taria fosforescente alusiva a "A90res-Aves da 
Regiilo". 

Portaria nO 662/88.1988.30.9. Emissilo de selos 
com taria fosforescente alusiva a "Pedras de Ar
mas e BrasOes A90rianos". 

Portaria nO 687/88.1988.10.14. Circula9ilo de um, 
inteiro postal comemorativo de "Fontes Pereira de 
Melo 1887-1987". 

Porta ria nO 688/88.1988.10.14. Circula9ilo de um in
teiro postal comemorativo do "Dia do Selo" 

Portaria nO 689/88.1988.10.14. Emissilo de selos, 
com taria fosforescente, alusiva a "Vestrgios da 
Civiliza9ilo romana em Portugal". 

Porta ria nO 705/88.1988.10.20. Emissilo e circula-
9ilo de um bilhete-postal ilustrado com taria fos
forescente, comemorativa do "Dia Mundial dos 
Correios" . 

Portaria nO 742/88.1988.11.1 5. Emissilo de CartOes 
de Boas-Festas alusivas ao Natal de 1988. 

Portaria nO 805-D/88.1988.12.15. Fixa9ilo do por
te mrnimo de carta ordinc\ria, da assinatura do te
lefone e das taxas de TELEFAX. 

Portaria nO 56/89.1989.01.27. Emissilo de selos 
com tarja fosforescente alusiva ~s "Datas da His
t6ria de Portugal - 5° Centenc\rio dos Descobri
mentos". 

Porta ria n066/89.1988.D1.30. Emissao de salos com 
taria fosforescente alusiva ao "9° Centenc\rio da 
Sa de Braga". 

Portaria nO 126/89.1989.02.18. Emissao de selos 
com taria fosforescente alusiva ~ "Arquitectura po-

Compi/arao de Jose R. Dias Ferreira 

pular portuguesa (5° Grupo)". 
Portaria nO 130/89.1989,02.22. Emissao de selos 

com taria fosforescente alusiva ~ "Pintura portu
guesa do saculo XX (3° Grupo)". 

Porta ria nO 131/89.1989.02.22. Emissilo de selos 
com taria fosforescente alusiva ~s "Felicita90es" . 

Portaria nO 167/89.1989.03.02. Emissilo e circula-
9ilo de um bilhete-postal simples para 0 Servi90 
Nacional. 

Portaria nO 205/89.1989.03.10. Emissao de bilhetes
-postais simples para 0 Servi90 Nacional. 

Portaria nO 226/89.1989.03.17. Emissao de selos, 
com taria fosforescente. comemorativa das "Elei-

90es para 0 Parlamento Europeu". 

• • • • • • .... _ ............. ____ .1 

Portaria nO 234/89.1989.03.27. Emissao e circula-
9ilO de um inteiro postal comemorativo do Cente
nc\rio da Uniao Interparlamentar. 

Portaria nO 246/89.1989.04.03 Emissao e circula-
9ilo de selos com taria fosforescente comemora
tiva da "Europa CEPT 1989 - Jogos Infantis". 

Portaria nO 337/89.1989.05.11. Emissilo de selos 
com taria fosforescentes alusiva aos "Moinhos de 
Vento" . . 

Porta ria n~ 423/89.1989.06.09. Emissilo de selos 
com taria forforecente alusiva aos "Transportes de 
Lisboall. 

Portaria nO 471/89.1989.06.24. Emissilo de selos 
com taria fosforescente comemorativa do "2° 
Centenc\rio da Revolu9ao Francesa". 
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NORMAS PRIVATIVAS 

CC001788 DGC . 1988.08.12. Correspondilncias 
"lnv6lucro Mensagem" . 

OS004588 CA. 198P.09.01 .Normas de Explora~llo 
de Servi~o Publico M6vel Terrestre . 

DE065688 DGC . 1988.09.01. Cria,.llo da CTFU 4 a) 
do Cerro de Alagoa (Albufeiral. 

CC001888 DGC. 1988.09.02. Encaminhamento de 
correspondilncias e organiza,.llo de malas no ser
vi,.o nacional. 

DE077788 DGC. 1988.12.07. Cria,.ao da CTF 3 de 
Corroios. t ........... ·.-. .................. , 

• PORTUGAL ~ 

t • 
I ; 

• 
t 1 
: $501 
t....c.... .. .. _.~.&. ............ 

CC002288 DGC. 1988.12.16. Servi,.ode Encomen
da Remessa Livre. 

DE083988 DGC . 1988.12.30. Reclassifica,.ao de 
CTF's. 

AVISO DGC. 1988.12.88. Tarifa nO 1. Correia. 
CC000289 DGC. 1989.01 .19. Perfura,.ao de selos

-autoriza~Oes . 

01000289 DGC . 1989.02.09. CupOes-resposta . 
CC00389 DGC. 1989.02.09. Valores declarados-

-franquia . 

· • • - I 
...... - ..... ~ . .&. ...... 

DE004789 DGC. 1989.02.15. Supressllo da CTFA 
de Barrocal do Dauro. 

DE019289 DGC . 1989.05.16. Cria,.aa da CETF 4 a) 
de Cani,.al. Madeira. 

DCA 001989 CA. 1989.05.24. Retirada de circula
,.llo da emissllo "Instrumentos de Trabalho" 

DCA 002089 CA. 1989.05.24. Retirada de circula
,.llo de emissOes de selos dos anos de 1980/19811 
1982/1983 e 1984. 

CC000489 DGC. 1989.05.31 . Ambito de utiliza~llo 
dos sobrescritos contentores de cartOes de Boas 
Festas dos CTT. 

CC000789 DGC.1989.07 .12. Perfura,.llo de selos
-autoriza,.Oes. 
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FLAMULAS 

CENTENARIO/FERNANDO PESSOA/COMEMORA<;:OES 
13JUNH0I1888-1988/SANTA MARIA DA FEIRA. 

ESla,.ilo Central de Correios de Lisboa, 1 a 30 de Ju
nho de 1988. 

Esta~llo Central de Correios do Porto, 1 a 30 de Ju
nho de 1988. 

FAFIC/FEIRA DA SERTAIVISITE-A DE/16 A 24 DE 
JULHO . 

Esta,.llo de Correias da Sertll, 16 de Junha a 16 de 
Julha de 1988. 

2° CONGRESSO DAS/COMUNIDADES/MADEIREN
CES/FUNCHAlI27 A 30 DE JUNH0I1988 . 

Esta,.lla de Correias do Funchal, 1 a 30 de Junha de 
1988. 

AGRO TECNO MARCO/88/3 a FEIRA AGRO-INDUS
TRIAlIDE/MARCO DE CANAVESESI15 A 24 DE 
JULHO . 

Esta,.lIa Central de Correias do Porto, 1 a 30 de Ju
Iha de 1988. 

• 

VISITE"TOMAR" 

• 

de22a31deJulho 

V FEIRA NACIONAl 
~ DE ARTESANATO 

M 

C.M.T-Servicos deTurismo 

VISI TE TOMAR IDE 22 A 31 DE JULHOIV FEIRA NA
ClONAL/DE ARTESANATO/C.M.T. SERVI<;:OS DE 
TURISMO. 

Esta,.lla de Correias de Tomar,l a 31 de Julho de 
1988. 

FILEI'88/FEIRA EMPRESARIAL DE LEIR(A/24 SET. 12 
OUT.88 . 

ESla,.llo de Correias de Leiria, 20 de Agosto a 20 de 
Selembro de 1988. 

1,· CONGRESSO 
INTERNACIONAL 

DE SAUDE 
E PROTECc;:AO 

SANITARIA 
DAS POPULAc;:OES 

3/70UTUBRO 

MADEIRA aa 
1. ° CONGRESSOIiNTERNACIONAlISAUDE/E PRO

TEC<;:Ao/SANITARIA/DAS POPULA<;:OES . 
Esta,.llo de Correios do Funchal. 1 a 30 de Setem

bro de 1988. 

mais "esguio. (Fig . 13l. Um dia, nllo sei quando nem par quem, foi-me di
to que 0 "PM , de .PARA-, por sobre 0 "AL», de 
"PORTUGAL», era a caracler(slica exacta da REIM
PRESSAO (Vid~ a Fig . 15) mas, precisamente, por-

Todos os exclufdos do anterior grupo, 0 do .p. per 
sobre 0 . AL., tem como ORIGINAL aqueles que, 
a .vertical» do .T. (vid~ figs. 14 ou 15) nllo carta 

"" \ 

" 

U~ION POSTALE UM\ ER~[LLE_ 
PORTUGJ. 

Sf 

I 

BILHErL'E Posr.rAL-I t 

I 

UNIO~ PO±ALE UM']llSELLE 
P RTUGJ 

I 
l3II . .:J=TE E -:F40SX AJoJ 

'ta t l dir - P . D este a 0 5e escrcve a ~C~ilO 
I I 

~,~~--~-~~~~~~~~~~ 

Figs. 10 e 11 
a «0", passando-Ihe fl direita. que na Fig. 13 nos I!l presente uma circu la,.llo 

perfeila. a "Iearia. vai par agua abaixo. Todavia . 
de POlS de muilo espiolhar (por nilo discordar) 
concluf haver apenas uma diferen,.a entre os 
dois: 0 . S .. de "Sr .•• da REIMPRESSAO (Fig . 15) 
I!l mais "gordo .. , enquanto que, no ORIGINAL ~ 

POSTAL N!' 17 - 1882 (Janeiro) - 10+ 10 rl!lis 
- Castanho Claro/Cartolina Camur,.a (Fig. 14) que 
~. afinal, a REIMPRESSAO 
o ORIGINAL integra-se na . famllia. dos que nllo 
cortam 0 «0' quando se pralanga 0 . T • ... passa-
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POSTAL N!' 13 - 1881 (Junho) - 20 r~is - Azul 
Escuro/Cartolina Camur~a 
ORIGINAL: - .. UNION POSTALE UNIVERSELLE» 
medindo 59 ,5/60,5 mm e 0 tal «I» na vertical do 

de Garrafa/Cartolina Camun;;a amarelada (Fig. 11) 
Voitem ao POSTAL N!' 5 e vejam 0 que escrevi , 
ainda que, agora , 0 .. Sr .• j~ nllo seja .it~lico. mas 
sim do tipo antiQo. Depois ... deoois, deem uma 

U~ION P08TALE UN VER8ELLB" 
PORTUGAl 

~ 

, (COM nESPOSTA I',.\GA) 

lJ'csle lado SO se eSCrC\'C n dircc~; 0 

Il'r~lr lalln .. il ~r rsrrrw a llirrrran ." , 

:-r, 

Figs, 8 e 9 

.L» (Fig. 9) 
'REIMPRESSAo: - As mesmas palavras medem 
apenas 57,5/58 mm, a cartolina ~ branca/esbran
qui~ada e 0 «I. (0 dito cujo) nllo .pesa» ao .L» (Fig . 
10) 

POSTAL N!' 14 - 1881 (Julho) - 30 r~is - Ver-
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olhadela :.ts Fig. 5 e 6 

POSTAL N!' 15 - 1881 (Agosto) - 20 + 20 rllis -
Azul Escuro/Cartolina Camur~a 
Concedam uma nova mirada ao POSTAL N!' 7 

POSTAL N!' 16 - 1882 (Janeiro) - 1 0 r~is - Cas
tanho Claro/Cartolina Camur~a (Fig . 13) 

31 DE OUTUBRO DE 19881DIA MUNDIAUDA POU
PAN~A/CAIXA r.!:"lAL DE DEPOSITOS. 

Esta~1Io de Correios de Lisboa, Porto e Ponta Delga
da, 2 a 31 de Outubro de 1988. 

• ~.ot:OU'UlIIODt ".. __ _ 

W :.---~- --
01 A M U NOlA L If1rF::::::::w:::q~ 
DA POUPANC;:A 

6D 
CAIXA QUAL DE DEpOSITOS 

XIV FEIRAINACIONAL DO CAVALOIVISITE-NOS 
5/13 NOVEM BRO/GOLEGA. 

Esta~1I0 de Correios de Santar~m,l a 30 de Outu
bro de 1988. 

ALPIAR~Al75 ANOS/1914-19891 LEMBRA/O PAS
SADO/PENSAI NO FUTURO/ESTEJA PRESENTE, 

Esta~lio de Correios de Santarllm,6 de Mar~o a 6 de 
Abril de 1989. 

(M)L;5ANOS 

~~ 
Ass6cIA AO 25 DE ABRil 

AA25/15 ANOSIDE LlBERDADE/ASSOCIA~AO 25 
DE ABRIL. 

Esta~lio Central dos Correios de Lisboa, 1 a 30 de 
Abril de 1989. 

A NATUREZA ~ CADA UM DE NOS/PROTEJE-A/RE
SERVA NATURAUDA SERRAIDA MALCATA/LlN
CE IB~RICO . 

Esta~1I0 Central de Correios de Lisboa, 10 de Abril 
a 9 de Maio de 1989. 

Esta~1I0 de Correios da Guarda, Idem. 
Esta~1I0 de Correios de Castelo Branco, Idem. 

FELMOSTRA/MOSTRAIDAS POTENCIALIDADES/DO 
CONCELHO/4" FEIRA DO VINHO VERDEIFELGUEI
RAS. 

Esta~lio do Correio de Felgueiras, 26 de Maio a 26 
de Junho de 1989 . 

A {I.'atureza e ((Ida III/I de mis 
Prot~flI ' (/ 

• ~.4i"""':~':~ 
,I r " ~"" RESERVA NATURAL 
I I , r~,;. ..• DA SERRA 
, I '\ .-:: DA MALCATA 

··t 
,. LINCE IBERtCO 

/-= ~ FELMOSTRA 
MOSTRA -

~F. DAS POTENCIALIDADES 
DOCONCELHO 

~ ~ 4~ FEIRA DO \lINHO \lERDE 

~ J 
FELGUEIRAS Id I:S~ ~ .. 

75/ANOS/1914-1989/BANCO PINTO/& sonG MA
YOR/A OUSADIA DE CONTINUAR A CRESCER 
AOS 75 ANOS. 

Esta~ao dos Correios de Lisboa, Coimbra, Porto, Pon
ta Delgada e Funchal,.J-a 30 de Junho de 1989. 

lOGURTEtiOPHIL. 
Esta~lio do Correio de Castelo Branco, 1 a 30 de Ju

nho de 1989. 
BNU/125/ANOS/BANCO NACIONAL ULTRAMARI

NO. 
Esta~ao Central de Correios de Lisboa, 1 de Maio a 

31 de Dezembro de 1989. 

MAoUINAS DE VENllER 
ETIOUETAS 

COM IMPRESSAO 
DE FRANOUIA 

Desde 0 dia 1 5 de Abril de 1988 foram retiradas 
de funcionamento as seguintes mc1quinas de etiQue
tas FRAMA: 

001-CTF de Portimlio 
003-CTF de Faro 
006-CTF de Albufeira 
007-CTF de Lagos 

19 



FILATELIA INDIANA 

Ouando lemos 0 «Editorial. do numero 55 da Re
V1Jta .FN., onde vinha escrito que em Portugal, a «es
crever Filatelia sllo muito poucos, talvez se contem 
pelos dedos» ... ficamos agradavelmente surpreendi
dos que mais adiante viesse publicado um interes
sante artigo intitulado «Goa e 0 seu passado filatelicoll 
assinado par um nome praticamente desconhecido 
em Portugal. 

As interrogac;:Oes sucederam-se e para satisfazer
mos a curiosidade de muitos, tivemos de recorrer aos 
nossos apontamentos e esclarecermos que a seu au
tor, Amaro de Assunc;:lIo Pereira, foi 0 «Presidente do 
Managing Commitee for the year 1982/83», da as
sociac;:ao filatelica e numismatica .Goa Philatelic ar.d 
Numismatic Society», fundada em 1975, que edita
ram, segundo 0 nosso conhecimento, os dois nume
ros «The Goa Philatelist» volume I, n? 1, Dezembro 
de 1982 e a nO 2 em Abril de 1983. 

Nas revistas com artigos em varias Iinguas, a seu 
Presidente nao esqueceu a portuguesa, quando no 
editorial do primeiro numero, saudou os colecciona
dores no seu dizer na «doce lingua de CamOesll, ter
minando com palavras muito simpaticas que 
gostosamente merecem ser reproduzidas e que fo
ram as seguintes : «Amlgos. vamos vlver de espe
ran~as. nAo lIus6rlas. mas slm faguelras e de 
realldade efectlva». 

Em face de tanta gentileza nao ficava bem que nos 
calassemos e nao contribuissemos, com os nossos 
conhecimentos as suas duvidas, nomeadamente, 
aquela em que se interroga se alem do trabalho de 
.Nplier» (certamente queria dizer Napier) se havia al
gum «estudo feito pelos filatelistas portugueses? . Evi
dentemente que existem e temos conhecimento dos 
seguintes: 
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Jose R, Dias Ferreira 

Alguns «Disparates» Filatelicos em selos da India 
Portl,lguesa. Joao Augusto Marinho. Separata do 
Boletim do Instituto de Angola 

1 ~ parte - Janeiro/Dezembro de 1969 no Boletim 
n? 33/35 
2~ parte - Janeiro/Julho de 1970, Idem n? 36/37 
3~ parte - Julho/Dezembro de 1970, Idem n? 38 
4.' parte - e ultima Janeiro/Dezembro 1971, Idem 
n? 39/41 

Apontamentos sabre os selos da India Portugue
sa, Joao Augusto Marinho. 

Um anacronismo - Singelo devaneio a prop6sito 
de uma «Franquia Mixta» (do Eo;tado da India), Vito
rino Godinho. 

Breve nollcia sobre a 1 ~ e 2~ EmissOes dos Selos 
Nativos da India Portuguesa, Joao Augusto Marinho. 
Separata do Boletim do Instituto de Angola . 

Catalogo Anotado de uma colecc;:llo de selos Na
tivos da India, Lisboa 1953 - Vitorino Godinho. 

Hist6ria e Evoluc;:lIo dos CTT do Estado da India, 
Caetano Francisco da Piedade Duarte Catulo. Edita
do em Goa (1951). 

India - as selos «nativos» (1871 a 1873) . Catalo
go actualizado dos exemplares que constituem as 4? 
agrupamento (selos Nativos) da Participac;:ao 
«Lisboa-60». Vitorino Godinho. 

Iniciac;:ao Filatelica nos selos Nativos da India. Joao 
Augusto Marinho - Separata do Grupo Amigos de 
Luanda. 

P parte 1972 no Boletim n? 18 
2~ parte 1973 idem n? 21 

Marcas Postais do Estado da India. 1799-1900. 

POSTAL N!' 7 - 1879 (Julho) - 20 reis - Azul 
Claro/Cartolina Camurc;:a 
ORIGINAL: - 0 «I», do .UNIV .. . », na vertical do 
«L», de .PORTUGAL» (Fio. 5) 

nao a tenho, nao a connec;:o nem sei dela. 

POSTAIS N!'s 9 e 10 - 1880 (Setembro) 
10 reis - Castanho Claro/Cartolina Camurl;:a 
10+ 10 'eis - Idem, idem 

., ~\ON 10.8TALE t~IV~R8EL1E , 

, 
r • 

\ 
'I 

, ,-
PO~TUGAJ, 

tJUi .'fJ.:E?TJ=? 'B9ST~~ '~ 
,." ./ 

U'este I~do 'sO lie C$feY4 a diret:po 
~~.-.-~~< 

.. 

UXIO~ P08TALE UNlVER8BLLE j"~ 
'" 

PORTUGAL / 

D~ElETE POST.A.L 

D'csle lado kci se escreve a direc~io /1 

s,., _________ _ _ .. I....,.. ____ ~-

Figs. 6 e 7 

REIMPREssAo: - 0 mesmo «I», fora dessa verti
cal (Fig . 6) 

Desconhec;:o a existflncia das mesmas e nem dou 
.palpite». 

POSTAL N!' 8 - Idem. 20 ... 20 reis - Azul Cla
ro/Cartolina Camurc;:a 
Sempre sob a meu parecer, devera aplicar-se a 
«tecnicB» anterior, se e que ha REIMPRESsAo. Eu 

POSTAIS N!'s 11 e 12 - 1881 (Maio) 
20 reis - AzullCartolina Camurc;:a (Fig . 7) 
20+20 reis - Il1em, iderT' (Fie R) 

Considerem a indlcado para a POSTAL N!' 7 
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24 

trceis ... mas tenho anotada a medida de 58 mm , 
para a .UNION POSTALE UNIVERSELLEII. No ORI
GINAL mede 59/59,5 mm. 

REIMPRESSAO: - 0 mesmo 'dll, fora dessa velu
cal (Vide Fig . 6) 

Todavia, e aqui para n6s. i~ que ninguem nos es-

v;. 

~UUJllnll1Ul1IIHUflUUitJUlUUUnHlnUlnIHUHn~ - -- -~. :: - = J31LHETE POSTA J 1 g 

.... .-
I'A1\A 

OS P~IZ[S DA UN/AD b[~Al.DOS CO~~OOS 
(e:<eepto Hospanha e ProvinCllas IDtramllrinaa PorlugueZAS) 

~ )) 

.' 

POR:rUGAL 

BIT_HETE F!OST~ 
D'csle la~o sci se estrev~ a djre~lio ~ I,' 

Figs. 4 e 5 

-. --
~l 

t~ ouvindo (estes ccqueridos» sao os tais em que 
o "Sr.II, em it~lico, esM sob a letra .011 de "O'es
tell), a minha opinii!o vai para : 

POSTAL N!' 6 - 1879 (Junho) - 20 + 20 rels -
Azul Claro/Cartolina Camur~a e 0 tal .Sr.1I sob 0 

.011 ja referido. 
ORIGINAL: - 0.1", do .UNIV ... II, na vertical do 
-LII, de "PORTUGALII (Vide Fig. 5) 

Salvo melhor opiniilo, arrisco 0 indicado para os 
anteriores .. . se ate e da mesma "famniall .. . 

A Guedes de Magalhi!es. Porto . Tiragem 100 exem
plares. Separata do "Mercado FilatelicolI, Abril/Junho 
1973. 

Mem6ria Hist6ria-Econ6mica sobre os Correios da 
india Portuguesa. Jose Ant6nio Ismael Gr~cias . 

Os Selos Nativos da India. J. Ell . Lisboa 1944 
Os Selos Nativos da india. J. Ell. Reedi~i!o para 0 

Centenario do Selo Postal do Estado da india . Lis
boa 1971. 

Os Selos Nativos da india Portuguesa. Breves con
siderac;;oes na comemora~i!o de um Centenario. Sin
gela homenagem de Joaquim Leote. Lisboa, Outubro 
1971 . 

Subsldios para a Hist6ria Postal da india Portugue
sa , J.A. Marinho. Instituto de Angola 1973. 

Trss Comunicac;;oes. Variac;;oes sobre um tema fi
latelico. 0 mite dos "Tete-Bikhell da India Portugue
sa . A falsidade do selo natlvo de 900 reis 
Apresentadas na ,dV Lubrapex 72. em Aveiro Joilo 
Augusto Marinho. EdiC;;i!o do Instltuto de Angola . 
Luanda 1972. 

Vias de Comunica~ilo entre a india e a Europa dos 
Sec. XV a XIX. J.A. Marinho. Separata do Boletim 
do Instituto de Angola n~ 47 de Setembro/Novem
bro de 1973. 

1 emos duvidas se os autores Gr~cias e Catuto ti
vessem sido filatelistas. Na lista que apresentamos 
apenas estllo incluldas obras que foram impressas 
em livros, brochuras ou separatas porque supomos 
que losse esse 0 deseio de saber do autor. Oentro 

das inumeras dificuldades para obtenc;;i!o tanto para 
consulta ou compra, esses ainda podem ser os mais 
acessfveis. 

Na parte respeitante a bibliografia avulsa, foram 
os estrangeiros que mais estudaram ou estudam os 
selos do antigo Estado da india . Podemos citar a 
m;lioria deles tais como: Marsden, George, Lamb, 
Genth, Bacum, Seli, Yardley, Pemberton, Cooper, Lo
we, Studd, C.F., Kilroy, Rang, Brozik, Vukadinovic, 
Mc Kay. Hohensang, Andrade, Gordon, Felini, Dahl, 
Henrick, etc .. Oevemos aqui incluir duas prestigio
sas colectividades : a Portuguese Philatelic Society e 
a International Society for Portuguese Philately . Dos 
portugueses a quem ficamos a dever estudos sobre 
filatelia indiana, podemos anotar para alem dos que 
editaram Irvros, os que apenas a divulgaram em arti
gos, os quais podemos destacar : Godinho (J .l. Sil
veira (Cap. F.L.), Fragoso, Abecassis, Ferreira 
(Gadofredol. Hernandez (M.C.1. Pernes, Marques (01. 
Vieira (A.1. Trincilo, etc .. 

Aproveitamos para recordar os "Oia do Selo ll , que 
a Federac;;ilo Portuguesa de Filatelia, delegando no 
Clube Filatelrco de Portugual, que por nosso Interme
dio e com 0 rndispens~vel apoio local do dis tin to co
leccionador Dr. Luildo Marcos Noronha, af levou a 
eleito durante seis anos consecutivos, isto e, de 1956 
a 1961. 

Depois do que escrevemos e do que podiamos 
lC.rescentar, nilo restam duvidas que a filatelia na
quele antigo Estado da India foi muito nca e 
apreciada. 

Selos portugueses 1990 
24 de Janeiro - Faian<;a portuguesa (I grupo). 

14 de Fevereiro - Pintura portuguesa do sec . XX; 
Protecc;;llo da Natureza - Ac;;ores. 

6 de Marlj:o - 700 anos da criac;;ilo da Unlverslda
de em Portugal; 100 anos do Hino Nacional; Na
vegaoores portugueses (serie base) 

'/ 1 ae Abril - Europa CEPT (Portugal, A~ores, Ma
deira). 

3 de Maio - 150 anos do pnmelro selo postal. 

5 de Junho - Felicita~oes ; Frutos e plantas sub
-tropicais da Madeira. 

11 de Julho - Centen~rio da morte de Camllo Cas
telo Branco; 400 anos da morte de Frei Bartolo
meu dos M~rtires ; Profissoes Upicas ac;;oreanas . 

24 de Agosto - Barcos tipicos da Madeira 

21 de Setembro - Pintura portuguesa do sec XX 

11 de Outubro - Navios dos Oescobrimentos; Pa-
lacios naclonals 

7 de Novembro - Centen~ro da Estac;;llo do Rossio 

A capa deste numero estc\ ilustrada com 0 dese
nho original de Martins Barata para 0 bloco come
morativo dos 150 anos do primeiro selo postal. 
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AS REIMPRESSOES 
E SUAS COMPLICA<;OES 

E mais tacil falar delas que dar elementos, preci-
50S, para 0 seu conhecimento/ciassificaciio. Se umas 
(poucas) silo f<1ceis outras ... beml Mas 1<1 diz 0 ve
Iho rifilo : "Ouem da 0 que tem (sabe) a mais nilo ~ 
obrigado ... - nilo tem de ouel 

Americo Mascarenhas Pereira 

Pnrnelra : - Falla de conhecimentos MEUS; 
Segunda: - Falta das mesmas. 

o que, de forma alguma, me colbe de "botar a lu
me .. 0 pouco que conheco (ou penso conhecerl. 

BILRETI:. POSTAL 
PARA 

? ORTUG AL E HES PANHA. 

(!qui 0 nome da pessoa i qual so escreve, terra, rua 'e Dumero da porta, 
e do outro Jado 0 que se quer escren r.) 

Sr. 
.,-.-.-- - _ .. - ----, 

Fig. 

Por se tratar de INTI::IROS POSTAIS e para uma 
maior facilidade (minha, como e 6bvio), os nume
res indicados silo os meus (peneirento!) pOis, assim, 
em qualquer momento, ser-me-<1 posslvel responder 
I?l a perguntas, sobre 0 assunto, muito embora du
vide. Porque? Por duas simples razOes : 

22 

Sejam benevolentes, condescendentes, mas, pe-
10 DEUS dos INTEIRISTAS Idesconheeo qual seja), 
nile delxem de rne/nus brlndar com as vossas duvi
das, as vossos conhecimentos, para ver se chega
mos a bom porto, depois de se dignarern ler, com 
atencilo, 0 exposto: 

POSTAL N!' 1 - 1878 (Janeiro) - 15 r~is - Cas
tanho/Cartolina Camun;:a 

REIMPREssAo: - IIPortuguezas., com liP .. maius
culo (Fig . 4) 

ORIGINAL: - liP .. , de .PORTUGAL .. , por sobre «no
me .. (Fig. 1) 

POSTAL N!' 3 - Idem. 15+ 15 r~ is - Castanho/ 
/Cartolina Camurea 

.. 

, 

BlLIlETE 
. } PARA 

lORTUGA.L E HESP~ A 

(Aqui 0 nome lda. pcssoa a qual sc eserlnc, terra rUil e nU1Ilero da ]lorta, 
! c do oulro lado 0 que 8e quer ~ cre\cr.) ~~ J ..r , 
t. ______ _~~~~~! ______ ~~ 

.. '\! 

iutu,ooulIn~~intu~~wnnt~Jn~n'llinnUI~~lnIUt~lJ~ -!;ooO) ...., 
~ -..... 

BILlfETE POSTAlJ 5 -f!!ii .... 
~"A = -OS ~AIIES D~ UNIAO C[R~L DOS ~ORREIOS ! 

(exoepto Hespanba e Provlnoi&B Ult.ramar lnaa po~z ... ) i -.... .------,----,-,~~- - --...... -... -i!!i ~ 
~. -""'" lIU 'In-lnlntn~f,If.tnnl'I'nllllntnftnJUUIJJtI\115i 

Figs. 2 e 3 

REIMPRESSAO: - 0 mesmo "p" por sobre 0 in
tervalo entre "nome .. e "da" (Fig. 2) 

Muito INTEIRO (COM RESPOSTA PAGA) segue as 
.pisadas .. do N ~ 1 

POSTAL N!' 2 - Idem. - 25 reis - Carmim/Carto- ' 
lina Cam urea Amarela 
ORIGINAL: - "portuguezas .. , com liP" minusculo 
(Fig . 3) 

POSTA IS N!'s 4 II 5 - 1879 (Abril) - 20 reis -
Azul Claro/Cartolina Camurea 
- 30 reis - Verde Garrafa/Cartolina Camurea 
Desconheco a sua Bxistencia ... eles j<1 silo tilo di-
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AS REIMPRESSOES 
E SUAS COMPLICA<;OES 

E mais tacil falar delas que dar elementos, preci-
50S, para 0 seu conhecimento/ciassificaciio. Se umas 
(poucas) silo f<1ceis outras ... beml Mas 1<1 diz 0 ve
Iho rifilo : "Ouem da 0 que tem (sabe) a mais nilo ~ 
obrigado ... - nilo tem de ouel 

Americo Mascarenhas Pereira 

Pnrnelra : - Falla de conhecimentos MEUS; 
Segunda: - Falta das mesmas. 

o que, de forma alguma, me colbe de "botar a lu
me .. 0 pouco que conheco (ou penso conhecerl. 

BILRETI:. POSTAL 
PARA 

? ORTUG AL E HES PANHA. 

(!qui 0 nome da pessoa i qual so escreve, terra, rua 'e Dumero da porta, 
e do outro Jado 0 que se quer escren r.) 

Sr. 
.,-.-.-- - _ .. - ----, 

Fig. 

Por se tratar de INTI::IROS POSTAIS e para uma 
maior facilidade (minha, como e 6bvio), os nume
res indicados silo os meus (peneirento!) pOis, assim, 
em qualquer momento, ser-me-<1 posslvel responder 
I?l a perguntas, sobre 0 assunto, muito embora du
vide. Porque? Por duas simples razOes : 
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Sejam benevolentes, condescendentes, mas, pe-
10 DEUS dos INTEIRISTAS Idesconheeo qual seja), 
nile delxem de rne/nus brlndar com as vossas duvi
das, as vossos conhecimentos, para ver se chega
mos a bom porto, depois de se dignarern ler, com 
atencilo, 0 exposto: 

POSTAL N!' 1 - 1878 (Janeiro) - 15 r~is - Cas
tanho/Cartolina Camun;:a 

REIMPREssAo: - IIPortuguezas., com liP .. maius
culo (Fig . 4) 

ORIGINAL: - liP .. , de .PORTUGAL .. , por sobre «no
me .. (Fig. 1) 

POSTAL N!' 3 - Idem. 15+ 15 r~ is - Castanho/ 
/Cartolina Camurea 

.. 

, 

BlLIlETE 
. } PARA 

lORTUGA.L E HESP~ A 

(Aqui 0 nome lda. pcssoa a qual sc eserlnc, terra rUil e nU1Ilero da ]lorta, 
! c do oulro lado 0 que 8e quer ~ cre\cr.) ~~ J ..r , 
t. ______ _~~~~~! ______ ~~ 

.. '\! 

iutu,ooulIn~~intu~~wnnt~Jn~n'llinnUI~~lnIUt~lJ~ -!;ooO) ...., 
~ -..... 

BILlfETE POSTAlJ 5 -f!!ii .... 
~"A = -OS ~AIIES D~ UNIAO C[R~L DOS ~ORREIOS ! 

(exoepto Hespanba e Provlnoi&B Ult.ramar lnaa po~z ... ) i -.... .------,----,-,~~- - --...... -... -i!!i ~ 
~. -""'" lIU 'In-lnlntn~f,If.tnnl'I'nllllntnftnJUUIJJtI\115i 

Figs. 2 e 3 

REIMPRESSAO: - 0 mesmo "p" por sobre 0 in
tervalo entre "nome .. e "da" (Fig. 2) 

Muito INTEIRO (COM RESPOSTA PAGA) segue as 
.pisadas .. do N ~ 1 

POSTAL N!' 2 - Idem. - 25 reis - Carmim/Carto- ' 
lina Cam urea Amarela 
ORIGINAL: - "portuguezas .. , com liP" minusculo 
(Fig . 3) 

POSTA IS N!'s 4 II 5 - 1879 (Abril) - 20 reis -
Azul Claro/Cartolina Camurea 
- 30 reis - Verde Garrafa/Cartolina Camurea 
Desconheco a sua Bxistencia ... eles j<1 silo tilo di-
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trceis ... mas tenho anotada a medida de 58 mm , 
para a .UNION POSTALE UNIVERSELLEII. No ORI
GINAL mede 59/59,5 mm. 

REIMPRESSAO: - 0 mesmo 'dll, fora dessa velu
cal (Vide Fig . 6) 

Todavia, e aqui para n6s. i~ que ninguem nos es-

v;. 

~UUJllnll1Ul1IIHUflUUitJUlUUUnHlnUlnIHUHn~ - -- -~. :: - = J31LHETE POSTA J 1 g 

.... .-
I'A1\A 

OS P~IZ[S DA UN/AD b[~Al.DOS CO~~OOS 
(e:<eepto Hospanha e ProvinCllas IDtramllrinaa PorlugueZAS) 

~ )) 

.' 

POR:rUGAL 

BIT_HETE F!OST~ 
D'csle la~o sci se estrev~ a djre~lio ~ I,' 

Figs. 4 e 5 

-. --
~l 

t~ ouvindo (estes ccqueridos» sao os tais em que 
o "Sr.II, em it~lico, esM sob a letra .011 de "O'es
tell), a minha opinii!o vai para : 

POSTAL N!' 6 - 1879 (Junho) - 20 + 20 rels -
Azul Claro/Cartolina Camur~a e 0 tal .Sr.1I sob 0 

.011 ja referido. 
ORIGINAL: - 0.1", do .UNIV ... II, na vertical do 
-LII, de "PORTUGALII (Vide Fig. 5) 

Salvo melhor opiniilo, arrisco 0 indicado para os 
anteriores .. . se ate e da mesma "famniall .. . 

A Guedes de Magalhi!es. Porto . Tiragem 100 exem
plares. Separata do "Mercado FilatelicolI, Abril/Junho 
1973. 

Mem6ria Hist6ria-Econ6mica sobre os Correios da 
india Portuguesa. Jose Ant6nio Ismael Gr~cias . 

Os Selos Nativos da India. J. Ell . Lisboa 1944 
Os Selos Nativos da india. J. Ell. Reedi~i!o para 0 

Centenario do Selo Postal do Estado da india . Lis
boa 1971. 

Os Selos Nativos da india Portuguesa. Breves con
siderac;;oes na comemora~i!o de um Centenario. Sin
gela homenagem de Joaquim Leote. Lisboa, Outubro 
1971 . 

Subsldios para a Hist6ria Postal da india Portugue
sa , J.A. Marinho. Instituto de Angola 1973. 

Trss Comunicac;;oes. Variac;;oes sobre um tema fi
latelico. 0 mite dos "Tete-Bikhell da India Portugue
sa . A falsidade do selo natlvo de 900 reis 
Apresentadas na ,dV Lubrapex 72. em Aveiro Joilo 
Augusto Marinho. EdiC;;i!o do Instltuto de Angola . 
Luanda 1972. 

Vias de Comunica~ilo entre a india e a Europa dos 
Sec. XV a XIX. J.A. Marinho. Separata do Boletim 
do Instituto de Angola n~ 47 de Setembro/Novem
bro de 1973. 

1 emos duvidas se os autores Gr~cias e Catuto ti
vessem sido filatelistas. Na lista que apresentamos 
apenas estllo incluldas obras que foram impressas 
em livros, brochuras ou separatas porque supomos 
que losse esse 0 deseio de saber do autor. Oentro 

das inumeras dificuldades para obtenc;;i!o tanto para 
consulta ou compra, esses ainda podem ser os mais 
acessfveis. 

Na parte respeitante a bibliografia avulsa, foram 
os estrangeiros que mais estudaram ou estudam os 
selos do antigo Estado da india . Podemos citar a 
m;lioria deles tais como: Marsden, George, Lamb, 
Genth, Bacum, Seli, Yardley, Pemberton, Cooper, Lo
we, Studd, C.F., Kilroy, Rang, Brozik, Vukadinovic, 
Mc Kay. Hohensang, Andrade, Gordon, Felini, Dahl, 
Henrick, etc .. Oevemos aqui incluir duas prestigio
sas colectividades : a Portuguese Philatelic Society e 
a International Society for Portuguese Philately . Dos 
portugueses a quem ficamos a dever estudos sobre 
filatelia indiana, podemos anotar para alem dos que 
editaram Irvros, os que apenas a divulgaram em arti
gos, os quais podemos destacar : Godinho (J .l. Sil
veira (Cap. F.L.), Fragoso, Abecassis, Ferreira 
(Gadofredol. Hernandez (M.C.1. Pernes, Marques (01. 
Vieira (A.1. Trincilo, etc .. 

Aproveitamos para recordar os "Oia do Selo ll , que 
a Federac;;ilo Portuguesa de Filatelia, delegando no 
Clube Filatelrco de Portugual, que por nosso Interme
dio e com 0 rndispens~vel apoio local do dis tin to co
leccionador Dr. Luildo Marcos Noronha, af levou a 
eleito durante seis anos consecutivos, isto e, de 1956 
a 1961. 

Depois do que escrevemos e do que podiamos 
lC.rescentar, nilo restam duvidas que a filatelia na
quele antigo Estado da India foi muito nca e 
apreciada. 

Selos portugueses 1990 
24 de Janeiro - Faian<;a portuguesa (I grupo). 

14 de Fevereiro - Pintura portuguesa do sec . XX; 
Protecc;;llo da Natureza - Ac;;ores. 

6 de Marlj:o - 700 anos da criac;;ilo da Unlverslda
de em Portugal; 100 anos do Hino Nacional; Na
vegaoores portugueses (serie base) 

'/ 1 ae Abril - Europa CEPT (Portugal, A~ores, Ma
deira). 

3 de Maio - 150 anos do pnmelro selo postal. 

5 de Junho - Felicita~oes ; Frutos e plantas sub
-tropicais da Madeira. 

11 de Julho - Centen~rio da morte de Camllo Cas
telo Branco; 400 anos da morte de Frei Bartolo
meu dos M~rtires ; Profissoes Upicas ac;;oreanas . 

24 de Agosto - Barcos tipicos da Madeira 

21 de Setembro - Pintura portuguesa do sec XX 

11 de Outubro - Navios dos Oescobrimentos; Pa-
lacios naclonals 

7 de Novembro - Centen~ro da Estac;;llo do Rossio 

A capa deste numero estc\ ilustrada com 0 dese
nho original de Martins Barata para 0 bloco come
morativo dos 150 anos do primeiro selo postal. 
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FILATELIA INDIANA 

Ouando lemos 0 «Editorial. do numero 55 da Re
V1Jta .FN., onde vinha escrito que em Portugal, a «es
crever Filatelia sllo muito poucos, talvez se contem 
pelos dedos» ... ficamos agradavelmente surpreendi
dos que mais adiante viesse publicado um interes
sante artigo intitulado «Goa e 0 seu passado filatelicoll 
assinado par um nome praticamente desconhecido 
em Portugal. 

As interrogac;:Oes sucederam-se e para satisfazer
mos a curiosidade de muitos, tivemos de recorrer aos 
nossos apontamentos e esclarecermos que a seu au
tor, Amaro de Assunc;:lIo Pereira, foi 0 «Presidente do 
Managing Commitee for the year 1982/83», da as
sociac;:ao filatelica e numismatica .Goa Philatelic ar.d 
Numismatic Society», fundada em 1975, que edita
ram, segundo 0 nosso conhecimento, os dois nume
ros «The Goa Philatelist» volume I, n? 1, Dezembro 
de 1982 e a nO 2 em Abril de 1983. 

Nas revistas com artigos em varias Iinguas, a seu 
Presidente nao esqueceu a portuguesa, quando no 
editorial do primeiro numero, saudou os colecciona
dores no seu dizer na «doce lingua de CamOesll, ter
minando com palavras muito simpaticas que 
gostosamente merecem ser reproduzidas e que fo
ram as seguintes : «Amlgos. vamos vlver de espe
ran~as. nAo lIus6rlas. mas slm faguelras e de 
realldade efectlva». 

Em face de tanta gentileza nao ficava bem que nos 
calassemos e nao contribuissemos, com os nossos 
conhecimentos as suas duvidas, nomeadamente, 
aquela em que se interroga se alem do trabalho de 
.Nplier» (certamente queria dizer Napier) se havia al
gum «estudo feito pelos filatelistas portugueses? . Evi
dentemente que existem e temos conhecimento dos 
seguintes: 
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Jose R, Dias Ferreira 

Alguns «Disparates» Filatelicos em selos da India 
Portl,lguesa. Joao Augusto Marinho. Separata do 
Boletim do Instituto de Angola 

1 ~ parte - Janeiro/Dezembro de 1969 no Boletim 
n? 33/35 
2~ parte - Janeiro/Julho de 1970, Idem n? 36/37 
3~ parte - Julho/Dezembro de 1970, Idem n? 38 
4.' parte - e ultima Janeiro/Dezembro 1971, Idem 
n? 39/41 

Apontamentos sabre os selos da India Portugue
sa, Joao Augusto Marinho. 

Um anacronismo - Singelo devaneio a prop6sito 
de uma «Franquia Mixta» (do Eo;tado da India), Vito
rino Godinho. 

Breve nollcia sobre a 1 ~ e 2~ EmissOes dos Selos 
Nativos da India Portuguesa, Joao Augusto Marinho. 
Separata do Boletim do Instituto de Angola . 

Catalogo Anotado de uma colecc;:llo de selos Na
tivos da India, Lisboa 1953 - Vitorino Godinho. 

Hist6ria e Evoluc;:lIo dos CTT do Estado da India, 
Caetano Francisco da Piedade Duarte Catulo. Edita
do em Goa (1951). 

India - as selos «nativos» (1871 a 1873) . Catalo
go actualizado dos exemplares que constituem as 4? 
agrupamento (selos Nativos) da Participac;:ao 
«Lisboa-60». Vitorino Godinho. 

Iniciac;:ao Filatelica nos selos Nativos da India. Joao 
Augusto Marinho - Separata do Grupo Amigos de 
Luanda. 

P parte 1972 no Boletim n? 18 
2~ parte 1973 idem n? 21 

Marcas Postais do Estado da India. 1799-1900. 

POSTAL N!' 7 - 1879 (Julho) - 20 reis - Azul 
Claro/Cartolina Camurc;:a 
ORIGINAL: - 0 «I», do .UNIV .. . », na vertical do 
«L», de .PORTUGAL» (Fio. 5) 

nao a tenho, nao a connec;:o nem sei dela. 

POSTAIS N!'s 9 e 10 - 1880 (Setembro) 
10 reis - Castanho Claro/Cartolina Camurl;:a 
10+ 10 'eis - Idem, idem 

., ~\ON 10.8TALE t~IV~R8EL1E , 

, 
r • 

\ 
'I 

, ,-
PO~TUGAJ, 

tJUi .'fJ.:E?TJ=? 'B9ST~~ '~ 
,." ./ 

U'este I~do 'sO lie C$feY4 a diret:po 
~~.-.-~~< 

.. 

UXIO~ P08TALE UNlVER8BLLE j"~ 
'" 

PORTUGAL / 

D~ElETE POST.A.L 

D'csle lado kci se escreve a direc~io /1 

s,., _________ _ _ .. I....,.. ____ ~-

Figs. 6 e 7 

REIMPREssAo: - 0 mesmo «I», fora dessa verti
cal (Fig . 6) 

Desconhec;:o a existflncia das mesmas e nem dou 
.palpite». 

POSTAL N!' 8 - Idem. 20 ... 20 reis - Azul Cla
ro/Cartolina Camurc;:a 
Sempre sob a meu parecer, devera aplicar-se a 
«tecnicB» anterior, se e que ha REIMPRESsAo. Eu 

POSTAIS N!'s 11 e 12 - 1881 (Maio) 
20 reis - AzullCartolina Camurc;:a (Fig . 7) 
20+20 reis - Il1em, iderT' (Fie R) 

Considerem a indlcado para a POSTAL N!' 7 
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POSTAL N!' 13 - 1881 (Junho) - 20 r~is - Azul 
Escuro/Cartolina Camur~a 
ORIGINAL: - .. UNION POSTALE UNIVERSELLE» 
medindo 59 ,5/60,5 mm e 0 tal «I» na vertical do 

de Garrafa/Cartolina Camun;;a amarelada (Fig. 11) 
Voitem ao POSTAL N!' 5 e vejam 0 que escrevi , 
ainda que, agora , 0 .. Sr .• j~ nllo seja .it~lico. mas 
sim do tipo antiQo. Depois ... deoois, deem uma 

U~ION P08TALE UN VER8ELLB" 
PORTUGAl 

~ 

, (COM nESPOSTA I',.\GA) 

lJ'csle lado SO se eSCrC\'C n dircc~; 0 

Il'r~lr lalln .. il ~r rsrrrw a llirrrran ." , 

:-r, 

Figs, 8 e 9 

.L» (Fig. 9) 
'REIMPRESSAo: - As mesmas palavras medem 
apenas 57,5/58 mm, a cartolina ~ branca/esbran
qui~ada e 0 «I. (0 dito cujo) nllo .pesa» ao .L» (Fig . 
10) 

POSTAL N!' 14 - 1881 (Julho) - 30 r~is - Ver-
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olhadela :.ts Fig. 5 e 6 

POSTAL N!' 15 - 1881 (Agosto) - 20 + 20 rllis -
Azul Escuro/Cartolina Camur~a 
Concedam uma nova mirada ao POSTAL N!' 7 

POSTAL N!' 16 - 1882 (Janeiro) - 1 0 r~is - Cas
tanho Claro/Cartolina Camur~a (Fig . 13) 

31 DE OUTUBRO DE 19881DIA MUNDIAUDA POU
PAN~A/CAIXA r.!:"lAL DE DEPOSITOS. 

Esta~1Io de Correios de Lisboa, Porto e Ponta Delga
da, 2 a 31 de Outubro de 1988. 

• ~.ot:OU'UlIIODt ".. __ _ 

W :.---~- --
01 A M U NOlA L If1rF::::::::w:::q~ 
DA POUPANC;:A 

6D 
CAIXA QUAL DE DEpOSITOS 

XIV FEIRAINACIONAL DO CAVALOIVISITE-NOS 
5/13 NOVEM BRO/GOLEGA. 

Esta~1I0 de Correios de Santar~m,l a 30 de Outu
bro de 1988. 

ALPIAR~Al75 ANOS/1914-19891 LEMBRA/O PAS
SADO/PENSAI NO FUTURO/ESTEJA PRESENTE, 

Esta~lio de Correios de Santarllm,6 de Mar~o a 6 de 
Abril de 1989. 

(M)L;5ANOS 

~~ 
Ass6cIA AO 25 DE ABRil 

AA25/15 ANOSIDE LlBERDADE/ASSOCIA~AO 25 
DE ABRIL. 

Esta~lio Central dos Correios de Lisboa, 1 a 30 de 
Abril de 1989. 

A NATUREZA ~ CADA UM DE NOS/PROTEJE-A/RE
SERVA NATURAUDA SERRAIDA MALCATA/LlN
CE IB~RICO . 

Esta~1I0 Central de Correios de Lisboa, 10 de Abril 
a 9 de Maio de 1989. 

Esta~1I0 de Correios da Guarda, Idem. 
Esta~1I0 de Correios de Castelo Branco, Idem. 

FELMOSTRA/MOSTRAIDAS POTENCIALIDADES/DO 
CONCELHO/4" FEIRA DO VINHO VERDEIFELGUEI
RAS. 

Esta~lio do Correio de Felgueiras, 26 de Maio a 26 
de Junho de 1989 . 

A {I.'atureza e ((Ida III/I de mis 
Prot~flI ' (/ 

• ~.4i"""':~':~ 
,I r " ~"" RESERVA NATURAL 
I I , r~,;. ..• DA SERRA 
, I '\ .-:: DA MALCATA 

··t 
,. LINCE IBERtCO 

/-= ~ FELMOSTRA 
MOSTRA -

~F. DAS POTENCIALIDADES 
DOCONCELHO 

~ ~ 4~ FEIRA DO \lINHO \lERDE 

~ J 
FELGUEIRAS Id I:S~ ~ .. 

75/ANOS/1914-1989/BANCO PINTO/& sonG MA
YOR/A OUSADIA DE CONTINUAR A CRESCER 
AOS 75 ANOS. 

Esta~ao dos Correios de Lisboa, Coimbra, Porto, Pon
ta Delgada e Funchal,.J-a 30 de Junho de 1989. 

lOGURTEtiOPHIL. 
Esta~lio do Correio de Castelo Branco, 1 a 30 de Ju

nho de 1989. 
BNU/125/ANOS/BANCO NACIONAL ULTRAMARI

NO. 
Esta~ao Central de Correios de Lisboa, 1 de Maio a 

31 de Dezembro de 1989. 

MAoUINAS DE VENllER 
ETIOUETAS 

COM IMPRESSAO 
DE FRANOUIA 

Desde 0 dia 1 5 de Abril de 1988 foram retiradas 
de funcionamento as seguintes mc1quinas de etiQue
tas FRAMA: 

001-CTF de Portimlio 
003-CTF de Faro 
006-CTF de Albufeira 
007-CTF de Lagos 
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NORMAS PRIVATIVAS 

CC001788 DGC . 1988.08.12. Correspondilncias 
"lnv6lucro Mensagem" . 

OS004588 CA. 198P.09.01 .Normas de Explora~llo 
de Servi~o Publico M6vel Terrestre . 

DE065688 DGC . 1988.09.01. Cria,.llo da CTFU 4 a) 
do Cerro de Alagoa (Albufeiral. 

CC001888 DGC. 1988.09.02. Encaminhamento de 
correspondilncias e organiza,.llo de malas no ser
vi,.o nacional. 

DE077788 DGC. 1988.12.07. Cria,.ao da CTF 3 de 
Corroios. t ........... ·.-. .................. , 

• PORTUGAL ~ 

t • 
I ; 

• 
t 1 
: $501 
t....c.... .. .. _.~.&. ............ 

CC002288 DGC. 1988.12.16. Servi,.ode Encomen
da Remessa Livre. 

DE083988 DGC . 1988.12.30. Reclassifica,.ao de 
CTF's. 

AVISO DGC. 1988.12.88. Tarifa nO 1. Correia. 
CC000289 DGC. 1989.01 .19. Perfura,.ao de selos

-autoriza~Oes . 

01000289 DGC . 1989.02.09. CupOes-resposta . 
CC00389 DGC. 1989.02.09. Valores declarados-

-franquia . 

· • • - I 
...... - ..... ~ . .&. ...... 

DE004789 DGC. 1989.02.15. Supressllo da CTFA 
de Barrocal do Dauro. 

DE019289 DGC . 1989.05.16. Cria,.aa da CETF 4 a) 
de Cani,.al. Madeira. 

DCA 001989 CA. 1989.05.24. Retirada de circula
,.llo da emissllo "Instrumentos de Trabalho" 

DCA 002089 CA. 1989.05.24. Retirada de circula
,.llo de emissOes de selos dos anos de 1980/19811 
1982/1983 e 1984. 

CC000489 DGC. 1989.05.31 . Ambito de utiliza~llo 
dos sobrescritos contentores de cartOes de Boas 
Festas dos CTT. 

CC000789 DGC.1989.07 .12. Perfura,.llo de selos
-autoriza,.Oes. 
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FLAMULAS 

CENTENARIO/FERNANDO PESSOA/COMEMORA<;:OES 
13JUNH0I1888-1988/SANTA MARIA DA FEIRA. 

ESla,.ilo Central de Correios de Lisboa, 1 a 30 de Ju
nho de 1988. 

Esta~llo Central de Correios do Porto, 1 a 30 de Ju
nho de 1988. 

FAFIC/FEIRA DA SERTAIVISITE-A DE/16 A 24 DE 
JULHO . 

Esta,.llo de Correias da Sertll, 16 de Junha a 16 de 
Julha de 1988. 

2° CONGRESSO DAS/COMUNIDADES/MADEIREN
CES/FUNCHAlI27 A 30 DE JUNH0I1988 . 

Esta,.lla de Correias do Funchal, 1 a 30 de Junha de 
1988. 

AGRO TECNO MARCO/88/3 a FEIRA AGRO-INDUS
TRIAlIDE/MARCO DE CANAVESESI15 A 24 DE 
JULHO . 

Esta,.lIa Central de Correias do Porto, 1 a 30 de Ju
Iha de 1988. 

• 

VISITE"TOMAR" 

• 

de22a31deJulho 

V FEIRA NACIONAl 
~ DE ARTESANATO 

M 

C.M.T-Servicos deTurismo 

VISI TE TOMAR IDE 22 A 31 DE JULHOIV FEIRA NA
ClONAL/DE ARTESANATO/C.M.T. SERVI<;:OS DE 
TURISMO. 

Esta,.lla de Correias de Tomar,l a 31 de Julho de 
1988. 

FILEI'88/FEIRA EMPRESARIAL DE LEIR(A/24 SET. 12 
OUT.88 . 

ESla,.llo de Correias de Leiria, 20 de Agosto a 20 de 
Selembro de 1988. 

1,· CONGRESSO 
INTERNACIONAL 

DE SAUDE 
E PROTECc;:AO 

SANITARIA 
DAS POPULAc;:OES 

3/70UTUBRO 

MADEIRA aa 
1. ° CONGRESSOIiNTERNACIONAlISAUDE/E PRO

TEC<;:Ao/SANITARIA/DAS POPULA<;:OES . 
Esta,.llo de Correios do Funchal. 1 a 30 de Setem

bro de 1988. 

mais "esguio. (Fig . 13l. Um dia, nllo sei quando nem par quem, foi-me di
to que 0 "PM , de .PARA-, por sobre 0 "AL», de 
"PORTUGAL», era a caracler(slica exacta da REIM
PRESSAO (Vid~ a Fig . 15) mas, precisamente, por-

Todos os exclufdos do anterior grupo, 0 do .p. per 
sobre 0 . AL., tem como ORIGINAL aqueles que, 
a .vertical» do .T. (vid~ figs. 14 ou 15) nllo carta 

"" \ 

" 

U~ION POSTALE UM\ ER~[LLE_ 
PORTUGJ. 

Sf 

I 

BILHErL'E Posr.rAL-I t 

I 

UNIO~ PO±ALE UM']llSELLE 
P RTUGJ 

I 
l3II . .:J=TE E -:F40SX AJoJ 

'ta t l dir - P . D este a 0 5e escrcve a ~C~ilO 
I I 

~,~~--~-~~~~~~~~~~ 

Figs. 10 e 11 
a «0", passando-Ihe fl direita. que na Fig. 13 nos I!l presente uma circu la,.llo 

perfeila. a "Iearia. vai par agua abaixo. Todavia . 
de POlS de muilo espiolhar (por nilo discordar) 
concluf haver apenas uma diferen,.a entre os 
dois: 0 . S .. de "Sr .•• da REIMPRESSAO (Fig . 15) 
I!l mais "gordo .. , enquanto que, no ORIGINAL ~ 

POSTAL N!' 17 - 1882 (Janeiro) - 10+ 10 rl!lis 
- Castanho Claro/Cartolina Camur,.a (Fig. 14) que 
~. afinal, a REIMPRESSAO 
o ORIGINAL integra-se na . famllia. dos que nllo 
cortam 0 «0' quando se pralanga 0 . T • ... passa-
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-Ihes ~ direita. 
Mar90 e Novembro de 1984 

E pronto, fico-me por aqui, visto se Ihes seguir 0 
mesmo D. LUIS mas, agora, TIPOGRAFADO, ic\ ve-

. , 

/ /.I' \ p .fij 

1 mlo~' rO~nLE m YER~ELLE 
--

? de 1886 
Maio de 1887 

. '7J -

I -I PORTUGAL 

BIL..HETE JOSTAL 

I leoM 'ES'OSTA +.A) ".' . ' 
I 

;este Jado sO .se escrcve: a direcrao 't j-
, 10,#7 

\. 
POSlH 

~ ~ fARA 

PORTUGA~ E HESPAN~ 
,9_ D'estc Jado so se escreve a dirrc~lit 

t9L~.~~ 1 - , 
, -

Figs. 12 e 13 

Ihadas, olhando para a esqueroa, 00 seu canto 01-

reito e "vestindoll de quadriculado (no verso!. 
e, posteriormente, sem quadrfcula: 

Possivelmente, haverc\ REIMPRESSCES pois - nile 
esquecer que os elementos Silo meus - as tiragens 
foram vc\rias, a saber: 
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Julho de 1887 
Janeiro de 1890 

? de 1891 

'" [&1-Legisla~ao Filatelica 

1989 ACABA 
COM «INSTRUMENTOS DE TRABALHO» 

P,ORTARIAS 

Portaria nO 587/88.1988.08.25. Emissilo de selos 
com taria fosforescente comemorativa dos "Jo
gos Olrmpicos de Seul". 

Portaria nO 627/88.1988.09.09. Emissilo de selos 
com taria fosforescente alusiva a "A90res-Aves da 
Regiilo". 

Portaria nO 662/88.1988.30.9. Emissilo de selos 
com taria fosforescente alusiva a "Pedras de Ar
mas e BrasOes A90rianos". 

Portaria nO 687/88.1988.10.14. Circula9ilo de um, 
inteiro postal comemorativo de "Fontes Pereira de 
Melo 1887-1987". 

Porta ria nO 688/88.1988.10.14. Circula9ilo de um in
teiro postal comemorativo do "Dia do Selo" 

Portaria nO 689/88.1988.10.14. Emissilo de selos, 
com taria fosforescente, alusiva a "Vestrgios da 
Civiliza9ilo romana em Portugal". 

Porta ria nO 705/88.1988.10.20. Emissilo e circula-
9ilo de um bilhete-postal ilustrado com taria fos
forescente, comemorativa do "Dia Mundial dos 
Correios" . 

Portaria nO 742/88.1988.11.1 5. Emissilo de CartOes 
de Boas-Festas alusivas ao Natal de 1988. 

Portaria nO 805-D/88.1988.12.15. Fixa9ilo do por
te mrnimo de carta ordinc\ria, da assinatura do te
lefone e das taxas de TELEFAX. 

Portaria nO 56/89.1989.01.27. Emissilo de selos 
com tarja fosforescente alusiva ~s "Datas da His
t6ria de Portugal - 5° Centenc\rio dos Descobri
mentos". 

Porta ria n066/89.1988.D1.30. Emissao de salos com 
taria fosforescente alusiva ao "9° Centenc\rio da 
Sa de Braga". 

Portaria nO 126/89.1989.02.18. Emissao de selos 
com taria fosforescente alusiva ~ "Arquitectura po-

Compi/arao de Jose R. Dias Ferreira 

pular portuguesa (5° Grupo)". 
Portaria nO 130/89.1989,02.22. Emissao de selos 

com taria fosforescente alusiva ~ "Pintura portu
guesa do saculo XX (3° Grupo)". 

Porta ria nO 131/89.1989.02.22. Emissilo de selos 
com taria fosforescente alusiva ~s "Felicita90es" . 

Portaria nO 167/89.1989.03.02. Emissilo e circula-
9ilo de um bilhete-postal simples para 0 Servi90 
Nacional. 

Portaria nO 205/89.1989.03.10. Emissao de bilhetes
-postais simples para 0 Servi90 Nacional. 

Portaria nO 226/89.1989.03.17. Emissao de selos, 
com taria fosforescente. comemorativa das "Elei-

90es para 0 Parlamento Europeu". 

• • • • • • .... _ ............. ____ .1 

Portaria nO 234/89.1989.03.27. Emissao e circula-
9ilO de um inteiro postal comemorativo do Cente
nc\rio da Uniao Interparlamentar. 

Portaria nO 246/89.1989.04.03 Emissao e circula-
9ilo de selos com taria fosforescente comemora
tiva da "Europa CEPT 1989 - Jogos Infantis". 

Portaria nO 337/89.1989.05.11. Emissilo de selos 
com taria fosforescentes alusiva aos "Moinhos de 
Vento" . . 

Porta ria n~ 423/89.1989.06.09. Emissilo de selos 
com taria forforecente alusiva aos "Transportes de 
Lisboall. 

Portaria nO 471/89.1989.06.24. Emissilo de selos 
com taria fosforescente comemorativa do "2° 
Centenc\rio da Revolu9ao Francesa". 
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Tudo 0 que precisa de saber 
sobre seguros ... 

E 0 nosso numero de telefone! 

ALiANGA SEGURADORA 
R. Gon~lo Sampaio, 39 - Telef. 668951-694031 P.P.C.A. 
Av. da Republica, 50-8 - Telef. 730014-734113 P.P.C.A. 

PORTO 
USBOA 

uma vez que estavam na moda e, aquelas a que me 
tenhO vindo a referir silo, pelo que nos foi deixado 
antecedentemente, conhecidas por REIMPRESSOES 
1885, por terem side "postas c~ foran em 27 de Ja-

B 

ofertar conjuntos completos: .baralhando-nosn a nos
sa , logicamente. 

Porque nilo cito os CUNHOS? Isso nilo 1I para mim, 
meu car~ , fica a vosso cargo; j~ ia ficando cegueta 

POSTA1J 

_ ~ ,PARA 

PORTUGAt.n: HESP.AN.$A 
I D'estc Indo s 80. CSC~~Te a. direc~iip H 4 ~ - "c,.'~ - ~- . I 

- :; '.'. =1_ ~' 1___....._ 
., 

, , 

Figs. 14 e 15 

neiro daquele ano. E pronto ... NAo SEI MAIS NADI -
NHAI • 

Terilo de concordar ser dificflimo loca l iz~-Iasl 
Idestrin<;:a-Ias, se 1I que existem . 

E (por que nilo?! mais uma achega minha (s6?) : 
Estou absolutamente convicto da aplica<;:ilo do "SPE
CIMENn, "PROVAn ou "tra<;:on sobre ORIGINAlS, fa
cilitando(-Ihes) a vida aos que tinham a missilo de 

uma vez e nilo volto a repetir a gra<;:a . Limitei-me a 
indicar-Ihes os pormenores mais facilmente identifi
c,jveis, dentro do pouco que sei. Por favor, nao me 
acreditem e procurem por conta pr6pria . verao co
mo tem outro encanto, outro sab~r , outra beleza e 
algullm aprender~ um pouco mais , se se dignarem 
dar-nos a conhecer 0 fruto dos vossos trabalhos. Para 
JL 0 MEU OBRIGADO e milos a obra . 
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BANCO 
FONSECAS & BURNAY 
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BALANCO GERAL 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1988 

Caixa 

Dep6sitos ill Ordem 
Banco Portugues do Atlantico 

Dep6sitos a Prazo 
Banco Portugues do Atlantico 

Cr6ditos a Curto Prazo 

Devedores 
Quotizac;:Oes 
Boletim (anuncios) 

ExistAncias 

Material Filatelico 

Imobiliza<;:oes Corp6reas 

M6veis e Usos 

Imobiliza{foes Financeiras 

Colecc;:ao do Clube 

Debitos a Curto Prazo 

Credores 

Valores ill Cobran{fa 

Quotizac;:oes 
Boletim 

Total Passivo 

SITUACAO LfaUIDA ACTIVA 

Fundo Associativo 
Resultado de 1988 

ACTIVO 

1.960$60 

45.968$50 

100.000$00 

560.847$10 
14.300$00 
63.320$00 

PASSIVO 

14.300$00 
63.320$00 

2.445.524$35 
157.632$85 

147.929$10 

638.467$10 

1.224.510$70 

1.025 .739$10 

1$00 

355 .869$00 

77 .620$00 

433.489$80 

2.603.157$20 

3.036.647$00 

IS 
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PROPOSTAS PARA VOTOS DE: 

AGRADECIMENTO 

Aos anunciantes do nosso Boletim que com a sua colabora9110 permitiram a estabilidade finan
ceira da nossa Revista; 

A todos as Associados que nos prestaram colabora9110 durante a decorrer do ana de mil nove
centos e oitenta e oito; 

A Imprensa Escrita atraves das suas colunas filatelicas casas de "A Capitah" "DiArio de Notlciasll, 
,,0 DiArioll, "Comercio do Portoll, "Jornal de Notlciasll, ,,0 Diall, e outros que possivelmente par 
omiss1l0, nllo mencionamos; 

A RAdio que noticiou as nossas Realiza90es; 

Par ultimo aos Correios de Macau que contribuiram tambem de forma muito eficaz para a nosso 
Boletim; 

Sauda9110 e agradecimento aos membros do Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral , pel a 
colabora9110 que nos prestaram. 

DE PESAR 

Pelos nossos associados, e alguns foram, que abandonaram a vida lerrena deixando-nos para 
sempre . 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Em cumpnmento das disposi90es estatutArias, elaborou a Conselho Fiscal a seu parecer sabre a Relat6-
flO e Contas apresentadas pela Direc9110 e referente ao exerclcio de 1988. 

Ao analisarmos as contas que constam deste Relat6rio, sentimos que faltarlamos ao mais elementar 
dever se n1l0 testemunhAssemos, em primeiro lugar, a nosso melhor apre90 e admira9110 da obra reali
zada pel a Direc9110. 

FAcil e analisar os proventos e as encargos do nosso Clube. Se nos debru9armos um pouco sabre a 
Relat6rio anterior, verificamos que se justificam as resultados finais , atingidos gra9as a ponderada ad
ministra9110 .. 

Aprovamos inteiramente a Relat6rio e as Contas elaboradas pela Direc9110, e, usando da faculdade que 
nos conferem as Estatutos, temos a honra de propor: 

1 - Que aproveis a citado Relat6rio e as Contas, que deles fazem parte; 

2 - Que aproveis as suas conclusOes, excepto na parte que respeita a este Con 
setho Fiscal; 

3 - Que louveis a Direc9110 pelo seu brilhante trabalho e resultados obtidos, gra -
9as a uma severa disciplina econ6mica, sacriffcios e pondera9110. 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1988. 

o Conselho Fiscal 

Francisco da Costa Gaspar 
Jorge de Mello Vieira 

Jolio Lufs de Medeiros 

Literatura Filatelica 

UM LIVRO COMPLETO 

Na imprensa filatelica portuguesa, aconteceu um 
empreendimento arrojado: a publica9110 de um livro 
com cabe9a, tronco e membros. Intitula-se oFilate
lia da Madeirall e come9a na capa a sugestllo para 
nos deliciarmos com a conteudo. 

Para alem do PrefAcio habitual, a que nos referire
mas no fim, pais as ultimos s1l0 as primeiros, come-
9a par uma "Nota histOricall sabre a desabrochar do 
Arquipelago, e seguem-se-Ihe as .Comunica90es 
postais», razllo essencial da obra . Depois vem as no
tas explicativas das "Marcas Pre-Adesivasll e dos "Se
los Postais AdesivoslI, e finalmente aparece a 
• CatAlogo de Selos Postais AdesivoslI com distin9110 
do .Distrito Administrativo Insular FUNCHAL • . Mas, 
para Que nada faltasse, mais dais cap!tulos .Inleiros 
Postaisll IBilhetes Postais isentos de franquia. e .So
brescritosll) e «Marcofiliall. 

o arrojo da publica9110 concebida em moldes mo
dernos, originais, luxuosos, reside na ilustra9110 sur
preendente, onde tudo vive: a Madeira, as selos, as 
carimbos. 

Quando, no tftulo deste artigo considerAmos oLi
vro Completo», n1l0 quisemos interferir nos prop6si
tos dos "fabricantesll desla maravilha, vista que a 
editor, Paulo E. de Sousa, manifesta a desejo de «fu
turas achegasll do leitor para a melhoria da obra . As
sim como a artista nunca se confessa satisfeito com 
a sua obra, tambem nisto de selos hA qualquer co i
sa a acrescentar a medida que a t,;;-::po passa. 

Par consequencia, a «completoll nao significa oaca
badoll, mas sim perfeito pelo agr£ldo :;!Je nos cau
sou . Para tal, contribuiu a trabalho de redac9110 e 
coordena9110 do Eng. Armando M. O. Veieira, tenc!o
-se registado a colaboracllo do Museu dos CTT, do 
Capitao JQaquim F. Leote e do Eng . David Cohen . 

A fotocomposi9110, montagem e impress1l0 a car
go da GRAFITEXTO merecem palavras de louvor. 

o pre90 de custo e de 1.200$00,e cremos que a 
Filatelia Numismcltica Madeia IAvenida Arriaga, 75, 
ex. Postal 511, 9007 Funchal Codex) rapidamente 
esgotarA esta edi9110. 

o CFP agradece a exemplar recebido. 

Alves Coelho 

SUBsiDIOS PARA A HIST6RIA 
DO CORREIO MARiTIMO 

PORTUGUES 

o Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial do Por
to, incansclvel na edi9110 de livros de utilidade para 
as coleccionadores, publicou a valioso estudo do 
Eng. Armando Vieira . Trabalho exaustivo, bem do
cumentado, responde a perguntas que as mais avan-
9ados possam ter e vem abrir apetites Aqueles que 
queiram come9ar au desenvolver colec90es . 

o tema, Correia Maritima Portugues, encerra his
t6ria que se perde na bruma dos tempos. Alguns ar
quivos cheios de poeira aguardam sacudidela, para 
a qual sao necessArias a competencia e fidelidade 
na interpreta9110 e dedica9110 que n1l0 dispensa sa
criffcio. 

As nossas felicita90es ao Autor e ao Nucleo Fila
telico do Ateneu Comercial do Porto . lAC) 

50 ANOS DE CATAlOGO 
ELADIO 

Os louros dos 50 anos de publica9110 do CatAlogo 
EIAdio de Santos apareceram modestamente estam
pados na capa do exemplar gentilmente oferecido pa
lo editor ao nosso Clube. 

Esta 50. • edi9110 veio ligeiramente atrasada em re
la9110 ao habitual; no entanto, a consulente ficou com 
a vantagem de dispOr de um catAlogo que traz jA a 
cota9110 de todas as produ90es filatelicas emitidas 
em 1988. 

Tambem as valores foram actualizados em fun9110 
da evolU9aO' do mercado, de modo que as cotacOes 
se manter1l0 durante este ana. 

o Clube Filatelico de Portugal, possuidor da mais 
vasta Biblioteca Filatelica Portuguesa, agradece 0 ca
tAloga recebido e feticita a Editor pelo esfor90 e per
sistencia na publica9110 de um livro indispensAvel ao 
coleccionador. lAC) 
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SELOS DISpoNivEIS 

Os selos da listagem que se segue, silo provenientes do pagamento de quotas de s6cios do CFP, resi
dentes no estrangeiro. A sua venda que ~ excluslV8 80S s6clos do CFP, destina-se a realizar fundos para 
a Clube. 

Da maioria do material anunciado possu(mos apenas uma s~rie pelo que as pedidos serilo atendidos 
pela ordem da sua recepc;:ilo. Os partes serilo debitados extra. A numerac;:ilo ~ do cat~logo Yvert. 

Possuimos listas de mais alguns parses que serilo ehviadas a quem as solicitar incluindo selo para a respasta. 
Pedidos para a CLUBE FILATtLiCO DE PORTUGAL, Av. Almirante Reis, 70-5. · Dt.· - 1000 LIS BOA. 

ALEMANHA ALEMANHA ORIENTAL 

~rlel noval complet81 ~rles novas completal 

562/563 Cinquenlen~rio do autom6vel 66'00 60/62 Compositores ce'ebres 240'00 
565/572 Jogos Olfmpicos de Berlim 1.350'00 289/290 40.· Aniv.· da morte de Rosa Luxemborg 
606 Arrancada de Viana 18'00 e Karl Liebknecht 72'00 
652/653 Regresso de Dantzig 24'00 833/837 Campeonato do mundo de pentatlo 
663/666 Feira da Primavera 69'00 moderno 60'00 
7281729 Feira de Outono de Viena 8HOO 2196 Memorial de Majdanek 2HOO 
734 150.· aniver~rio da morte de Mozart 7'50 2256 ConstruCOes socialistas na RDA 45'00 
740/741 10.· Aniv. da lunda~o Soc. Ouriversaria 39'00 2257 Economias racionais 7'50 
742 Jornada desportiva da SA 6'00 2258/63 Personalidades diversas 180'00 
748/759 Jornada de her6is 330'00 2334/35 Feira da Primavera em Leipzig 30'00 
760 Juramento da juventude hitleriana 9'00 2236/40 Personalidade do movimento oper.· 
761 10.· Aniv.· da tomada de poder do PNS 2HOO alemao 45'00 
775 10.· Galardao Negro 15'00 2350/51 ExposiCao int. do livro de arte 90'00 
781 8.· Aniv.· da lunda~o de Lubeck 7J50 2371172 7.' Exposi~o lilate~ca da juventude 72'00 
7771778 Grande Premio hlpico de Viena 24'00 2373174 7.' reuniao de pioneiros de pioneiros 
783 Cent.· nasc.· do Dr. Robert Kock 10'50 em Dresden 45'00 
805/810 Em benelrcio da FaderaCao dos 2bC5 25.' Sessao da com. de correios 36'00 

empregados dos correios alemaes 39'00 2427/32 Centen~rio da morte de Carlos Marx 300'00 
812/813 Corpora~o dos ourives 10'50 2474177 Vidraria de Thuringe 165'00 
814 6.· Cent.· da autonomia de Oldenburgo 7J50 2506/2507 Objectos de arte 54'00 
815 Dia do Selo 7J50 2522/2523 Feira de Outono de Leipzig 18'00 
817/818 7.· Torneio de tiro de Insbruk 13'50 2553/2556 Caixas de correia hist6ricas 54'00 

245112454 Fundadores da Catedral de Naumburg 270'00 

ALEMANHA OCIDENT AL 
Blocol noVOI sf charneira 

~riel noval completa. 65 100.· Aniver~rio da descoberta do 
bacilo de Kock 165'00 

106 Milen~rio da cidade de Lunebourg 420'00 66 100.· Aniver~rio do nascimento de 
213/216 Ao service da humanidade 210'00 George Dimitrov 165'00 
253 79.· Jornada cat61ica alema moo 75 35.· Aniver~rio da RDA 60'00 
254 600 Anos da Escola Blblica Wurtenberg moo 
257/260 Ao service da humanidade BHOO 
262 Campanha mundial contra a lome moo ALEMANHA - OCUPACOES NTERAUADAS 
264/267 ExposiCao de flora e filatelia 54'00 ~ries novas completas 
976 Protec~o dos mares 72'00 
977 Campanha contra 0 alcoolismo ao volante 4B'00 112/114 24'00 

743 27'00 
lIIoco. novo. aem chlrneira 761 2UOO 

17 Presidente da Republica Faderal Aiema 270'00 775 15'00 
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10 de participar em iniciativas para a juventude sem
pre que a nosso apoio seja solicitado. Foi dentro desta 
disponibilidade que ampar~mos a realizac;:ilo .A Fila
telia e a Escola. que, tendo como principal din ami
zador a nosso cons6cio Domingos Cravo, decorreu 
de 19 a 29 de Abril na Escola Secund~ria n? 2 do 

Montijo. 

FEDERACAO PORTUGUESA 

DE FILATELIA 

No decurso deste ana de 1988 a Clube Fila\~licv 
de Portugal constatou ter tido um saldo bastante po
sitivo a acc;:ilo da Federac;:ilo Portuguesa de Filatelia, 
a qual revelou um grande dinamismo e uma vonta
de de expandir a Filatelia, sendo de assinalar a reali
zac;:ilo de duas Feiras e a organizac;:ao do Dia do Selo 
(ver rubricas espec(ficas). 

A acc;:ilo da Federac;:ilo Portuguesa de Filatelia tam
b~m se manifestou no campo da actualizac;:ilo dos 
seus Regulamentos, dos quais ser~ de realc;:ar a que 
institui, pela primeira vez no nosso pars, a do Passa
porte Filat~lico. 

Est~ igualmente em curso a reavaliac;:ilo do _car
tilo de filatelista», medida que a Clube Filat~lico de 
Portugal considera indispens~vel, considerando n6s 
que a sua existAncia ~ perfeitamente injustificada. 

Nesta acc;:ilo, a Clube Filat~lico de Portugal apre
sentou 1I Federac;:ilo Portuguesa de Filatelia uma al
ternativa a esse .cartilo». 

Tudo se conjugou, pais, para a manutenc;:ilo de ex
celentes relac;:Oes com a 6rgao m~ximo da Filatelia 
portuguesa. 

Registe-se que a Congresso da Federac;:ilo Portu
guesa de Filatelia aceitou par unanimidade a proposta 
de realizac;:ilo da sua pr6xima Assembleia Ordin~ria 
na Sede do Clube Filat~lico de Portugal. 

TESOURARIA 

Tem sido caracterlstica do Clube Filat~lico de Por
tugal uma gestilo econ6mica-financeira equilibrada. 
E neste ana de 1988 mais uma vez foi conseguido 
a desiderata sempre perseguido - facto que muito 
nos apraz registar e apresentar aos nossos cons6-
cios quando, como ~ conhecido, tantas agremiac;:Oes 
das mais diversas actividades lutam com grandes di-

ficuldades muitas delas prallcamente InS01UveIS. 
A situac;:ilo financeira do Clube Filat~lico de Portu

gal, embora nilo se possa classificar de brilhante, 
tamb~m nao ~ motivo de quaisquer preocupac;:Oes 
especiais. 

GEMINAC;OES 

Par ocasiilo da Lubrapex 88, realizada no Porto, 
e aproveitando a presenc;:a de v~rios directores do Clu
be Filat~lico do Brasil, entre as quais a seu Presiden
te, a Presidente da Direcc;:ilo do Clube Filat~lico de 
Portugal tomou a iniciativa de propor ao seu hom6-
logo brasileiro que se encetasse um processo de ge
'minac;:ilo entre as duas entidades. 

Foi a sugestao acolhida de imediato com caloroso 
entusiasmo tendo desde logo a presidente do Clube 
Filat~lico do Brasil manifestado a seu empenho em, 
na sua passagem par Lisboa de regresso ao Rio de 
Janeiro, ser assinado um PROTOCOLO DE GEMINA
<;:.1\0, cerim6nia que se concretizou no dia 26 de 
Maio. 

Logo que as dirigentes do Clube irmilo estejam dis
ponlveis ap6s grandes realizac;:Oes em que estilo em
penhados, nomeadamente a Brasiliana 89, sabemos 
que se ir~, em conjunto, elaborar um Protocolo Adi
cional e implementar acc;:Oes comuns que nele esta

rilo contidos. 
Entretanto, apraz-nos registar esta gerninac;:ao, com 

a maior, mais importante e destacada agremiac;:ao fi
lat~lica brasileira, facto que muito prestlgia a Clube 
Filat~lico de Portugal. 

Parece-nos par conseguinte que esta foi uma das 

mais importantes acc;:Oes do CFP no ana de 1988, 
esperando-se que a curto prazo se verifique uma ain
da maior projecc;:ao do Clube Filat~lico de Portugal 
no pars irmilo, e que possamos contribuir para idAn
tico desiderata do Clube Filat~lico do Brasil, em Por
tugal, com a consequente incremento cultural bi-Ia
·;j,al. 

Est~ nos nossos prop6sitos efectuar geminac;:Oes 
com agremiac;:Oes filat~licas de outros palses devendo 
essas entidades serem das mais representativas de 
cad a um . 

Nilo podemos deixar de referir com algum orgu
Iho que mais uma vez a Clube Filat~lico de Portugal 
se manifesta como pioneiro. Com efeito, constat~
mas com satisfac;:ilo que a partir de nossa gem ina
c;:ilo com a Clube Filat~lico Brasileiro, outras cong~
neres iniciaram acc;:Oes semelhantes. 
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Portuguesa de Filatelia a candidatura do Clube Fila
t~lico de Portugal para organizar em 1990 a EXPO
SIC;:AO FILATtLiCA NACIONAL, tendo comec;:ado a 
ser feito os trabalhos preliminares, nomeadamente 
quanto ~ sua orc;:amentac;:lIo e planificac;:lIo, aguardan
do-se que os Correios e Telecomunicac;:Oes de Por
tugal, atraves da Federac;:lIo Portuguesa de Filatelia, 
nos respondam a algumas questOes que colocamos, 
nomeadamente quanto ~ disponibilidade de vidros e 
outras infra-estruturas e a certas formas de apoio 10-
gfstico. 

o Clube Filat~lico de Portugal igualmente se pro
pOs ~ Federac;:lIo Portuguesa de Filatelia para orga
nizar em 1996, uma .ESPAMER., certame que 
engloba todos os Pafses do Continente Americano, 
Espanha e Portugal. 

Tal como estava program ado, conjuntamente com 
a Feira Nacional da Agricultura , 0 Clube Filat~lico 
de Portugal organizou em Santarem, no recinto do 
aludido certame, a 1 ~ Mostra Filat~lica do Tema Tau
romatico, da qual se encarregaram os nossos con
s6cios Manuel Alhandra Duarte e Fernando Carrllo, 
aos quais nos cum pre agradecer por todo 0 valioso 
trabalho dis pen dido e pelo empenho Que nele co
locaram. 

Por solicitac;:lIo do Centrro de Estudos Judiciarios, 
prestigiado organismo do Ministerio da Justic;:a, ini
ciamos os trabalhos preparat6rios de um Saillo Fila
Mlico 0 qual tera lugar no pr6ximo ano, integrado nas 
comemorac;:Oes do 10. • Aniversario daQuela entida
de, nas suas magnfficas instalac;:Oes sitas no remo
del ado ediffcio do antigo Limoeiro. 

BOLETINS 

Perseguimos 0 objectiv~ de publicar a Revista do 
Clube Filatelico de Portugal nos prazos que estabe
lecemos. E usamos 0 verba .perseguir. de uma for
ma perfeitamente deliberada. Escolhemo-Io porQue 
em cada edic;:lIo ~ precisa uma luta verdadeiramente 
ienaz contra os mais variados factores, alguns deles 
imprevisfveis: silo os atrasos da tipografia cada vez 
mais frequentes e dilatados, e 0 aguardar de um ou 
outro artigo, silo outras tarefas associativas, e, na
turalmente, alguns perfodos de maior premencia da 
vida profissional dos que fazem a Revista, todos, nun
ca ~ demais recordar, puramente amadores. 

Ese os objectiv~s que fixamos a n6s mesmos pa
ra esta fase estilo a ser cumpridos, 0 da periodicida
de nilo esta, na verdade, a ser alcanc;:ado. Este facto 
tem-nos coibido de passar a uma fase seguinte do 
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nosso programa. Esperamos todavia implementa-Ia 
no pr6ximo ano. 

Refira-se entretanto que continuamos a porfiar por 
proporcionar aos leitores artigos relativos a todas as 
especialidades filatelicas oficialmente reconhecidas. 

Desejamos registar com satisfac;:lIo 0 aparecimento 
(ou reaparecimento) de alguns novos colaboradores 
se bem que em menor numero do que aquele que 
almejavamos. 

De entre os cinco numeros publicados em 1988, 
permita-se-nos que apontemos 0 referente a Setem
bro, pela oportunidade de um trabalho relativo ao 
Chiado (que sofreu 0 holocausto do fogo no dia 25 
de Agosto anterior), acompanhado de outros alusi
vos a marcos - um tragico e outro hist6rico - da 
cidade de Lisboa. 

No que diz respeito aos encargos financeiros da 
Revista, componente que forc;:osa e naturalmente tem 
de estar constantemente presente (e nllo fora ela, es
tamos crentes que muitos dos atrasos registados po
deriam ser minimizados, nomedamente pelo recurso 
a entidades do ramo tipografico mais eficientes), pode 
verificar-se Que ~ insignificante 0 defice que apresenta 
no cOmputo geral. 

Parece-nos nllo ser deslocado neste capftulo alu
dir ~ edic;:lIo do catalogo do 2~ Leilllo do Clube Fila
t~lico de Portugal, trabalho cuja responsabilidade 
estava a cargo da Direcc;:lIo e que, confessamos, nos 
requereu largas horas de labor aturado numa oca
sillo em que necessitavamos de tempo para organi
zar a ultima Revista do ano. 

JUVENTUDE FILATELICA 

o programa de trabalho de qualquer Direcc;:ilo do 
Clube Filat~lico de Portugal, devera sempre, natural
mente, incluir acc;:Oes relativas aos jovens. 

Todavia, como por certo todos os nossos associa
dos calcularllo (porventura alguns por experiencia 
pr6pria) e extremamente diffcil empreender e, mais 
ainda, manter um sector filatelico juvenil. t cad a vez 
mais problematico cativar os jovens e competir com 
os inumeros atractivos que hoje tElm ~ sua disposi
c;:ao. Mas e do mesmo modo diffcil conseguir um fi
latelista habilitado que se comprometa a acompanhar 
os jovens em trabalho sem soluc;:lIo de continuidade. 

Foi dado um primeiro passe tendo sido elaborada, 
ap6s pesquisa aturada e morosa, uma lista de jovens 
do Clube Filat~lico de Portugal a contactar logo que 
consigamos um monitor. 

De qualquer forma, nilo perdemos QualQuer ense-

785 10'50 
816 6'00 
824 9'00 

BB.GICA 

&!ries novas completes 

798/802 Selos de srmas de Leopoldo III c/sab . 25'00 
941/942 Seris corrente ds 1951 c/sab. 210'00 
1011 Dia do Selo 30'00 
1172/3B Stlrie corrente de 1957/61 elsab. 195'00 
1240 Cent.· nasc.· de Henry Pirenne 15'00 
1259 40.· Aniv.· da Sabena 15'00 
1269/1270 Centen~rios de Celebridades 15'00 
1271 50.· Cent.' dos cheques postais 6'00 
128111283 Celebridades 24100 
1285 1000 anos da cidade de Ostende 
1290/1292 Cent.· da Internacional Socialista 19'50 
1296/1297 Resist6ncia 54.00 
1306 20.· Aniv.· Uniao Aduaneira de Benelux 15.00 
1381 19.· Congresso Intern. dos cn moo 
1395/1396 75.· Aniv. da Faderaello de C. Rlattllicos 16'50 
1397/1398 Vistas - Bonillon - Uerre 24'00 
1404/1405 50.· Cent.· do Uons Int. 27'00 
1406 Museu de Armas de UIIge 7'50 
1407 Ano Internacional de Turismo 18.00 
140811409 Protecello da natureza moo 
1420 Mem6ria aos mortos do Congo 22.50 
1421 Uniao 'raternal das ex-1ropas do Col. 37'50 
1423/1424 Vistas - Sportin - sus - Becq - Ypres. 15.00 

&!rles novas completas cl charneh 

230 Auxnio aos I nv~lidos de Guerra 175'00 
237 Auxnio ~s vltimas das inunda¢es U6ge 30.00 

FINLANDIA 

~rles nOVII completas 

240/245 Eflgie do Pres. RVti 240'00 
311 3.' Festival desp. dos 1rab. Helsinquia 24'00 
314 ZSO.· Aniv. ° da 'undaello P. e P. 2aOO 
320 Presidente J.K. Paasikivi 2aOO 
321 60.· Aniv.o da Caixa Econ. Postal 2aOO 
322 Festas de gin~stica 2aOO 
323 Com da Paz 2aOO 
331 125.· Aniv.o da Caixa Econ6mica 2 If 00 
332 150.· Aniv.· da Soc. da Agricultura 2aOO 
333 60.' Aniv.· da Sociedade de Turismo 2 It 00 
349/351 Auxnio aos oper~rios tuberculosas 96.00 

&!riea noval cl charnelre 

2311233 Para a Associaello AntiDOs Combatentes 90'00 

HUNGRIA 

&!rles novas completaa 

368/370 Cent.· do nascimento do romancista 
Mor Jokai 390'00 

606/611 Auxnio das obras de assist6ncia 126'00 
1202/1209 Jogos Ollmpicos de Melbourne 225'00 
1276/1277 Primeiro de Maio 60'00 
1353/1359 Jogos Ollmpicos de Squaw Valley 225'00 
1363/1364 15.· Aniversario da libertaello 39'00 
137911389 Jogos Olfmpicos 300'00 
1402 Dia do selo 8aOO 
1448/1451 Tira-Exposi~ao filattllica de Budapeste 156'00 
1606/1613 Jogos Olfmpicos de Insbruk 240'00 
1638 50.· Aniv.· da Fad. Nac. de Esgrima moo 

&!rles NovlI - Correia A~reo 

148/152 Inauguraello es~io popular de Budapeste 360.00 
1811188 Campeonato Europa pat. 51 gelo 330.00 
209/210 Semana internacional da carta escrita 36'00 
377/383 Missao Appollo-Soyouz 180'00 

&!rles completa& cl sinai charneh 

786/787 Filigrana C 10'00 
953/957 Dia internacional da crian~ 125'00 

MALTA 

&!rles Novas Completas 

483/7 Persanalidades maltesas ctllebres 100.00 
500/2 Reptlblica depois de 13/12174 135.00 
50316 Ano Internacional da Mulher 720'00 
51315 Natal 480'00 
516/8 Anivers~rio da Republica 180'00 
519 Stlrie corrente 660.00 
540 Selo cl sabrecarga - Emblema cavaleiros 2aOO 
54518 Jornada mundial das telecomunica~Oes 84.00 
557160 Tape~arias 'Iamengas 132'00 
573/6 Tape~rias 'Iamengas 120'00 
624/39 Stlrie corrente 1.350.00 

&!rie& Novas - Correio A~reo 

15/21 Aviaello cornercisl 450'00 

MONACO 

&!ries novas completal 

2151224 Protec~ao da mae e do filho 1.320'00 
2341248 Prfncipe e princesas do M6naco 780'00 
249/264 Selps dos tipos 1937/39,39141 Retratos 15aOO 
265/273 Festa do Santo devoto 300'00 
3381243 Eleva~ao do Principe Rainner III 285.00 
405/411 Armarias 42'00 
473/477 Casamento principesco 64'00 
523 AnD mundiel do re'ugiado moo 
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reram no Hotel Roma, em Lisboa nos dias 9 e 10 de 
Abril, e 12 e 13 de Novembro. 

A nossa adesilo plena a estas iniciatiyas que em 
boa hora a FPF levou a efeito no louv~vel intuito de 
dinamizar e divulgar 0 coleccionismo filatelico e ate 
de 0 expandir, verificou-se, tendo em conta estas fi
nalidades, bem assim como para, numa presenc;:a de 
prestfgio, afirmarmos 0 Clube Filatelico de Portugal 
e contactarmos com associados que habitualmente 
nilo frequentam a Sede - circunst1!ncia que na pr~
tica se verificou. 

Por outro lado, angari~mos novas associados, al
guns dos quais jovens. No cOmputo geral, as nos
sas presenc;:as n1l0 apresentaram defice para a Te
souraria - 0 que tambem e de molde a satisfazer. 

EXPOSICOES MUNDIAIS 

Mantendo uma tradic;:ilo de h~ j~ muitos anos, par
ticip~mos em 1988, na Classe de Literatura Filateli
ca, na secc;:1Io devida, com a Revista do Clube 
Filatelico de Portugal, nils exposic;:Oes Finl1!ndia 88 
e Filacept 88, respectivamente em Hels(nquia e Haia. 
Em cada uma delas foi-Ihe outorgada medalha de 
bronze. 

Registe-se ainda que na Exposic;:1Io Filatelica Luso
-Brasileira Lubrapex 88, pelo facto de oseu Director 
ter participado no Corpo de Jurados do certame, a 
Revista foi transferida da Cia sse de Competic;:ilo pa
ra a Cia sse fora do Concurso. 

RELACAO COM OS CORREIOS 

Tendo em considerac;:ilo que e, segundo 0 Estatu
to do Selo, a Federac;:1Io Portuguesa de Filatelia 0 in
terlocutor privilegiado dos CTT no que diz respeito 
ao coleccionismo, n1l0 5110, portanto, muitos os con
tactos do CFP com aquela entidade, sendo, no en
tanto. normais aqueles que foram mantidos em 
relac;:110 a questOes pontuais. 

Destas, citaremos a apresentac;:110 de sugestOes, 
muitas delas por n6s recebidas dos nos 50S con 56-
cios, para 0 Plano Exposicional de 1989. A divulga
c;:1Io deste Plano fez-nos constatar que desta feita 
nenhuma del as mereceu a aceitac;:110 da entidade 
emissora. 

Por outro lado, tambem contacMmos os CTT quan
to a metodologia na fixac;:ilo do prec;:o da publicida
de nas p~ginas da nossa Revista. 

EXPOSICOES 

Tem 0 Clube Filatelico de Portugal um enorme his
torial na organizac;:ilo, promoc;:ilo e realizac;:1Io de cer
tames filatelicos desde a mais simples e 
despretencioss as exposic;:Oes de mais elevado nfvel, 
como as Nacionais e as Lubrapex. 

Como e evidente, estas acc;:Oes tem vindo a 
desenrolar-se ora em ritmo mais vivo, ora mais mo
derado, depend en do de inumeros factores externos 
e internos. Externos, como as solicitac;:oes de enti
dades alheias ao Clube Filatelico de Portugal, a dis
ponibilidade de instalac;:Oes onde as desenrolar, a 
obtenc;:1Io de verbas suficientes, a existencia de infra
-estruturas adequadas; internas, como a propens1lo 
e a disposic;:1Io de elementos para as levar a cabo . 

De qualquer forma, entendemos que em qualquer 
acc;:ilo em que 0 Clube Filatelico de Portugal se en
volva, M um prestfgio a defender e a manter que de 
modo algum se coaduna com soluc;:Oes de emer
gancia. 

Infelizmente, tem vindo a notar-se de ana para ana 
cad a vez maior acuidade, que as verbas que os Cor
reios e Telecomunicac;:oes de Portugal atribuem pa
ra a realizac;:1Io de certames silo cad a vez menores, 
nilo se atendendo nilo apenas ao desenvolvimento 
da Filatelia em particular no que respeita ao conse
quente aumento do numero de expositores e, em 
consequancia, ao inevit~vel crescendo das despesas, 
nem sequer aos valores da inflacc;:ilo - 0 que e de
veras lament~vel. 

Isto mesmo se verificou de uma forma particular
mente aguda e gravosa com a Exposic;:ilo Filatelica 
Regional da zona a que 0 Clube Filatelico de Portu
gal perlence, que nos tinhamos proposto organizar, 
e cuja proposic;:ilo tinha side oportunamente aceite 
pela Federac;:1Io Portuguesa de Filatelia. 

Infeelizmente, a verba posta a disposic;:ilo pel os CTT 
para esta exposic;:ilo regional, bem como para as ou
tras tras previstas no plano de 1989, era clara e ma
nifestamente insuficiente. Tanto, que criou a impos
sibilidade da sua realizac;:1Io, tendo a Federac;:ilo Por
tuguesa de Filatelia de recorrer a junc;:1!o de duas Re
gionais numa 56, a norte e a sui do territ6rio, tendo 
para isso de criar, como unico recurso uma figura 
nilo prevista : Exposic;:oes Inter-Regionais. 

Mesmo assim, a verba disponfvel continuou a ser 
extraordinariamente ex(gua, levando-nos a prescin
dir da sua organizac;:1Io, embora muito 0 lamenti!s
semos. 

Entretanto, foi igualmente aceite pela Federac;:ilo 
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De qualquer forma, procedeu-se a alguns ajusla
mentos na arrumac;:ao das prateleiras por forma a per
mitir uma maior funcionalidade e a ganhar algum 
espac;:o. 

MATERIAL FILATELICO 

Alem do que se adquiriu atraves de compras, te
mos a registar a valiosa oferta de diversos aparelhos 
para pesquisa filatelica, oferta do nosso cons6rcio Sr. 
Eng.o A.J. Bello Dias. 

Aproveitamos 0 ensejo para recordar aos s6cios 
que tem a sua disposic;:ao na Sede, numerosos apa
relhos, alguns ja sofisticados, com diversas func;:oes 
de pesquisa filatelica. 

Esperamos elaborar uma lista do material disponl
vel e das suas aplicac;:oes e publica-Ia na nossa re
vista, porventura anualmente, para informac;:ao dos 
cons6rcios. 

LEILt\O 

Em face do sucesso consolador alcanc;:ado em 
1987 pelo 1 ~ Leilao do Clube Filatelico de Portugal, 
foi uma das preocupac;:Oes prioritarias da Direcc;:ao, 
dar-Ihe continuidade. Tivemos em considerac;:ao que 
est a acc;:ao constitui uma regalia que se proporcio
nava a todos os associados, pois a todos e possibili
tado 0 envio de material para ceder e igualmente a 
todos e posslvel participar na sua aquisic;:ao. 

Eo com a maior satisfac;:ao que podemos afirmar que 
esta almoeda registou um sucesso notavel em todos 
os seus vectores. Mas loi particularmente assinala
vel a circunstancia verdadeiramente inusilada tanto 
entre n6s como ate nas mais J')restigiadas hastas do 
estrangeiro, que foram cedido 84% dos lotes pro
postos. 

[;13 apontar igualmente a consideravel melhoria 
qualitativa no aspecto grMico do respectivo catalo
go, sendo a primeira vez no historial do Clube Filate
lico de Portugal que em uma publicac;:ao da sua 
responsabilidade 58 fizeram reproduc;:Oes na sua plena 
cOr. 

Nao podemos deixar de frizar que 0 exito deste Lei
lao se ficou a dverr a dedicac;:ao, ao empenho e aos 
conhecimentos, nas areas respectillas, da Comissao 
que por ele se responsabilizou, os membros da Di
recc;:ao Jose Correia, Paulo Dias e Fernando Ideias 
e tambem a magnifica colaborac;:ao do dedicado con-
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s6cio Jose Manuel Castanheira da Silveira que lei
loou 05 lotes com· a sua Impar boa disposic;:ao e 
indiscutlvel saber. 

Aqui fica, pois, 0 publico reconhecimento a acc;:ao 
destes elementos. 

DIA DO SELO 

Em boa hora a Federac;:ao Portuguesa de Filatelia 
deliberou dinamizar 0 Dia do Selo lanc;:ando om bros 
a uma iniciativa inedita: uma exposic;:ao em que ca
da agremiac;:ao federada participante tinha a sua dis
posic;:ao um quadro que poderia ser ocupado com 0 

material e pela forma que cad a um sonhasse mais 
conveniente. 

Imaginando que a maioria das congeneres se re
mete sse a preencher 0 seu quadro com folhas da co
lecc;:ao de um associado - 0 que realmente se con
firmou - 0 Clube Filatelico de Portugal porfiou em 
apresentar algo diferente. Assim, solicitou-se a alguns 
cons6cios a elaborac;:ao de uma folha com material 
da sua ccolecc;:ao, tendo sido escolhidas aquelas que 
ja tin ham obtido 0 galardao de ouro, sendo uma fo
Iha com material da sua colecc;:ao, tendo side esco
Ihidas aquelas que ja tin ham obtido 0 galardao de 
ouro, sendo uma folha de cada uma das especiali
dades filatelicas oficialmente reconhecidas. Estamos 
gratos aos s6cios Adelino Caravela (Hist6ria Postal), 
Jose Manuel Castanheira da Silveira (Tradicional), Dr. 
Luiz Frazao (inteiros Postais), Fernando Carrao (Te
matica), Manuel Pedro Dias (Maximafilia), Eng. 0 Vi
tor Carmo Correia (Astrofilatelia) e ainda ao Lap. F. 
Lemos da Silveira (Aerofilatelia) 0 terem acedido ao 
nosso pedido, tanto mais que tiveram de fazer uma 
montagem das folhas especial para 0 efeito, pois, pa
ra se conseguir uma uniformidade de apresentac;:ao, 
fornecemos-Ihes folhas iguais para todos. 

A classificac;:ao das participac;:Oes foi feita por vo
tac;:ao dos participantes. 

Ao Clube Filatelico de Portugal foi outorgado, 0 se
gundo lugar, cabendo-Ihe uma tac;:a entregue durante 
o jan tar do Dia do Selo. 

FEIRA NACIONAL DE FILATELIA 

Com espfrito de colaborar e sem qualquer intuito 
lucrativo, 0 Clube Filatelico de Portugal participou nas 
1.' e 2.' Feira Nacional de Filatelia que, organiza
das pela Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, decor-

«I·BEROAMERICANA 
, 

89»* 

Decorreu entre 22 e 30 de Abril de 1989, na bo
nita e limpa cidade de Burgos, 0 XI II Certame Filate
lico Iberoamericano, organizado pelo Clrculo Filatelico 
e Numismatico de Burgos e pelo Grupo Filatelico Iber
douro de Burgos. Patrocinaram esle certame a Jun
ta de Castela e Leao, a Assembleia Provincia l de 
Burgos, a Municipalidade de Burgos, a Caixa de Afor
ros Municipal, a Empresa Iberdouro S.A ., a Federa
c;:ao Espanhola de Sociedades Filatelicas, tendo a 
Federac;:ao Interamericana de Filatelia (FIAFI. on de 
Portugal e Espanha tem assento, dado a sua Coo
perac;:ao . 

Sua Alteza Real, 0 rei de Espanha, D. Juan Car
los, acedeu em presidir a Comissao de Honra do 
Certame. 

A IBEROAMERICANA'S9 impressionou pela alta 
quaildade fi latelica, organizativa e social. 

Cerca de 1.000 metros quadrados foram ocupa
dos por participac;:oes filatelicas de grande projecc;:ao, 
provenientes dos parses da Peninsula Iberica e do 
Continente Americano, tendo 0 corpo de jurados In
ternacional, sido constituido por : 

Jorge Guinovart Vidal (Barcelona) Presidente; Ro
berto M. Rosende (Nova lorque) Vice-Presidente; 
Emilio Rodenas Cabanas (Valencia) Secreta rio; Jo
se A. Torres Dias (Ponlerrada-Leao) Secreta rio; Luis 
Alernany Indarte (Madrid); Ram6n Cortes Haro (Se
vllha); Jose A. Duarte Martins (Lisboa); Heinz Spin
ner Linke (Santiago do Chile); Jose A. Hernan SeiJas 
(Ferrol-Corunha); Ferdinand Hidalgo (Rio de Janei
ro); Angel Sanchez Arevalo (Madrid); Angel SangUi
netti (Montevideu); Eliseo R. Otero (Buenos Aires) e 
Felipe Villarnartin Oviedo (Burgos) Jurado Aprendiz 

o jurado portugues integrou 0 grupo que apreciou 
as participac;:oes Ternaticas, de Inteiros Postais e de 
Maxirnafilia. 

Entre os varios actos que decorreram durante es
ta Exposic;:50, salienwram-se 0 lanc;:amento solene do 
selo alusivo a porta da quinhentista "Casa del Cor
don .. , on de a mesma decorreu, a apresentac;:50 da 
"FILATEM'90", Exposic;:ao Filatelica Nacional Tema-

N. do D. - Eslc Icxlo pubht:ilCJo nO Illimcro anterior . .saiu crll.'o ('om 
a'Humas HICX,tt:lic10es Puhlu:iuno -Io, de fl OVO, na inlt!ura. a pectldo do 

St!U ijutor 

tica, em PalenCia e, pela primelra vez, da .. GRANA
DA'92", que tudo indica sera uma Exposic;:ao 
Filatelica Mundial que vai dar brado. 

Finalmente, deixamos aqui, 0 palmares alcanc;:a
do pelas 12 participac;:oes portugueses presentes, cu
JO nivel loi realmente muito bom, correndo, nesta via, 
prestigio para a Filatelia e Filatelistas Portugueses: 

MEDALHA DE OURO, M6DULO GRANDE 

"Portugal, Emissoes Borja Freire 185311864 .. , de Jose 
M. Castanheira da Silveira e "Veiculos Motorizados .. , 
com Premia Especial, de Eduardo Oliveira e Souza. 

MEDALHA DE OURO E GRANDE PREMIO 
DO GRUPO 

,,0 Mundo GeogrMico Segundo os Lusiadas .. , de Ma
nuel Pedro Dias 

MEDALHA DE PRA T A DOURADA, 
M6DULO GRANDE 

"Portugal, Classicos nl Denteados .. , de Oscar A. Ma
rinho; "Estudo Especializado dos Selos de D. Manuel 
II .. , com Felicitac;:oes do Juri, de Jose M. Santos Pe
reira; "Hist6na Postal de Portugal .. , de Asdrubal A . 
Magalhaes; "A Rota da india", com Premia Especial, 
de Miguel Macedo Teixeira e "Viagem a Portugal .. , 
com Premio Especial, de Hernan! A .C Matos. 

MEDALHA DE PRATA DOURADA 

,,0 1111 PElriO Colonial Portugues .. , de Victor Carmo Cor
reia e "Os Mllitares na Paz e na Guerra ... de David 
Rodrigues Cruz , 

MEDALHA PRATA, M6DULO GRANDE 

"Estudo do Selo Ceres ern Portugal .. , de Jose M, Mi
randa da Mota. 

MEDALHA DE BRONZE PRATEADO 

"Tolograillils, Estudo Especiailzado", de Paulo 0 Sa 
Mnchac10 

JOSE A. DUARTE MARTINS 
ICOMISSARIO PARA POR I UGALl 



Leuchtturm ( Farol) 

CLASSIFICADORES 
Ref." Medldas Pig. Bandas 

L 5/8 140 X 200 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 4/8 230 x 305 16 144 1.260$00 
L 4/16 230 x305 32 288 1.995$00 
L 4/24 230 x305 48 432 2.730$00 
L 4/32 230 x305 64 576 3.620$00 
LS4/8 BI 230 x 305 16 144 1.470$00 
LS 4/16 B) 230x305 32 288 2.415$00 
LS4/24 B) 230 x 305 48 432 3.780$00 

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE. 

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL) 

REF." N.- de casas (forma quadrada) REF." N.o de casas (forma redondal 

MB12 12 moe<las max. 64 mm 0 MB42R 42 moedas max. 29 mm 0 
MB 20 20 48 MB24R 24 . 32,S • 

MB 35 35 35 MB 35R 35 30 
MB48 48 30 MB30 R 30 34 It 

MB 80 80 24 MB 30 RA30 36 .. 
MBMlx 45 dlferentes MB20R 20 38 ,. 

MB50R 50 26,S 

MB SETD 4 . diferentes 0 

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

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECI,ALlDADE EM: LlSBOA, 
PORTO, COIMBRA, BRAGA, L.:EIRIA, ETC. 

REPRESEN:fANTE J 0 R G E 
PARA PORTUGAL M. S. LOPES 

Rua s. Nicolau, 26 - 4.° Sala 3 - Telef. 8783 60 -1100 USBOA 

RELATORIO E CONTAS DA DIREC~AO 
E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

DO ANO DE 1988 

INTRODUCAO 

Para al6m de obrigatoriedade expressa nos Esta
tutos de ser apresentado anualmente, em Assembleia 
Geral, 0 AELATOAIO e CONTAS DA DIAECC;:AO, ~ 
com 0 maior gosto que a Direc<;:ilo do Clube Filat6li
co de Portugal vem divulgar aps Exmos. Cons6rcios 
um necessariamente resumido painel das suas acti
vidades do ana de 1988. 

Nele registAmos apenas os sectores considerados 
mais relevantes e como se afirmou, de forma sin
t~tica. 

Embora correndo 0 risco de utilizar um lugar co
mum, podemos assegurar que nos pianos desta Di
rec<;:ilo se encontram diversos e variado pontos que 
infelizmente nao puderam ser concretizados. Toda
via, em rela<;:ilo a alguns deles foram criadas condi
<;:oes para que venham a ser uma realidade em futuro 
pr6ximo. 

Devemos tamb6m assinalar que a circunstllncia de, 
por carencia de verbas, nao podermos dispOr de um 
funcionArio, implica que todas as tarefas nas quais 
se avolumam as burocrilticas, tem de ser efectua
das pelos directores que, para al~m do considerilvel 
esfor<;:o que exigem, corta a execu<;:ao de outras in i
ciativas que bem gostarlamos de levar a cabo. 

Por outro lado, algumas das ac<;:Oes que efectuil
mos, como por exemplo 0 Leilao, mobilizaram um 
grande numero de elementos directivos, praticamente 
em todo 0 tempo - e foi muito - que tinham dis
ponlvel. Esperamos entretanto conseguir proxima
mente uma mais racional divisllo dos trabalhos gerais. 

De qualquer forma, em conscil:!ncia, consideramos 
que nilo desmereceu 0 labor desenvolvido pela Di
rec<;:ao em 1988. 

SEDE 

Foi solicitado II Camara Municipal de Lisboa, um 
subsldio para fazer face a obras Que a nossa Sede 
estil a carecer. Infelizmente a autarQuia nao atendeu 
ao nosso apelo prometendo, na sua resposta, Que 
nos possibilitaril uma verba no pr6ximo ano. 

ESTATUTOS 

Uma vez aprovados os novos Estatutos, em As
sembleia Geral para 0 efeito convocada em 12.2.88, 
logo se iniciaram as diligencias necessilrias para a 
sua oficializa<;:ao. Esta, envolve um processo muito 
moroso, complicado e exigente - em particular na 
parte em Que a entidade notarial passa a ser en
volvida. 

Mesmo assim, jil estamos na fase Que antecede 
a marca<;:ilo da escritura pelo Que esperamos Que no 
pr6ximo ano este assunto fiQue definitivamente re
solvido. 

Nessa ocasiilo passaremos ao estildio seguinte Que 
serA 0 de se completar 0 processo para a obten9aO 
para 0 Clube Filatelico de Portugal do Estatuto de en
tidade de Utilidade Publica. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca do Clube Filat~lico de Portugal conti
nua, para a Direc<;:1I0, a merecer 0 maior carinho . 

Debatemo-nos agora com a falta de espa90 para 
a instala9aO de uma nova estante para albergar as 
inumeras obras Que S9 encontram arrumadas de for
ma provis6ria . 
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o nome Alcoba9a e, como na generalidade de to
das as vilas do centro-sui do Pals, de origem ~rabe. 

'0 nome e composto de oal» mais «cobaxa». 0 ar
tigo «al» significa oos» e «cobaxa», ocarneiros», lOgo 
oal-cobaxa., queria dizer «os carneiros». 

Nesta vila foi mandado edificar par D. Afonso Hen
riques, em 1148, 0 celebre e conhecido convento 
dos monges de Cister, para dar cumprimento a um 
voto feito pela conquista de Lisboa. 

A sua edifica9110, levou quarenta anos a efectivar, 

'-'" '\ ..... ~ \. 

eram cozidos diariamente para aqueles, 24 alquei
res de pao. 

Este plio era distribuldo pelos pobres, que 0 rece
biam na porta ria do convento. 

Os frades tinham nos seus «coutos» jurisdi9ilo eI
vel e criminal. 

Curiosamente e desde a sua funda9ilo, este con
vento tinha a obriga9ilo de ofertar ao rei, um par de 
botas, sempre que este 0 visitasse, sendo essas bo
tas da escolha do rei. 

... ~ ,-

I , .. 
, ... 

, • ,I ' 1 

/~ 
, 
• 

e s6 ficou concluldo no reinado de D. Sancho I. 
A este convento pertenciam, naquela epoca (se

culo XIl/XIII) muitos «coutos», os quais eram com-

(ALCOBACA) 
postos por 13 vilas e 3 portos de mar, S. Martinho, 
Pederneira e Paredes. 

ALCO 'BACA . , 
Igualmente eram dad os gratuitamente aos pobres 

dos seus coutos, «todos os remedios da botica» e 
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Este interessantlssimo costume foi abolido em 
1276, por carta de lei, de D. Afonso III. 

Ouando D. Diniz fundou a universidade em Lisboa, 

ALCOBAC.A 
foram precisamente os monges de Alcoba9a que 
maior contribui9ilO Ihe deram para aquele empreen
dimento. 

Pretendia ainda apresentar 0 carimbo de 
«Alcantara-Terra», mas dificuldades na investiga9ilo 
do mesmo, fizeram com que 0 apresente s6 no pr6-
ximo numero, no qual apresentarei os carimbos de 
Alcoentre, Alcorochel e Alcoutim. 

LIST A DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 
AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

308 - Jose Manuel da Costa Pereira de Almeida, 
Rua Grande, 70. 4900 Viana do Castelo, 
T.V.C.60.N.U . 

519 - Joilo Guerreiro da Purifica9ilo. Largo do Ter
reiro, 41. Aldeia da Mata. 7430 Crato. (P) 
Es.T.C.N.U.60.1.19.94. 

722 - Manuel Ferreira dos Santos. Rua Brigd. ° 
Correia Cardoso, 272-1 0. 3000 Coimbra. 
(P) Fr.Es.It.T.C.V.Filumenia.60.N.U.1. e Di
versos. 94. 

766 - Avelino da Silva Vale. Urbaniza9ilo dos 
Pombais. Avenida de Londres, Lote 2-C, 6°. 
Dto. 4800 Guimariles. (M) PO.Fr.ln.T.C.V. 
N.U.60.1.2.3, em 64.19.90.93. 

1364 - Abllio Fernandes dos Santos. Apartado 
n07. 8670 Aljezur. T.C. V.N.U.60.1.2.94. 

1375 - Fernando Jose Carapinha. Praceta Domin
gos Sequeira, nO 2-7° Esqo. 2745 Oueluz. 
(M) T.C.V.N.U.60. 

1495 - Eng. Carlos Alberto Ramalho Guerra. Apar
tado, 139.2685 Sacavem. (M)Fr.ln.C.60. 
N. 1.2A.93.94. 

1592 - Rui Jorge Morais Monteiro Torres Av.Con
de da Carreira nO 63. 4900 Viana do Cas
telo. (M) Po. Fr. T.60.3.93. 

2328 - Alberto Trindade Vargues. Ediflcio 7A- 3° 
F. Cidade Nova. Santo Ant6nio dos Cava
leiros. 2670 Loures. (M) Po. T.C.V.60.U. 
3.75.94. 

2364 - Eugenio Augusto Cardoso do Amaral. Bairro 
Dr. S~ Carneiro. 5000 Vila Real. (M) Po. Fr. 
T.60.N.U.1.2A.67.94. 

2783 - Joilo LuIs Marques Amieiro. Rua Francis
co Miguel, Lote 90-1 0. Baixa da Banheira. 
2830 Barreiro. PO.Es.Fr.T.C.V.60.N.U. Te
maticos: barcos, borboletas, fardas milita
res de 3.90.93. 

2910 - Dr. Jose Manuel Pereira e Silva Labareaa. 
Rua VirgInia Vitorino, 10- 9°. Dto . 1600 Us
boa. (P) Fr.C.60.N.64. de 1. T20.90.94. 

2971 - LuIs Manuel Pires dos Reis. Rua da Olaria, 
n06. 3880 Ovar. (M)Po.Fr.ln.T.C.V. Tem~
tica de Arte e Cultura (Folclore, Etnografia 
'l Artesanato) 60. Pe9as circuladas. Provas. 
Ensaios. FDC. 

2981 - Ant6nio dos Santos Coentro. BO. Alfredo ca 
Silva- Bloco D-3-r/c-Frente. Lavradio. 2830-
Barreiro. (M)Po.T.60.1.N.9.U.16.N/U.21 
U.58.U.90.94. 

2982 - Arlolindo dos Santos Joaquim. Rua Camilo 
Castelo Branco, 27. Arrentela. 2840 Seixal. 
(M)T.C.V.60.N.U. 

2983 - Ant6nio C.Sergio Pessoa. Av. das For9as 
Armadas, 51- B-7° Esq. 1600 Lisboa. (P)T. 
C.V.60.N.U.1.3.90.94. 

2985 - Dr. Alfredo Ant6nio Rompana Teixeira Bas
tos. Rua Rodrigo da Fonseca, nO 7-2°. 
1200 Usboa. (P) PO.Fr.ln. T.C.V.60.l. 
N.3.94. 

2986 - Gustavo Alberto Pinto de Lemos Vale. Rua 
Dr. Bernardo Pinheiro de Aragilo, 3° Esq. 
5100 Lamego. (M) T.C.60.N.U.1. 2B. 2C. 
Macau. 13.16.19.28. 

2987 - Armando Oswaldo Meireles Pinto. Rua In
fantaria 16 n087 rIc. 1300 Lisboa. (M) 
Fr.T.C. V. 60.N.U.1.2A. 

2988 - Joaquim Ant6nio Pedro da Veiga. Rua de 
Ceuta, 47. 4000 Porto. (M) 60.N.U. 

2989 - Joaquim Ant6nio Pires de Sousa Lobo. Rua 
do Crucifixo, 76-2° Sala H. 1100 Usboa. 
Filatelia-Hist6ria Postal. 

2990 - Paulo Alexandre Gon9alves Homem Cristo. 
Av. Barbosa du Bocage, 52-3°. 1000 Lis
boa. (P)C.60.N.1.10A.19.21. Tem~ticade 
animais.94. 
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2992 - r.:, lilherme de Sepulveda Crespo Rodrigues. 
. ,'Ja Inocencio Francisco da Sila, Lote 8, 3° 
DtO . 1500 Lisboa. (M) In .Fr .Es.T.C.V.60. 
N.U .94.107. 

2993 - Eng. Alberto Henrique Campilho Gomes. 
Rua Manuel Ferreira de Andrade, 16-6° 
Dto. 1500 Lisboa .(M) T.C.V.60.N.U.3. 
(antes da 2· Guerra).90. 

2994 - Artur Jose Araujo de Arruda Ponte. Aveni
da Estados Unidos da America nO 67. 1700 
Lisboa. (P)Fr. C.60.N.U .1. Ateneu . 

2997 - Domingos Magalhaes Pires. Centro-Caves. 
4860 Cabeceiras de Basto. (M) PO.T.60 .3. 
U. l . Macau. N.68.72.Calendc!rios . Porta
-Chaves.90 94 

2998 - Joao Paulo de Guinea Correia Barbosa. 
Rua de Almeiriga, 2418. Peralita. 4450 Ma
tosinhos. (M)Po.Es.Fr.ln. T.C.V.60.N. l .DC! 
60.1.3.T18.90.94. 

3000 - Cristina Isabel Alonso Fernandes. Av. Inde
pendencia Nacional, 14-2° . 2500 Caldas 
da Rainha. (P) PO.C.60.N. Marcas Postais 
de Portugal e Descobrimentos portugue
ses.90.94. 

3003 - Dr . Pedro Vasconcelos e Castro. Ministe
rio dos Neg6cios Estrangeiros Largo do Ril
vas. 1300 Lisboa. (A) T.C. V.60.U. l.16. 

3004 - Eng. Julio Manuel Pedroso Maia. Rua Abade 
Inc!cio Pimentel. 4785 TroIa . (M) T.C.60.U. 
CIc!ssicos.T.C. Temc!tica Descobrimentos 
Portugueses (cartas circuladas) e D. Lufs es
tampado. Colecciona Descobrimentos Por
tugueses; Estudo dos Selos D. Lufs Frente 
e Perlil (estampados). 

3005 - Manuel Lufs Santana do Nascimento. Rua In
lante D. Henrique, 121-2° . Apartado 112. 
8000 Faro.(M) T.C. V.60 .N.U. l .2A.94. 

3007 - Jose Eduardo Duarte Camacho de Oliveira. 
Ouinta da Carreira, 17- 1 0 . 3500 Viseu . 
(MlT.C.60.N.U.l.2A.3. 

3010 - Jose Lufs Capela de Oliveira Coruche. Rua 
Dr. Emiliano da Costa, 61 . 8000 Faro. 
(MlT.C.V.60.N.1.5. CEPT. M6naco. l0B.46 
Alderney. Aland .48. 

3011 - Joao de Athayde Sc! e Melo Amaral. Quinta 
de Payos. 3660 S.Pedro do SuI. (M)Po.ln. 
T.C.60.N.U.l.2A.34.94. 

3012 - Jose Jaime Nina Paixao de Carvalho. Quinta 
da Piedade. Lote 9-8° andarA. 2625 P6voa 
de Santa Iria.(AI Po.Fr.ln .C.V.60. 1 .2A.5.3. 
Colecciona 60.N.1 .2A.5.CEPT.21 .90.94. 
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3013 - Mc!rio Fereira de Matos. Barreiro. Besteiros. 
3465 Campo de Besteiros.(A) Po . 
N.2A.15.30.66.57B.T.60.2B, n~ 145,172, 
221 a.Aereos 12 e 14. Camp· . de Mocam
bique Assist. N· 4 por 64 N. e auadras. 

3014 - Ant6nio Jose Lopes dos Santos. Rua Dr. 
Te61ilo Braga nO 63-1·. 1200 Lisboa. 

3015 - Artur Reis Santos Nunes. Rua Ricardo Es
pfrito Santo, nO 8-3° Dto. 1200 Lisboa. (P) 
T.C.V.60.N.U.l . 

3016 - Filinto da Silva Soares. Rua Direita de S. Pe 
dro, 125. 2140 Chamusca. (MlPo.Fr.ln .T. 
C. V.60.N.U. 1 .2A. 15. 19.21 . 24.24B .90 . 
94. 

3018 - Alexandra Margarida Alonso Fernandes. 
Av. Independencia Nacional, 14-2° 2500 
Caldas da Rainha . (P) Po.C.60.N. Macau . 
94 . 

3019 - lIidio Jose Pires dos Santos. Rua Bento Je
sus Caraca , 7 e 9. 8500 Portimao.(MlPo.Fr. 
In.Es.T.N.U.60.V.60.1. Colecciona: 5 
CEPT.Tl7. Flora. Natal e Jogos Olimplcos. 
90.94 

3020 - Maria Helena Esteves Carrao. Av. Mouzinho 
de Albuquerque, 24-4° Dto. 1100 Lisboa . 
(pn.c. V.N.60 e peyas lilatelicas dos tema 
EscollSmo Feminino.90. 

3021 - Pedro Augusto Loll dos Reis Fernandes 
Vieira . Rua Cidade de Quelimane nO 10-3° 
Dt 0 . Oliva is. 1800 Lisboa. 

3025 - Amandio Martins Couceiro. Mogolores. 
3780 Anadia.(A) Po.Fr.T.C.V.60.U.N. de 
prelerencia . l .2.2A. TlO.T12.T18. 

3026 - Eng . Francisco Ant6nio da Costa Mendes 
Magro. Rua Candido de Figueiredo, 76,2· 
Esq . 1500 Lisboa. 

3027 - Francisco da Conceiyao Mendes d' Almei
da. Rua Almeida Garett, 4-3° Esq . Carna
xide . 2795 Linda a Velha(M) T.C.V.60.1. 
2A. 

A<;ORES 

3017 - Horc!cio da Silveira. Estrada do P6pulo de 
Cima. Livramento . 9500 Ponta Delgada. 
(AWo.ln. T.C . V.60.N.U.1.2A.19.21 .24. 
24B.90.94. 

3024 - Isaura Maria Narciso. Rua Coronel Silva 
Leal, 47-1° . 9500 Ponta Delgada. (M) 
In.Po.T.C.60.N.U. l.Macau.94. 

ALCANENA 

t igualmente uma vila da Estremadura, pertencen
do no seculo passado 1I comarca e concelho de Tor
res Novas e distrito administrativo de Lisboa. 

Tinha naquela altura apenas 390 logos. 
Usou na 2~ Reforma Postal 0 carimbo de barras 

239 e foi uma Direcyao de Correio da Administra
yao Central de Santarem. 

Na 1" Relorma Postal nllo aparece nem como Di
reccao ou Delegayllo de Correio, supondo eu que a 
circulayao postal seria leita por distribuidores de 
correio. 

o seu nome provem, da palavra c!rabe «ALCANI
NAil, a qual signilica «Cabaya Secan. 

Os duques de Aveiro loram os senhorios desta vi
la, tendo-Ihes sido conliscada esta regalia, quando 
aqueles loram condenados 1I morte pelo atentado 
contra D. Jose I. 

ALCOBACA 

Vila que pertencia no seculo XIX 1I provfncia da 
Estremadura e ao distrito administrativo de Leiria. 

Era composta, naquela epoca, par 320 casas, com 
uma populayao de cerca de 1000 pessoas. 

Como curiosidade, relira-se que 0 concelho tinha 
3.000 casas e a comarca 4.530. 

Na 1 ~ Relorma Postal foi uma Direcyllo de Cor
reio da Administrayao Central de Lisboa, tendo usa
do 0 carimbo de barras 3. 

Na 2~ Relorma Postal, transitou para a Adminis
trayilo Central de Coimbra, igualmente como Direc
yilo de Correio, mas utilizou entllo 0 carimbo de 
barras 81. 

Jc! possuia correio em 1769. 
Era provida igualmente de estayllo telegrc!fica mu

nicipal. 
Presume-se que a sua fundayllo tenha side leita 

pelos c!rabes e remonte ao seculo IX. 
Nesta terra loi edilicado, por aqueles, um castelo 

ao qual loi dado 0 nome de .AL-cacer-ben-el-AB 
BACln. 

D. Alonso Henriques tomou pela -primeira vez, es
la vila, em 1147. 
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CARIMBOS NOMINATIVOS 
USADOS EM PORTUGAL 
NO PERIODO ADESIVO 

ALCAcoVAS 

Vila alentejana, pertencia no s~culo passado ao 
concelho de Viana do Alentejo, e comarca de Evora. 

Usou 0 carimbo de barras 227 e 192, respectiva
mente na 1 ~ e 2~ Reforma Postal e pertenceu am 
ambas a Administra.;:110 Central do Correio de Baja . 

Esta vila era naquale tempo, composta por 460 ca
sas e contava com uma popula.;:110 de 1.800 pessoas. 

A palavra .Alc~.;:ova .. nllo ~ mais do que a defor
ma.;:110 da palavra ~rabe "ALCASBA .. , a qual signifi
ca fartaleza ou pres/dio. 

Esta povoa.;:110 fica slluada na falda da serra do 
mesmo nome, tendo existido nesse monte, M mui
tos anos, talvez no tempo dos romanos, uma edifi
ca.;:110 robusta, a qual era fortalecida por botareus. 

E, pois, uma povoa.;:1!o antiqu/ssima, e teve origi
nalmente 0 nome de "CASTRALEUCAS .. ou ainda 
.CECILlANA., havendo contudo duvidas quanto a 
qual deles teria sido 0 nome primitivo. 

Contudo, a designa.;:110 romana de .CASTRALEU
CAS .. significa .Castelos-Brancos .. , e talvez dar a de
signa.;:110 c!rabe de "ALCASBA .. , mais tarde «ALCA
C;:OVAS ... 

Foi elevada a categoria de vila no reinado de D. 
Afonso III (s~culo XIII) e recebeu deste mesmo rei, 
um novo foral, visto que 0 primeiro jc! Ihe tinha sido 
concedido por D. Martinho, bispo de Evora. 
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Pedro Vaz Pereira 

ALCANEDE 

Situada na Estremadura, tinha esta vila, em mea
dos do s~culo passado 1.200 fogos. Pertencia a co
marca de Santar~m. 

Usou a carimbo de barras 138, na 1 ~ Reforma Pos
tal e era uma Direc.;:110 de Correia da Administra.;:110 
Central de Santarc!m. 

Na 2~ Reforma Postal, deixou de ser Direc.;:110 de 
Correio e passou a categaria de Distribui«110 de 
Santar~m. 

A designa.;:110 de "ALCAN EDE .. deriva da palavra 
c!rabe "ALCANET .. , a qual significa sombrio, tempe
rado. 

Possuiu um belo castelo, que foi destrurdo por um 
terramoto no ana de 1531. 

Esta vila foi fundada pelos romanos no ano de 150 
A.C. 

ALCANEO£ 

Jc! IInha foral no reinado de O. Afonso Henriques, 
possivelmente concedido par D. Teresa . 

A Jurisdi.;:110 eclesic!stica pertencia aos frades de 
Santa Cruz de Coimbra. 

D. Sancho I doou-a a Ordem de Aviz, no ana de 
1187. 

Esta vila tinha a obriga.;:110 de pagar anualmente 
um jantar aos reis, e ainda 90.000 reis. 

Curiosamente a ementa deste jantar vinha men
cion ada nos forais. 

MADEIRA 

2999 - IIidio Manuel Pereira Gon.;:alves. Caminho 
da Ponte, 16. Santo Ant6nio. 9000 Funchal. 
(M) T.V.C.60.U. l.l0A.21. (V.Rep.) Jer
sey.90.94. 

ESPANHA 
1254 - Dr. Miguel Echague. Ap.295. 31080 Pam

plona. Es. Fr. Tarjetas postales antiguas. 

AFRICA DO SUL 

1064 - Pedro de Sousa Tomc!s. 30 Wilhelmina 
Street. Troyville 2094. Johannesburg. (M) 
C.N.U.60.1.2. Africa do SU1.93. 

ALEMANHA 
3023 - Nicolau Schmidt Postafach 54.0-B918 Dies

sen.(A) Po.ln.AI.60.1.15.94.RHM. 

BELGICA 

3009 - Dens Paul. Rue 0 Van Kesbeeck, 42. 2800 
Mechelen.(A) Fr.HI.Po.T.60.N.l.2A.T.60. 
U.6 do Su1.90. 

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

TUDO PARA 

CHECOSLOV AaUIA 

2991 - Dr. Alex. Kubek. Mirka Nespora, 6. 08001 
Presov.(A) In.60. 73. 74.80.91.97. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

3002 - Renato Manuel Saias Nunes. ;300 Reindel 
Place. Roselle Park N.J.07204-1306.(PlT. 
60. N.l.30. Temc!ticas.90.94. 

ESTONIA 

2996 - Margus Praks. Jarvez 2.200013 Tallinn . (M) 
In .T.N.60.5B.9. Norte Am~rica. Est6nia T7. 
T.49.90. 

FRANCA 

2716 - Henrique Ivaristo Queijo-9, Rue Bourbon
nais. Lyon 69009.(P) Po.Fr.Es.T.60.N .U. 
3.90. 

3022 - An/bal Paulo Reis. 35 Chemin des Lorittes. 
Corbeil 91100.(M)Po.Fr.T.60.N.U.l.19.21. 
90.94. 

HUNGRIA 

3006 - Ladislaus Majth~nyi. Koros.U. 41. Budapest 
1038.(A) T.N.U.60.1.2.3. 7 .8.14.16.17 . 
18.20.22.24.27.28.30.90. 

MOLDER 
1200 L1SBOA - TELEF. 321514 

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

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execu.;lio rtipida de pedldos par correspond6ncia 

Loja Filatelica D. Luis 
Selos - Moedas - Nolas - Cedulas - Postals 
Compra : Venda : 

Promo9ao -do mes 
OURO - PRATA - COBRE Folhas e Capas Lindner 

Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Selos 1960/70 - 50 % de-sconto 

SOLICITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREQOS PERlo'DJ<COS 
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 41 00 PO R T 0 
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~ filafelia o BRRATA DRS I'IEUES 
Rua da Trlndade, 5 - 1.· Dt.o (Ao L~rgo do Carmo) _ 1117 LIS BOA - Cod 

T.c.t.Wl133 ex 

'fie! ••• !!O,!os E 

dQ@·~ede' 
.r • PORTUGAL E UlTRJI 
t' (. Novos: P'ins de u "MAR 

• ESTRANGEIRO ,": .. UIo Po"",," .. , 

\ • ESTRANGElAO rerMPA·IIIS! ? - TlCas 

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• 1NTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CART AS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

• 

o 

Possulmos grande quantidade de 
livros, revlstas e caMlogos sobre 

fllafella e numlsm~tlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

De resto, a oferta da caderneta do Concurso tra
duz 0 melhor esp(rito da iniciativa. Cont~m uma his
t6ria ilustrada, que 0 concorrente guarda. Ali se fala 
no esp(rito da poupanc;:a desde tenra idade e nas suas 
vantagens . E a caderneta ~ para guardar. 

Entre os exemplos proporcionados nas suas pAgi
nas, 0 trabalho, 0 dep6sito e 0 investimento, prefe

rimos referencia destacada ao mealheiro. 
Tendo aparecido em ~poca muito recuada, talvez 

no s~culo III antes de Cristo, 0 homem construiu-o 
com os mais diversos materiais e as formas mais va
riadas . 0 barr~, 0 metal, a madeira, 0 moderno plAs
tico permitiram satisfazer 0 elevado esp(rito imagina-

, e 

IIVA.ENmA. ...... CATAIURA IARCELONA-2 

tivo, sempre preocupado com 0 futuro. 
No entanto, 0 mealheiro que mais se divulgou foi 

o de barro e ~ precisamente esse que escolhemos 
a fim de ilustrar 0 que escrevemos. 

o selo chines ~ pequeno, de diflcil reproduc;:1Io fiel, 
mas n1l0 encontrAmos outro que melhor traduzisse 
a evoluc;:1Io da poupanc;:a. No canto superior direito, 
a mao introduz uma moeda no mealheiro, e no can
to inferior esquerdo, duas sombras nos sugerem mae 
e filho a caminho do balcao de casa bancAria. 

Num pequeno bocadinho de papel, 0 cicio com
pleto: mealheiro a engolir migalhas e 0 dep6sito no 
momento oportuno. 

Imensamente sugestivo, 0 desenho deste selo 

lembra-nos duas legendas de flAmulas posta is espa
nholas que sintetizam prop6sitos econ6micos. Por um 
lado, verifica-se 0 desejo de conseguir vida mais pr6s

pera: 

AHORA Y VIVIRAS MEJOR. 

Por outro, salienta-se 0 conv(vio familiar alcanc;:a
do por aforro numa flilmula da Caixa de Afforos In
sular de la Palma: 

FAMILIA ~UE AHORRA I FAMILIA FELIZ 

Liga-se assim 0 conceito de Aforro ao de Felicida
de, voto expresso numa outra flilmula da Caja de 

' .. ~ ,. \~ 

.1112.78 • 

[ZDm 

ESPAfiJA 

1300 

Ahorros - Sagrada Familia -, de Barcelona, em que 
num alegre mealheiro formula votos de felicidades, 
e aponta para uma Arvore de natal, representar;:1Io 
da casa on de se reune a familia . 
POUPAN~A - JUVENTUDE - FAMILIA - LAR, 

uma lic;:l!o ministrada numa caderneta ilustrada com 
selos que ate um dalt6nico pode distinguir facilmen
teo A encerrA-la, um preceito lapidar: .Na tua capa
cidade empreendedora, estA 0 treu futuro e 0 do 

Pa(s.» 
Tambem as palavras, as acr;:Oes valem oiro. Oxa

If! os mealheiros constru(dos pelo concurso .A Pou
panc;:a os jovens e 0 futuro» se convertam em obras 

cheias de esplendor. .. 



rnpOfticO 

NADA E IMUTAVEL 
POUPAN~A REMO~ADA 

4.1ves Coelho 

No ultimo Boletim In!' 352/353). fomos pouco claros ao deselarmos sucessos 

ao .. pr6ximo colaborador ... Julgamos atl! que cometemos um erro. pois deverla

mos ter saudado .. pr6ximos colaboradores ... 

Na realidade. 0 facto de deixarmos de preencher 0 .. P6rtlco .. nllo implica a ne

cessidade de um s6 substituto. Sem qualquer compromisso. hole pode escrever 

o(a) senhorla) A. amanhll. 0 senhorla) B. e a varledade de estllos mals alegrarli 

estas pliglnas. 

Nada ~ imut~vel. At~ a Caixa Geral de Dep6sitos, 
que nos habituara as exposi<;:Oes filat~licas em v~
rias localidades para comemorar 0 Dia Mundial da 
Poupan<;:a, 0 31 de Outubro, alterou em 1989 a ac
tividade e com que alta projec<;:aol Em vez de «Mos
tras», um «Salao» em Leiria, uma cidade bem 
escolhida pelas tradi<;:Oes filat~licas, entre as quais 
uma excelente exposic;:ao a que assistimos em 1954. 

Mas 0 esfor<;:o renovador notoU-,<;A Asoecialmente 
atrav~s do magnffico concurso «A Poupanc;:a. os jo
yens e 0 futuro", pelo qual alguns jovens consegui
ram trocar uma colec<;:ao de «selos>, sfmbolos de 
poupan<;:a, por contas efectivas de "poupan<;:a». Acer
tou no alvol 

Conseguiu atingir v~rios, inestim~yeis prop6sitos: 
levar 0 intuito de poupan<;:a a uma camada popula
cion ai, os jovens, uma das que mais necessita; di
vulgar filatelia atrav~s da reprodu<;:ao de selos com 
motivos agrad~veis para os jovens; conseguir a par
ticipa<;:ao com a promessa de ricos pr~mios, utilizando 
o grande »Di~rio de Notfcias» . 
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A isto, cham amos «gastar bem 0 dinheiro». Chei
ra a atirar semente a terra. Ensinar desde tenras ida
des, que at~ 0 dinheiro tem de ser movimentado: se 
continuar depositado em contas-poupan<;:a cresce; 

se se gastar, desaparece. No entanto 0 jovem pode
ria optar por computadores, realmente uma m~qui
na cobi<;:ada. Ouer a conta, quer a m~quina, tudo 
virado para 0 futuro. 

BOlSA FllATEllCA 

Espac;:o a disposic;:ao de todos as leitores que podem aqui inserir 
a seu anuncio ao preco econ6mico de 30S00 por linha. 

Filatelista argentino (60 anos) 50-

licita trocas com toda a Europa. 
Ofere<;:o Argentina novas e usados, 
FDC, novidades, etc ... Hor~cio R. 
Tripoli. Blanco Encalada, 917.1428 
Buenos Aires. Argentina. 

I'm interested by Stamps, Old 
Covers, Postcards, etc., of Portu
gal, Switzerland and United King
dom, before 1968. 

I buy or I exchange. I offer Unu
sed 1 Used portuguese stamps be
fore 1979, complete sets of my 
stock. Base Yvert. Please, write in 
portuguese, english or french lan
guage to: 

Joao Gamboa Alves 
Rua Ant6nio da Nola, 18 
2750 CASCAIS - Portugal 

Cherche correspond ants dans 
touts pays pour ~change des 
timbres-poste neufs. M. Podagiel 
Igor. Vasaros - 18, Vilnius 232055. 
URSS. Lituanie. 

o nosso Cons6cio e Amigo co
munica a sua nova Direc<;:ao. M. Al
buquerque. P.O. Box, 714. London 
SW 3 5BW. England. 

Paulo Augusto Pedroso Dias 
Com pro ou troco Inteiros Postais e 
Sobrescritos D. Lufs de Relevo de 
Portugal, A<;:ores e Madeira. 

Estrada do Loureiro (ao Casal de 
Cola res) Letras B e C - Armaz~m 

de Papel - Alcantara - 1300 LlS
BOA - Telef.: 600750. 

Paulo Augusto Pedroso Dias. 
Com pro pe<;:as circuladas da Guin~ 
e Timor Portuguesas. Tamb~m com
pro pe<;:as circuladas e marcas so
bre selos ou fragmentos de Posta 
Rural. 

Estrada do Loureiro (ao Casal de 
Colares) Letras B e C - Armaz~m 
de Papel - Alcantara - 1300 LlS
BOA - Telef.: 6007 50. 

Envie 100/250 selos diferentes 
usados comemorativos de Portugal, 
depois de 1978 e receberli a mes
ma quantidade e valor da Holanda. 
Corresp. em ingles, frances ou ale
mao. Robijn . Kon . Julianalaan 12, 
NL-2274 J.k. Voorburg . 

Procuro Selos, Postais, Envelo
pes antigos, cintas de Jornais, de 
Portugal, Sui<;:a e Inglaterra. Com
pro ou Troco. 

Joao Gamboa Alves 
Rua Ant6nio da Nola, 18 
2750 CASCAIS !Tel.: 28 37 29) 

"New Zealand collector of Portu
guese stamps wishes to exchange 
New Zealand stamps, 1960-1970 
issues, for Portuguese stamps. 

Write Leslie Burroughs, 117 
Bradbury Rd., Howick, Auckland, 
New Zealand.> 

Desejo trocar selos com fila tel is
tas portugueses. Gostaria de rece
ber selos de Portugal dando em 
troca selos de Espanha e Fran<;:a. 
Anibal P. Reis. 35 Chemin des Lo
rittes. 91100 Corbeil. Frana<;:. 

Com pro selos, postais, cartas, 
cintas de jornais, etc., Portugal e UI
tramar, em especial Macau, Timor, 
C~ Mo<;:ambique, Nyassa, Tete, 
Zamb~zia, Kionga, Congo, Cabin
da. 

J . Trindade - R. D. Francisco 
Manuel de Melo, 23-A, 1092 Lis
boa Codex. 

PRE~ARIO OOS NOVOS PAlsES 
DE E~PREssAo PORTUGUESA
Se colecciona ou pensa coleccio
nar estes pafses, este pre<;:~rio ser
-Ihe-~ imensamente util. 1974-
- 1987 . SERGIO W . DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

DE NOVIDADES SABEMOS NOSI 
E natural depois de quase quatro 
dezenas de anos, a vender novas 
emissOes de todo 0 mundo. Diga
-nos que quer receber, e fique tran
quilo. Receber~ tudo que pretender. 
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StRGIO W . DE SOUSA SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Selos venda e com pro, novas e 
usados. Continente e ex-coI6nias . 
Bons prer;:os M. LeiUlo. Rua H. Lo
te 19-1 ~ Frente. Casal S. Br~s , 
2700 Amadora. 

MINT TEMATIC STAMPS. I want 
worldwide. In exchande I can send 
New Issues/Last Years from Brasil 
and others. Yvert Basis. Serious ex
change Always Valid. S6cio 2160. 
Geraldo Jose Volpllo Caixa Postal 
223 Paranagu~ PR 83200 BRASIL. 

COMPRO .LusJadas. (Portugal), 
cartas, postais, ambuUlncias, ca
rimbos franceses, nominativos, en
saios, provas, erros, blocos, paque
bots. 

Inscrir;:Oes marginais: impresso
res e numeros de obras. 

Resposta : Apartado 90.2751 
Cascais Codex. 

VARIEDADES DE PORTUGAL, UL
TRAMAR, E NOVOS PArSES DE 
EXPRESSAO PORTUGUESA - Dis
pomos de cadernos com exempla
res que podem em muito valorizar 
suas colecr;:Oes. Proponha 0 seu en
via A apreclar;:1I0. StRGIO W . DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

COMPRO-TROCO - Per;:as cir
culadas da Companhia de Mor;:am
bique , Niassa, Lourenr;:o Marques, 
Ouelimane, Kionga, Zambezia. Res
pondo sempre. Paulo S~ Machado 
- Rua Direita das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 
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NOVIDADE!) EM CATALOGOS 
- Temos muita coisa para Si. Es
creva e diga' que colecciona . He! 
grandes novidades em novas cat~
logos I StRGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

PREC;;ARIO DE StRIES COMPLE
TAS NOVAS DE PORTUGAL -
1953-1988 - Com blocos, «car
nets» e outras variedades . Grcltis a 
pedido . StRGIO W . DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

PORTUGAL-SOBRESCRITOS 1 ~ 
DIA 1950-1 988 - Enviamos gr~
tis. StRGIO w. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

SE COLECCIONA TEMAS OU 
PArSES, TEMOS SEMPRE EM DIS
TRIBUIC;;Ao GRATIS, PREC;;ARIOS 
COM CERCA DE 30.000 StRIES -
Novas, diferentes, completas . 
Indique-nos que colecciona . StR
GIO W . DE SOUSA SIMOES 
2500 CALDAS DA RAINHA. 

PRECARIO DE MATERIAL FILA
TtLiCO - Tudo 0 que V. po de ne
cesitar. Gr~tis a pedido. StRGIO W . 
DE SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Europa de Leste. Oferer;:o aos 
melhores prer;:os series novas tem~
ticas ou outras, incluindo novida
des. F. Loureiro, Praceta D. 
Fernando II, Lote 8-2~ Dt~, 2735 
Cacem . 

A<;:ORES E MADEIRA - 2~ GUER
RA MUNDIAL. 

Estou interessado em per;:as cen
suradas destas IIhas. Agrader;:o 
ofertas com fotoc6pia e prer;:o. 

Paulo Epitano de Sousa . 
C. Postal, 511 
9007 Funchal. 

COM PRO revistas 
.PORTUGAL FI LA T tLiCO. das P 

e 2~ series e os n. os 1, 11, 30 e 31 
da 3~ serie; 

. MERCADO FILATtLiCO. da 1." 
serie 0 n~ 1 ICircular Mensal de 
Propaganda, Dezembro/401 e da 2~ 
serie 05 n. os 4 a 9; 

.FILA TELIA TEMATICA. 0 Suple
mento n~ 5 de Julho de 1975; 

• MAGAZINE FILATtLiCO. revis
tas n.05 2,3,4, 7 e 17 e Boletim 
Mensal de Novidades n.05 1 a 9; 

.BOLETIM SEC. FIL. ASS . CUL. 
DESP. EMP. U.B.P.» n~ 4 e 5. 

Resposta a F. Ideias - R. Rosa
lia de Castro, 1-2~ esq~ - 1700 
LIS BOA ou pelos Tel . 56 21 120u 
7153808. 

Procuro correspondentes para 
Irocas de selos novos. Mrs. Barba
ra Koneczna, Skrytka Pocztowa 
53,03-370 Warszwa 9 . Pol6nia . 

Eslou interessado em selos de 
Portugal. Procuro correspondentes. 
Yourkov E.G. Rationallisatorov, 
16-1 .625020 Tjumen. RRSS . 

MINT THEMATIC STAMPS. I 
want worldwide. I can send Brazil. 
Yvert Basis . Serious exchanges. 
Details: G.J. Volpllo. Caixa Postal 
223. Paranagu~ . PR 83200 Brasil. 

EDITORIAL 

Quando foi distriburdo, em Outubro passado, 0 anterior numero Ot=lita He
vista. era nosso sincero convencimento que 0 seguinte estaria nas maos dos 
nossos cons6cios no decurso de Dezembro. 

Todavia, tivemos de enfrentar problemas de v6ria ordem ente os quais avulta 
a natural inadaptac;:ao da GrMica que a partir deste numero comec;:ou a imprimir 
esta Revista. tanto mais que se pas sou do processo tipogrMico para off-set. Por 
isso houve que se proceder a numerosos acertos agravados pelo facto de se 
ter optado por manter 0 tipo dos caracteres antes utilizado . 

Por outro lado, a muito visivel alterac;:ao que se introduziu na capa. significa 
como que um novo cicio da Revista. Tendo is so em considerac;:ao. parece-nos 
que ata ficar6 melhor este numero iniciar um novo ano. 

Na verdade. trata-se de um momento de muito relevo na vida desta publi
cac;:ao: a sua passagem para impressao a off-set. Momento que importa assina
lar e reter devidamente. 

AliC\S, este passo estava no nosso programa desde que assumimos a res
ponsabilidade de direcc;:ao deste 6rgao. E se s6 agora 0 implement6mos, deve
-se a questoes de natureza econ6mica apenas neste momenta superadas. 
Refira-se a prop6sito que este dificilmente ultrapass6vel vector est6 praticamente 
sempre presente em todos os atrasos (1ue se verificam. Todos temos de convir 
que se 0 factor econ6mico nao resolve tudo. permite obviar muita. muita coisa ... 

Voltando a projectos. continuaremos a trabalhar para que se concretizem 
os que ainda faltam, devendo n6s confessar que a manutenc;:ao d~ qualidade 
a que ja se chegou, ser6 a primeira das prioridades. Atf§ porque. a partir daqui. 
cada degrau vai-se tornando cada vez mais dificil de concretizar. 

Entretanto pedirnoc: aos orezados cons6cios a sua compreensao pelas au
s~ncias sucessivas da Revista no ana passado. Como compensac;:ao minima 
assinale-se que 0 numero anterior teve 40 paginas. e 0 presente 44. Esperamos 
poder nos pr6ximos continuar a proporcionar-vos mais algumas p6ginas para 
alam das habituais. 

Enfim, ficamos na expectativa de que. mesmo assim. se possa concluir que 
valeu a pena esperar. 

SILVA GAMA 
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o selo portugues 
e historic e culture 
e possodo, e presente e 
e distancio. 

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

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Temdticos 

Filatelia Numismatica MADEIRA 
Av. Arriaga, 75 . Caixa Postal, 511 . 9007 FUNCHAL CODEX. Telel.: (091) 23070 

COMPRA 

A pronto pagamentos 0 seguinte material da Madeira: 

SELOS 

Ana Designar;:ila da serie Prer;:a 
1981 - Aniversikio da Descoberta da Madeira . ..... .......... ............. .. . ..... ... .. ........... 100 $00 
1982 - 0 Brinco ...................... ............... . ................ ............... ................ ..... . .. ............. 140 $00 
1983 - Europa (Levadas) ......................................•......................................... .......... 115$00 
1983 - Bandeira ............... ................ ...... ....................•.... ................ ... .. .... ...... .............. 55 $00 
1984 - Rali Madeira .................................................................................. .. ........ ... ...... 115$00 
1984 - Transportes Trpicos (1.0 grupo) .. .................. ..... ......... ..... .. ....... ... ............. 180$00 
1985 - Especies Marinhas (1.0 grupo) ................................ ......... .. ... .... .. .. .... ....... 160$00 
1985 - Transportes Trpicos (2~ grupo) .................... ................. ... ....... .. .. ............ . 215$00 

BLoeos 
1983 - Europa (Levadas) .................................. ................................................. ....... 380$00 

Interessa tamb9m selos clclssicos e Hist6ria Postal da Madeira. 

LINDNER 
o MELHOR AT~ A DATA PARA APRESBNTACAO 

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfS~S ESTRANGEIROS 

Os conjuntos -de 1986 ja chegaram 

PECAM PREQARIOS 

FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

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

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

Prac;:a Mouzlnho de Albuquerque 
Centro Comerelal Brasilia 

Sala 911.9.° 
4100 PORTO 



c. Colombo 
Italie, Europe occ .. URSS 

Prix courant gratuit 
(Prec;ario gratis) 

Corso Mazzini, 67/B 

1- 20075 LODI 3 (MI) Italia 

ASSOCIACAo PORTUGUESA DE MAXIMA FillA 

Prac;:a Duque da Terceira. 24-3~ Dto. 
1200 LIS BOA - PORTUGAL 
Tel.: 346 25 20 

ASSOCIATION DE COLLECTIONNATEURS DE CM 

N~ sp~cimen gratis sur demande et aussi liste 
de stock de eM Universelles. 

8eloa de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro 

Novldadea. Tem6ticoa. 
8obreacrltos de 1.0 ella 

TOOO 0 MATERIAL F1LAT!LlCO 

Ballol I Campol, Ida. 
R. Marla Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 LlSIlOA pORTUGAL 

CATALOGO 
ELADIO DOS SANTOS 

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL 

E INSULAR, E DE MACAU 

5P Edi!;ao 1990 .......... .. 1.250$00 

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

ELAOIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922 
Roo Bernardo Lima, 27 

elat. 54 97 25 1100 LIS BOA 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIOAOES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS I TEMA 

CONT ACTE-NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

POSTAL· HISTORY 

BUYING: JAPAN, KOREA, CHINA, TAIWAN, HONG KONG, MACAO, 
THAILAND, JAP. OCCUPATION OF ·NED.· INDIA, INDO·CHINA, 
MALAYA, Etc. 

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

H. IIOA 
~ (Union Stamp Co. since 1970) 

P. O. BOX 11, HAYAMA, KANAGAWA, JAPAN. 240-01 

BOLETIM 
DO 

CLUBE FILATELICO 
DE 

PORTUGAL 
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Director: DR. A. SILVA GAM A 
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Av. Almirante Reis, 70-5~ Oto 
1100 LlSBOA - Telefone 82 39 36 
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