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~ filatelia o BARATA DAS NEUES 
Rua da Trindade, 5-1.2 Dt.2 (ao Largo do Carmo) Apartado 2690 

1117 L1SBOA CODEX - Telefone: 3467133 

LlTERATURA FlLATELICA 
Selos Classlcos de Relevo de Portugal. por A Maximafilia dos prim6rdos a Aclualidade. 
Eng.2 Armando Vieira 3.500$00 por Eurico Lage Ccrdoso 
SUbsidios ~ara a Hlst6ria do Correlo lnici(]\:ao Filatelica. por Enf Eiado Santos 
Maritimo ortugues. por E~. 2 Armando Vieira 3.000$00 Estudos da Hist6ria Postal e Viana do Castelo. 
Mcrcofilia do ServiGo Post de Portugd e por Sec. Fl. Bomb. V oIuntarios de Viana 
Ultramcr. por Coronel Guedes de MagalhOes 2.500$00 do Castelo 
Marcas Postais Pre·Adesivas de Portugd Pogelas C.T.T. de Portugal e Macau 1989. 
1978 . Em Flchas. por Coronel Guedes de por Jose Lalande Jorge 
Magdhaes e Eng.2 Anetade e Sousa 2.500$00 Carimbos de Portugal e lAtramar 1978. 
Mcrcas Postais de Angola. por Coronel por Palma Leal 
Guedes de M~dhOes 1.500$00 Estudo de Carimbos Polacos no Tema 
Selos Ceres de ortugd· em Flchas. por MCJsica. por Pires dos Santos 
Eng.2 Armando Vieira e D. Portugal 1.000$00 Erros e Curiosidades - Rlatelia Temafica de 
Cartas Vindos do Brasil pelos Paquetes Carninhos·de·Ferro. por Carios Penha Garcia 
TransanflOnficos. por Coronel Guedes de FIOmulas de Portugal 1910/1978. 
M~hOes 500$00 por Dr. Paulo Barata 
A ximafilia de Macau. por Jose A. Duarte FIOmulas de Portugal SUp!. 1978/1982. 
Mcrtins 500$00 eor Dr. Paulo Barata 
Manud de Rlatelia. por Joao Alves Dias 500$00 inhetas Anti·Tubercuosas de Portugal. 
Provas e Ensaios de Portugal. por Prof. por Dr. Paulo Borata 
Oliveira Mcrques 500$00 OassificaGao de Efiquetas de Registo - U 
Hist6ria Postal da P6voa do Varzim. por A. Pinto EdGao. por Dr. Paulo Bcrata 
Femandes 500$00 ClassificaGao de Efiquetas de Reglsto - 2.2 
Bilhetes Postcis de Boas·Festas - Portugal EdGao. por Dr. Paulo Borata 
Inteiros Postais. por Jaime M. Ferreira e 

2.300$00 
Aerogramas de Portugd. por Dr. Paulo 

L M. Borata Neves Barata 
Mcrcas Postais Pre·Ade~vas de Portugd. IntroduGao aos Intelros Postais. por Dr. 
por A. Guedes de MogalhOes e M. Andrade Paulo Borata 
e Sousa 3.000$00 EstaGoes dos c.n com Marca de Dia. 
Os Correiros. os Selos e a Filateila. por Eurico 

350$00 
Registos. Encomendas e Valores 

Loge Ccrdoso Declarados. por Dr. Paulo Bcrata 
Algarve. Hist6rla e Turismo no Rlateiia. por 

300$00 
Resplgos das Lubrapex (1968/80). 

Pires dos Santos por Eng.2 Mcrques Gomes ClassificaGao de Selos lipo Ceres de Portugal. 
250$00 Selos Postais Portugueses Ruorescentes por Ant6nlo Lopes Ribeiro e Fostorescentes. por Eng.2 Marques Bilhetes Postcis de Porf\Jgal (ntelros Postais). 
250$00 Gomes por Amerlco Masccrenhas Pereira 

Carimbos de Portugal e Macau - SLpl. Bilhetes Postais do LUramar (Intelros Postals). 
por Amerlco Mosccremas Pereira 250$00 1987. por Palma Led 
CatOiogo de nteiros Postals P~ueses J.2 Vol. Carimbos de Portugal e Macau - Sup!. 
Portugd. por Cunha Lamas e O. arques 1.000$00 1989. por Palma Led 
CatOiogo de Inteiros Postcis Portugueses 2.2 Vol. Como Colecclonar Selos. por V.S. e A. 
utramcr e Ihas. por Curila Lamas e O. McrqJes 1.00000 Ribeiro 
A Maximafilia no Actuciidade. Portugd Ceres. Varledades de Cliche. 
por Eurlco Loge Ccrdoso 1.300$00 por Miranda do Mota e Armando Vieira 
Os Descobrimentos na Filatella. Ed. em Portugd e Colombo. 
Portugues e Galego 2.000$00 por Fernando da Silva 

clI.V.A. de 5% incluido 
Os portes de correio registado I cobrancta sao por nossa amta. nos pedidos de valor superior a 3.000$00. 
Nos pedidos de valor inferior acrescem 200$00 e rnais 150$00 para cobran~a 
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Loja Filatelica D. LUrS 
Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postais 
Compra: Venda: 

OURO - PRATA - COBRE 
Promo,<iio ·do mas 

Folhas e Capas Lindner 
Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Selos 1960170 - 50 % desconto 
SOLI CITE AS NOSSAS L1STAS DE PRECOS PERIODICOS 

Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 4 1 a a P 0 R T 0 

CASA A. MOLDER 
RUA 1,2 D~ DEZEMBRO, 101,3.2 - 1200 LlSBOA - TELEF.: 3421514 

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

DE EXPRESSAO PORTUGU-ESA TURA PARA OUALOUER T-EMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execuc;lio r6pida de pedidos por correspond6ncia 

FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO,LDA 
SEDE: Praca Mouzinho de Albuquerque. 113-9~ - Sala 911 

LOJA: Centro Comercial Brasilia - Loja 127. Parte Nova - 4100 PORTO 

LINDNER 

o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTAC;AO 
E PRESERVAC;AO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E OE TO DOS OS PArSES ESTRANGEIROS 
Os conjuntos de 1989 j~ chegaram 

PEC;AM PREC;ARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELlA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA 



Vendo pela melhor oferta os 
seguintes 26 exemplares da 
Revista FN-Filatelia e Numi
nastica: 58, 60, 61 , 65, 66, 67, 
68, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 
81,82,83,84,85,86,87,88, 
89, 91, 92 e 93. Resposta ao 
Clube Filatelico de Portugal ao 
numero 27. 

Tenho para venda alguns 
selos e material filatelico. Pe~a 
llista de pre~s gratis. S6 por 
correspondencia. Carlos Al
berto Ferreira Viegas. Largo 
dos Bombeiros, Bloco B, 1.2 
Dt.2 3780 Anadia. 

POSTAIS MAxIMOS 
De PORTUGAL, anteriores 

a 1950. Compra: Hernani Ma
tos - Rua de Santo Andre, 1 -
7100 ESTREMOZ - PORTU
GAL. Fazer ofertas acompa
nhadas de fotoc6pia. 

Bolsa Filatelica 

Ja leu 0 BOLETIM JORNA
L1STA FILATELICO da PRI
MAVERA 93? Se sim, nao 
perca 0 N.Q de VERAO a sair 
em 21 de Junho. 

Se nao, pe~a-nos um N.2 
AMOSTRA do retrato escrito 
do que acontece na Filatelia 
Portuguesa e que s6 se ven
de por assinatura. R. Pinheiro 
Chagas, 28-2.2 E, 1000 L1S
BOA. 

B. JF. BOLETIM JORNA
LIST A FILATELICO. 

Se ainda nao conhece esta 
revista temos muito gosto em 
Ihe oferecer um exemplar. 

Envie selo de 75$00 para 
portes que serao deduzidos na 
sua assinatura. 

Contacte-nos para R. Pi
nheiro Chagas, 28-2.2 E. 1000 
LIS BOA. 

Selos de Portugal, ex-CoI6ni
as portuguesas, series com
pletas e isolados novos e 
usados,vendo com grande 
desconto. Tambem tenho se
los estrangeiros e moedas. 
Posso fazer permutas. Apar
tado 12087 - 1057 Lisboa 
Codex. 

Vendo alguns pacotes de 
selos tematicos, portugueses e 
universais. Enviar selo para a 
resposta. Contactar: Joao Pe
dro A. Rocha. Moita. 3780 
Anadia. 

BRASIL-ESPANA 
Procuramos corresponden

tes para troca de novidades 
em CARIMBOS COMEMO
RATIVOS-MAT ASELLOS. 

Escreva-nos para APAR
TADO 1026, 1001 L1SBOA 
CODEX, PORTUGAL. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2 - 1100 L1SBOA - Telef.: 823936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 750$00 ana 
EFECTIVO (Usboa e Concelhos Limftrofes) - 750$00 semestre; 1400$00 (ano); 

(Provincia, IIhas e Macau) - 1 200$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 1 800$00 (ano) 

Paga!J1ento adiantado por cheque, vale ou dinheiro 
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EDITORIAL 
Embora no momento ausplcioso das BODAS DE OURO do CLUBE FILATELICO DE 

PORTUGAL, nao podemos nem devemos escamotear as enormes e graves dificuldades 
que atravessam todas as colectividades como a nossa. 

Na verdade, para alem da situac;ao crltica que individualmente atravessam largas 
camadas da populac;ao, as quais se reflectem, naturalmente, no campo associativo, a 
imposic;ao do IVA a todas as publicac;oes veio agravar os custos desta Revista na taxa 
estipulada por lei; as tarifas de expedic;ao da correspondancia (e, claro, da Revista) 
atingem valores quase proibitivos. Para nao falar dos acrescimos da inflacc;ao nos 
bens obrigat6rios como sao a renda, a luz, a agua, 0 telefone - sem quaisquer con
trapartidas - e citando apenas estes. 

Por outro lado, a mesma crise desencadeia 0 declinar de ajudas e colaboraC;ao que 
em circunstancias normais nao nos seriam negadas. 

Tal situac;ao para alem de nos causar extremas preocupac;oes, tem 6bvias implica
c;oes com as celebrac;oes do nosso CINQUENTENARIO, nao permitindo, por carancia de 
meios financeiros, dar-Ihes a retumbancia e 0 relevo que tao assinalavel data merecia. 

Mesmo assim, poderao os leitores tomar conhecimento atraves das paginas desta 
Revista, daquilo que ja esta programado. 

E no pr6ximo numero divulgaremos outras iniciativas. 

* * * 
Por outro lado, e Justo realc;ar 0 momento de invulgar animaC;ao que acabou de se 

verificar nos anais filatelicos portugueses, justificando-se pleno Jubilo das entidades 
responsaveis. Particular rea Ice para as iniciativas luso-espanholas com relevo especial 
para a participac;ao portuguesa na EXFLINA 93, ExposiC;ao Nacional do pals vizinho, 
que atingiu um brilhantismo Impar, e para n6s com um sabor muito especial na medida 
em que todos os participantes portugueses, e altamente galardoadas, sao associados 
do CFP. 

Oeste certame, como da Lagos 93 e da Mirobrex 93 falaremos na pr6xima edic;ao 
desta Revista. 

Entretanto, fica 0 convite para aproveitarem 0 ensejo do momenta auspici6so que 
o CFP passa, e revisitarem a Sede onde poderao apreciar a exposic;ao fotografica 
retrospectiva de aspectos da vida da nossa colectividade. 

Participem! 

A. SILVA GAMA 
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 

• 
• 
• 
• 

P.O. BOX 2335 
LlSBOA CODEX 

TELEX 40124 JMVPAB 
FAX 9250194 

REAGENTES DE LABORATORIO 

PRODUTOS QUfMICOS 

VIDROS PARA LABORATORIO 

PRODUTOS QUfMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

Completo listas de faltas de 
Portugal e Ultramar com des
contos apreciaveis sobre 0 

catalogo. Se a coleccionador 
madio ou principiante estamos 
as suas ordens. I. Coelho -
Apartado 135 - 8002 Faro 
Codex. 

NOVOS PArSES DE EX
PRESSAO PORTUGUESA
Se colecciona ou pensa co
leccionar estes parses, entre 
em contacto connosco. Temos 
tudo ou quase tudo, em saries 
novas, blocos, provas de cor, 
e erros. SERGIO W. DE SOU
SA SIMOES -2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Selos Coroa. Procuro para 
especializac;ao tudo sobre este 
tema em novo, usado, falsos, 
reimpressoes, folhas, erros, 
etc. Compra, troca e vende. 
Paulo Vieira - Apartado 135 
- 8002 Faro Codex. 

Coleccionador avanc;ado 
esta interessado em trocas 
sarias. Oferec;o selos novos e 
usados da Bulgaria, Romania, 
Novas Republicas URSS e 
Russia. Interessado em selos 
novos tematicos de todo 0 

mundo e cronol6gicos da Eu
ropa. Bases de troca: Cat. 
Michel ou Yvert. Correspon
dencia em ingles, alemao ou 
russo. Resposta garantida a 
todas ofertas sarias. Galin 
Kanew. Poste o. Box, 283. 
7000 Russe-Pyce. Bulgaria. 

Bolsa Filatelica 

PREC;ARIOS DE SERIES 
COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclui igualmente muita coisa 
em usado. Com blocos, 
"carnets» e outras variedades. 
Grati~ a pedido. SERGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugall 
Ac;ores e Madeira). Procuro 
para especializac;ao tudo so
bre este tema: novos, usados, 
falsos, reimpressoes, grandes 
blocos, erros, provas, cartas. 
Com pro, troco e vendo. Paulo 
Vieira - Apartado 135 - 8002 
Faro Codex. 

CORRESPONDENTE 
Procuro correspondente in

teressado em trocar selos e 
pec;as filatalicas de Portugal 
por itens do Brasil, visando 
tam bam pesquisa ligada a fi
latelia dos dois parses. Aceito 
sugestoes. Rubens Borges 
Bezerra . Rua Afonso Celso, 
180 - Tamarineira 52060 -
Recife - Pernambuco - Brasil. 

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

Proponho selos novos da 
Russia e dos novos parses da 
Ex-URSS. Deseio selos novos 
"Fauna». 

Vladimir Rudenko. P.O. Box 
123. 266022 Rovno 22. Ucrania. 
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FILATELISTAS! DESEJO 
PORTUGAL, NOVOS. 

Dou Espanha e Ex-CoI6ni
as, Italia, Vaticano, S. Marino, 
URSS, DDR, Pol6nia, Checos
lovaquia, Bulgaria, Romania e 
Hungria. A. CINTAS. cl 
Penalara n.210. 41005. Sevilla. 
Espanha. 

Deseio selos da Europa 
Ocidental, USA e Inglaterra. 
Selos dos temas: Arquitectura 
e Fauna (cavalos e passaros). 
S6 selos novos. Dou em troca 
selos da Russia e dos novos 
parses ex-URSS. Zoray Victor. 
Vidinskay 42/6. 266018 Povno. 
Ucrania. 

Vendo pela melhor oferta 
colecc;ao de todos os postais 
editados pelos CTT para 
anunciar carimbos comemora
tivos e de 1.2 dia e fiamulas, 
desde 0 seu infcio em 1980 
ata 1992 (faltam apenas 3 de 
1981 e 1 de 1984 que se in
cluem em fotoc6pia), inclui 
ainda repetidos de 1990, 91 e 
92 - tudo num total de 2594 
postais. Resposta ao Clube 
Filatalico de Portugal ao nu
mero 17. 

Em troca de selos novos de 
Portugal dou Canada novos e 
usados que tenho disponfveis. 
Escrever antes de enviar. 
Correspondencia em ingles ou 
ale mao. Las Dobo. Box 205, 
Station "U». Etobicoke. Onta
rio. Canada M8Z 5PL. 



,. Balsa Filatelica 

Espa~o a disposi~ao de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu anuncio 
ao pre~o econ6mico de 60$00 por Iinha. 

Troco selos usados come
morativos de Portugal e Ex
Colonias por selos usados 
comemorativos de todo 0 

mundo. Selo por selo ou cata
logo Yvert e Tellier quando 
selos de cotagao superior a 10 
FF. Correspondencia em es
panhol, frances ou ingles. 

Luis Jorge Santos Coelho, 
Apartado 40. P- 4701 Braga 
Codex. Portugal. 

PREQARIO DE MATERIAL 
FILATELICO - Tudo 0 que 
voce pode necessitar. Gratis a 
pedido. SERGIO W. DE SOU
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Europa de Leste. Oferego 
aos melhores pregos series 
novas tematicas ou outras, 
incluindo novidades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
lote 8-2.2, Dt.2 2735 Cacem 

PORTUGAL-SOBRESCRI
TOS 1.2 DIA, COM SERIES, 
BLOCOS, «CARNETS». 19501 
1992 - Carimbos de Lisboa, 
Porto, Coimbra, etc., etc. -
Enviamos gratis um pregario 
muito completo. SERGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA 

DE NOVIDADES SABEMOS 
N6S! E natural depois de mais 
de quatro dezenas de an os, a 
vender novas emissoes de 
todo 0 mundo. Diga-nos que 
quer receber, e fique tranquilo. 
Recebera tudo 0 que pretender. 

SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUIQAO GRATIS, 
PREQARIOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas. dffe
rentes, completas. Indique-nos 
que oolecciona. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Selos venda e compro, no
vos e usados. Continente e ex
colonias. Bons pregos . M. 
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1.2 
F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. 

NOVIDADES EM CATALO
GOS - Temos muita coisa 
para si. Escreva e diga 0 que 
colecciona. Ha grandes novi
dades em novos catal.ogos! 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 
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COMPRO «Lusiadas» (Por
tugal), cartas, postais, ambu
lancias, carimbos franceses, 
nominativos, ensaios, provas, 
erros, blocos, paquebots. 

Inscrigoes marginais: im
pressores e numeros de obras. 

R esposta: Apartado 90. 
2751 Cascais Codex. 

VARIEDADES DE PORTU
GAL, UL TRAMAR, E NOVOS 
PArSES DE EXPRESSAO 
PORTUGUESA. Dispomos de 
cadernos com exemplares que 
podem em mu~o valorizar suas 
colecgoes. Proponha 0 seu 
envio a apreciagao SERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

COMPRO-TROCO - Pe
gas circuladas da Companhia 
de Mogambique, Niassa, Lou
rengo Marques, Quelimane, 
Kionga, Zambezia. Respondo 
sempre. Paulo Sa Machado -
Rua Direita das Campinas, 33 
- 4100 PORTO. 

Troco, compra e vende Eu
ropa CEPT, novos e 
obliterados. Francisco C. da 
Silva. Rua Conde Monte Real, 
10 rIc Dt.2 2750 Cascais . 
Portugal. 

S 
ANTAREM, primeiros anos da decada de 50. Ainda estudante de Liceu, mas ja 
atraido pelos selos, tenho uma experiencia decisiva e curiosa. Alguem (quem?, nao 
consigo ja recordar, mas certamente «um senhor» filatelista) me oferece um Boletim 

do Clube Filatelico de Portugal onde, pasmei, fui encontrar um selo de meio tostao da Guine, 
serie insectos, novinho, e oferta do Clube. 

Calcule-se a importancia da descoberta pela memoria do facto recordado ainda hoje em 
pormenor, quarenta anos volvidos. 

Foi como tomei contacto e soube da existencia do CFP, um clube que, desde a sua 
fundagao, sempre procurou honrar e honrou efectivamente 0 seu compromisso para com os 
seus socios em particular e para com a Filatelia em geral. 

E os anos passaram; 0 entusiasmo filatelico foi flutuando de acordo com as prioridades 
da juventude; mas a semente fora langada e nao morrera. 

Daqui que, anos depois e ja em Lisboa, nao tivesse sido diffcil indagar um dia sobre a 
existencia e sede do CFP; voltara na realidade 0 gosto de coleccionar selos e desta vez para 
ficar. Dai ate a entrada para socio foi um apice; seguiu-se 0 contacto directo com a visita 
regular e «obrigatoria» dos sabados. 

A partir de entao verifiquei que 0 CFP, 0 mais antigo do pais, representava um grande 
elo de comunicagao e amizade entre os filatelistas, apoiando-os com uma biblioteca magni
fica, um Boletim pleno de interesse e Direcgoes abnegadas onde, perdoem-me, porque devido 
e justo, nao posso deixar de salientar 0 Dias Ferreira, uma devogao e um saber excepcionais 
e verdadeiro suporte da propria existencia do seu clube. 

Foi pois com enorme satisfagao e orgulho que, instado, resolvi aceitar um dia assumir a 
Direcgao do CFP; e nessa qualidade me mantive uma duzia de anos, ate ao momenta que 
julguei oportuno dar 0 lugar a outrem; so que me nao deixaram afastar completamente e ai 
estou ainda a presidir a Assembleia Geral. 

Esta resenha da minha actividade clubistica nada tem a ver com qualquer publicidade 
pessoal, note-se; nao, apenas quer reforgar 0 meu publico orgulho em continuar a participar 
na vida do meu clube, assistindo de perto a sua renovagao e ao esforgo dos seus corpos 
directivos sucessivos que exemplarmente tem reconhecido 0 seu merito e Ihe tem dado 0 

melhor do seu esforgo e saber. 
Esperemos que, de futuro, possamos continuar a contar com homens de boa vontade e 

verdadeiros filatelistas; 0 nosso clube bem 0 merece, pela sua idade, pela sua postura no 
meio, pela sua categoria a todos os niveis reconhecida. 

Parabens Clube Filatelico de Portugal. Poucos se poderao gabar de tao longa e proffcua 
existencia; raros poderao dizer presente com tanta dignidade. 

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1993. 

Jose Joaquim Jorge de Oliveira 
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Colecciona parses? 
Colecciona temas? 
Mais de 35000 series novas de todo 0 mundo, 
imediatamente 00 seu dispor. Todos os parses, 
todos os temas. 

Atendemos listas de faltas. 
Enviamos pre~6rios a pedido. 

ESCREVA AINDA HOJE! 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Selos e Material Filatelico 

Telefone (062) 83 1248 • Telefax (062) 84 32 93 

2500 CALDAS DA RAINHA 

«UITI. oasis filatelico ' it sua espera» 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tematicos 

P~a listas de pre~os gratis 

EI6dio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO UMA, 27 
T elef. 54 97 25 
1100 USBOA 

Se se interessa por qualquer ramo 
de coleccionismo. Se e comerciante 
e sa reside nos cidades de Aveiro, Baja, 
Bragan<;:a, Castelo Branco, Covilha , 
Evora, Faro, Guarda, Guimaraes, Leiria, 
Portalegre, Portimao. P6voa de Varzim. 
Regua, Santarem, Setubal. Tomar, 
Torres Vedras, Viana do Castelo, Vila 
Real e Viseu. 

Se esta interessado em revender di
redamente aos coleccionadores ma
terial da reputada marca alema 
Leuchtturm (FAROL), contacte 0 re
presentante em Portugal: 

JORGE M.S. LOPES 
Rua S. nicolau, 26-4.', Sola 3 

1100 lISBOA 
Tel. 878360 

e recebera todos os esciarecimentos 
necessarios. 
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BULGARIA 

3280 - Galin Kanew. P.O. Box 283. 7000 
Russe-Pyce. (A) In .AI.Ru.T.60. 
N.U.39.42. Novas Republicas 
URSS. 37.60. Tematicas. 5.90.97. 

3281 - Totjo Petkov. P.O. Box 130. 5502 
Lovech. (M) In.T.60.N.U.1 OA.1 OB. 
Berlim. 59. Base: 1 Fr.90 = 10$00. 

CANADA 

3288 - Denys Douville. 155-74E rue Est. 
Charlesbourg. Quebec. Canada 
G1 H 1 J6. (M) In.T.60.1 .3. 

3289 - Las Dob6. P.O. Box 205. Postal 
Station "U". Etobicoke, Ontario. 
Canada M8Z 5P1 . (A) In.AI.T.60. 
N.U.15. Por 1.N. Escrever primeiro. 

COSTA RICA 

3286 - Federico Dittel Araya. Apartado 222-
7050. Cartago. Costa Rica C.A. (A) 
T.60 .64.N.U.1 OA.1 OB .12. Costa 
Rica. Mexico. Equador. 19.21.24. 
T6.T7.UPAEP.CEPT.T12.T13.T15. 
Arquitectura. Flora. V Centenario. 
Personagens tamosos. T 49.68.72. 
Notas. 

DINAMARCA 

3126 - Jan Nielsen. Skolevej 12 B. I TH. 
2630 Taastrup. (A) In.60.5.5A.AFA. 

FRANCA 

3292 - LEFRANQOIS. 7 Rue Becquerel. 
45000 Orleans. (A) Fr.ln.C. 
Attentionl 60. sur lettre uniquement. 
2. do sec. XIX ate ao tim do reina
do D. Carlos (1905/6). 73. Tambem 
11.18.29· 

39 

ISRAEL 

3283 - Alberto Ventura. P.O. Box 3227. 
Tuhman 108/18. K. Moshe 76381. 
(M) In.60.N.U.1.67B. 

3290 - Eng. Amos Alter. P.O. Box 17208. 
Tel Aviv 61170. (A) In.60.U.5. 
T14.67B.63.97. 

LETONIA 

3287 - D. Tc)ludnovski. P.O. Box 480. LV-
1047 Riga-47, Latvia. (A) In.T.60. 
N.67B. Russia. 37. Balticos. 
CIS.N.65. 

MEXICO 

3284 - Maclovio Gomez Lorenzana. Apar
tado Pestal n.!!- 1982. 88500 CD. 
Reynosa, Tam. Mexico. (A) 
Es.ln.T.60.68. Notas. De todes os 
parses e temas. 

3285 - Ing. Juan Jose Renaud. Venustiane 
Carranza 109. 44280 Guadalajara. 
Jal. (A) Es.T.60.N. Mexico. 56/92 
(anes completes). 63.64. Netas. 

REPUBLICA CHECA 

3282 - Dr. Zbynek Sychra. Ticha 523. 541 
02 Trutnov 4. Czech Republic. (A) 
In.AI.T.60.N.U.63.67B.68.72.76.29. 
37.38.42.T13.T41.T51. Interested 
60.1 . 

SUiCA 

3119 - Mario Rui Semedo. Rue des Jar
dins, 24. 1018 Lausanne. (P) 
Po.T.C.V.60.N.U. 

3264 - Aurelio Rui Simoes Certesao. 16 
Place de Cornavin. 1201 Geneve. 
(M) T.V.C.60.N.U. 
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3265 - Rui Fernando Correia Carvalho. 
Avenida Escola dos Fuzileiros Na
vais, 1 B-1.2. Correspondencia para 
Apartado 84. Quinta da Lomba. 
2830 Barreiro. (M) Po.ln.T. 
C.V.60.N.U.1.2A.9.18.90. 

3266 - Inacio Antonio Serra Barreto 
Miranda. Rua Poeta Afonso Lopes 
Vieira, 7 rIc. Dt.2. 2830 Barreiro. (M) 
In.Fr.T.C.V.60.U.1 0.1 OA.1 OB. Ex
Colonias Alemas. 90.0NK.97. 

3267 - Manuel Pedro Rosa Oias. Rua Ale
xandre Braga, 23-2.2 Esq. 1100 
Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N. 
U.1 .2A. 

3268 - Jorge Alexandre Maia Barreto. 
Quinta da Carreira, Lote 74,1.2 0t.2• 

2765 S. Joao do Estoril. (M) T.C. 
V.60.N.U.1.2A.1 0A.1 OB.15.16.19.21. 

3269 - Nelson de Campos Antunes. Ave
nida O. Nuno A. Pereira, 8-7.2 0t.2• 

Agualva. 2735 Cacem. (M) T.C.60. 
N.U.1.2A. Afinsa. 

3270 - Paulo Alexandre Rosa de Sousa 
Lobo. Rua 6, Lote 147, 3.2 Esq. 
Tapada das Merces. 2725 Mem 
Martins. (P) T.V.C.60.N.U. 

3272 - Raul Manuel Andrade Leitao. Ave
nida Vasco da Gama, 40. Bloco Sui, 
3.2 0t.2. 4490 Povoa de Varzim. (PI 
M) T.C.60.N.U.1 . Tematicas. 

3273 - Carlos Fernando Araujo. Rua Dr. 
Lufs Antonio, 4. 4490 Povoa de 
Varzim. (P/M) T.C.60 .N.U.1. 
Tematico. 

3274 - Nuno Lufs Andrade Mesquita: Rua 
Vale de S. Antonio, 152-2.2. 1100 
Lisboa. (P) Po.ln.T.C.60.I',I,U.90. 
Afinsa (Palop). 

3275 - Dr. Miguel Macedo Teixeira. Rua 
Azenha de Cima, 334. 4450 
Matosinhos. 
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3276 - Dr. Norberto Gomes Filipe. Praceta 
Proj. Estrada de Moscavide, Lote 
1, 5.2 A. 1800 Lisboa. (M) Po.Fr. 
In.T.C.V.60.N.1.2B.2C.29.37. Te
matica de Vinhos. 90. Afinsa. 

3277 - Adolfo Lufs Marques da Silva Pal
ma. Rua Marques da rronteira, 3-
3.2 0t.2. Page de Arcos. 2780 Oei
ras . (M) Po.Es.ln.T.C.V.60. 
1.19.67.63.67B de preferencia cl 
registo.60.N.1 . Pectas filatelicas a 
partir da 1.1 Republica. Tematica: 
«Lisboa, uma cidade a descobrip>. 
Afinsa (1 ).90 (3). 

3291 - Carlos Alberto Ferreira Viegas. 
Largo dos Bombeiros, Bloco B, 1.2 
0t.2• 3780 Anadia. (P) V.C.60.N.U. 

ACORES 
3279 - Biblioteca Publica e Arquivo de 

Ponta Oelgada. Rua Ernesto do 
Canto. 9500 Ponta Oelgada. 

ESPANHA 
2843 - Alberto do N. Gonctalves. ClTorcal, 

4-2.2 B. 28041 Madrid. (A) T.C.V. 
60.N.U. 

2863 - Miguel Angel Bautista Alvarez. Calle 
Blasco Ibanez, 1-1.2. 24009 Leon. 
(P) Po.Es.T.C. V.60.N.U.1.2A. (Ate 
Independencia). Afinsa. 

3262 - Antonio Fernandez Prado. Sagrade 
Corazon, 10-2.2 I. 27003 Luge 
(Galicia). (A) T.C.V.60.N.U.19. 
Tematicas: Colombo. America 
(UPAEP). SPO. 

3271 - Jose L. de La Camara Jimenez. Rio 
Tambre, sIn. Escombreras-Murcia. 
(M) Es.Fr.T.60.N.U.3.80.90. 

50 anos do CFP 

Exposi~6es na Sede 

Conforme noticiamos no numero anterior desta Revista, esteve patente durante os meses 
de MarCio e Abril, na Sede, uma exposictao retrospectiva da Revista do CFP. 

Oisposta nos cinco quadros expos ito res disponfveis, deu-se especial enfase a primeira 
fase da vida da publicactao e em particular aos primeiros numeros. 

Assim, no quadro 1 estava ex posta uma seleCctao dos quinze primeiros numeros, incluindo 
o n.2 1. 

No quadro 2, apresentou-se uma panoramica dos n.DS 15 a 32. 
Nos restantes, apresentaram-se as principais fases da vida do Boletim, alias reconhecf

veis desde logo nas diferentes capas que foram sucessivamente criadas com especial destaque 
para algumas das suas secctoes mais caracterfsticas, como sejam a ccCronica do Brasil», 
assinada por Hugo Fraccaroli, as ccColeCctoes Tematicas» e a .. pagina de Aerofilatelia», 
assinada pelo prestigiado Cap. F. Lemos de Silveira. Na ultima parte do derradeiro quadro 
podiam apreciar-se as fases da primeira capa a cores, logo seguindo-se a primeira Revista 
com interior a cores, mostrando-se depois 0 infcio da utilizactao de duas cores em todo 0 
interior a que se acrescentam numerosas paginas em quadricromia. 

Exposicrao de fotografias 

A segunda exposicrao estara patente de 15 de Maio a 30 de Junho e constara de 
numerosas fotografias da fototeca do CFP, na qual se espelha a vida da colectividade. 

o leitor que ja If! s6cio do CFP h8 um bom numero de anos, nao figurara em algumas 
delas? 

Venha certificar-se. 
Mas se If! associado mais recente do CFP, venha visitar a exposicrao, da mesma 

maneira, pois podera ver nas fotografias expostas algumas das figuras mlticas da 
Filatelia portuguesa e ficar a conhecer um pouco melhor, alguns dos momentos da 
grandeza e de cinquenta anos em prol da Filatelia, do CFP. 

Visite, pois, esta exposictao, em qualquer um dos Sabados indicados. 
Quem sabe se nao encontrara algumas velhas amizades. 
Mas encontrara, seguramente, muitos novos amigos. 
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Dia do selo 1993 

A 
Federactao Portuguesa de Filatelia informou 0 Clube Filatelico de Portugal que, par 
decisao da Direcctao, deliberou homenagear a CFP por ocasiao do seu cinquentemi
rio, dedicando-Ihe a Dia do Selo deste ana que tera lugar em Lisboa. 

Como e natural, a Impar deliberactao da FPF sensibilizou-nos de sobremaneira e deu-nos 
grande alegria por tudo aquilo que representa, nomeadamente, 0 reconhecimento pelo labor 
desenvolvido pelo CFP no meio seculo da sua actividade sem qualquer solu<;ao de continuidade. 

Por outr~ lado, recorda por certo que foi 0 CFP que organizou 0 Dia do Selo desde a sua 
primeira edi<;ao e durante longos anos - nada menos de 27, de 1955 ate 1981. A partir de 
1982 a pr6pria FPF tomou sobre si a encargo de 0 realizar. 

o Dia do Selo de 1993 sera, pois, um dos pontos mais altos das celebra<;oes do 50.2 

aniversario do CFP. 
Portanto, a Direc<;ao da FPF e credora do nosso agradecimento. 
Aguarda-se, no momento oportuno, a divulgactao do programa desta data que este ana 

sera talvez a mais significativo de todos as Dias do Selo jamais realizados em Portugal. (SG) 

***** 
Leilao 50 anos CFP 

Neste ana festivo, natural sera 0 CFP integrar a seu ja habitual leilao anual no programa 
das celebractoes do aniversario. 

Curiosa e constatar-se que esta setima almoeda do CFP que tem um caracter especial, 
segue-se a outra tambem especial - a que decorreu por ocasiao da Lubrapex 92 e que, 
integrada nessa exposi~ao, foi realizada em cooperactao com 0 Clube Filatelico do Brasil. Foi 
a primeiro leilao luso-brasileiro e alcanctOu um ex ito assinalavel. 

Esperamos e desejamos, naturalmente, que este leilao constitua um exito especial tendo 
em vista 0 momenta que a CFP atravessa e a comemoractao em que se integra. 

E um dos factores determinantes para a ansi ado exito e a de dispormos de peQas de 
grande qualidade. Por isso, solicit amos aos nossos cons6cios que ten ham material de Portugal 
e ex-col6nias para ceder que 0 enviem para este leilaQ. Mas desta feita solicitamos ainda que 
factam uma escolha ainda mais cuidadosa por forma a que esta hasta atinja a objectivo 
priltendido. 

Acrescentamos que 0 "Leilao 50 anos CFP» se realizara a 27 de Novembro e que 
o prazo para a recepc;ao d,s pec;as encerrara impreterivelmente a 15 de Setembro, de
venda cada late vir acompan~ado da respectiva descri<;ao e base de licita<;ao. 
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PORTUGAL 

367 - Eng. Ant6nio Joao Martins de 
Abreu. Rua Juscelino K. de Olivei
ra, 6-1.2 Esq. 2780 Oeiras. (A) 
Po.Fr.ln.T.N.U.60. 

371 - Dr. Nuno Ant6nio de Carvalho 
Esteves da Rosa. Av. Estados 
Unidos da America, 80-1.2 Esq. 
1700 Lisboa. (M) Po.Fr.ln .T.C. 
N.60.1.UPU.28.90. 

738 - Eng. Fernando Jose Roque Martins 
dos Santos. Rua Ant6nio Saude, 5-
9.2. 1500 Lisboa. (M) C.V.60 N.1.2. 

1008 - Eng. Jose Ant6nio Campos Perei
ra. Rua Mateus Fernandes, Lote 1, 
3. 2 Dt. 2 • B. 2780 Oeiras. (M) 
Po.Es.Fr.T.60.1.2. {N/U).13.N. Te
matica ,,0 Petr6leo» carimbos ou 
67B de 1.2.90.93.94. 

1017 - Joao Maria da Silva Violante. Rua 
Gomes Leal, Late 2 C. 2750· Cas
cais. (A) Po.T.C.V.60.N.U.1.2A. 

1235 - Mario Abflio da Costa Serrano. Rua 
5 de Outubro, 18-3.2 Dt.2. Buraca. 
2700 Amadora. (A) Po.Es.Fr. 
T.U.60.1 .2.19.21.28.31.90.93. Edifil. 

1626 - Augusto Vieira Decrook. Rua de 
Alqueidao, B. 2-4A. 3830 [Ihavo. (M) 
T.C.73 de 1. Carimbos 63 de 1. 
Palma Leal e Oliv. Marques. 

2093 - Dr. Ademar Seabra Baptista. Rua 
Miguel Bombarda, 70. 3500 Viseu. 
(M) Po.Fr.ln.Es.AI.T.C.V.60.N.1. 
2A.15.19.30.90.93.94. 

2969 - Carlos Manuel Agostinho Salguei
roo Rua do Trabalhador, 2-4.2 Dt.2• 

2615 Alverca. (A) T.C.V.60.N.1.2A. 
90.94. Afinsa. 
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2978 - Joao Humberto Bastos de Matos. 
Quinta do Lazarm, n.2 7. Arieiro. 
2825 Monte da Caparica. (P) 
Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.U. Tematica 
de verculos motorizados. 90. 

2988 - Joaquim Ant6nio Pedro Veiga. Ur
banizactao Vila Rei , 2 D. Boavista. 
4930 Valen<;a. (M) 60.N.U. 

3174 - LUIs Filipe da Costa Antunes. Urbn. 
Quinta da Esperan<;a, Late 0, 3.2 

Dt.2 • 3080 Figueira da Foz. (M) 
Po. In. Fr. Compreende Es.T.C.V.60. 
1.2.3.5A. Colecciona: 60.N.U.1.2A. 
U.T49 (Pars Organizador). Basque
tebol (Tudo). 90.94. 

3180 - Armando Mario Delgado. Rua do 
Cruzeiro, 15-2.2. 1300 Lisboa. (A) 
Pr.Fr.ln.T.C.V.60.N.2B. Especi
alizada. Tematicas. Maximafilia. 

3258 - Ant6nio Pereira Alves Azevedo. Rua 
da Junqueira, 418-1,2. Belem. 1300 
Lisboa. (P) T.C.V.60.N.U. 1.28. 
Afinsa. 

3259 - Prof.· D. Maria Jose de Castro 
Coelho da Silva. Av. de Angola, 29-
6.2 F. 2900 SetUbal. (M) T.C.V.60.N. 
Tematicas: Tape<;aria e Artesanato. 
T37. Penteados. J6ias. 

3260 - Prof. Jose Joaquim M. Hormigo. 
Rua Capitao Placido de Abreu, 7-
1.2 Dt.2. 2700 Amadora. (M) 
T.C.V.60.N.U . Hist6ria Postal. 
Afinsa. 

3261 - Francisco Maria da Guia. Rua Eng. 
Augusto Cancela de Abreu, 3. 
Apartado 37. 2331 Entroncamento 
Codex. (A) In.Fr.T.C.V.60.N.U.1.72. 
94. Afinsa. 

3263 - Pedro Emrdio Pinto da Silva. Rua 
Andre Brun, 19-3.2• Dt.2• 1300 Lis
boa. (P) T.C.60.N.U.3. 



Balan~o Geral 

Em 31 de Dezembro de 1992 

ACTIVO 

IMOBILIZADO: 
Imobilizac;6es Corporeas 
Equipamento Administrativo 
Amortizac;ao 10% 

Imobilizac;6es Financeiras 
Colecc;ao do Clube 

CIRCULANTE: 
Existencias 
Amortizac;ao 10% 

Dlvidas de Terceiros - Curto Prazo 
S6cios/Quotizac;6es 
Devedores 
Diversos Boletins 

DepOsitos Bancarios e Caixa 
DepOsitos a Prazo 
Depositos a Ordem 
Caixa 

Total do Activo 

46100$00 
781085$90 
112850$00 

1369596$00 
254120$90 

1592$20 

CAPITAL PR6PRIO E PASSIVO 

Fundo Associativo 

Dlvidas a Terceiros - Curto Prazo 
Quotizac;6es 
Credores 
Diversos Boletins 

Resultado Uquido do Exercicio 
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46100$00 
190284$25 
112850$00 

1097926$75 
109792$70 
988134$05 

1$00 

604046$40 
60404$60 

543641$80 

940035$90 

988135$05 

543641$80 

940035$90 

1625309$10 1 625309$10 
4097121$85 

3611983$60 

349234$25 
135904$00 

4097121$85 

CTT nos 50 anos do CFP 
com Inteiro Postal 

N
o ana passado, dentro do perfodo estipulado para a efeito pelos Correios de Portu
gal, solicitamos que no Plano de Emissoes de 1993 fosse inclufdo um selo alusivo 
ao cinquentenario do CFP. 

Infelizmente esta proposi~ao nao p6de ser considerada par aquela entidade. 
Em vista dessa circunstancia, de novo oficiamos aos cn requerendo desta feita que 

fosse concedida ao CFP a emissao de um Inteiro Postal comemorativo da efemeride. 
E foi com profunda e fund ada satisfa~ao que recebemos um offcio emanado da Adminis

tra~ao daquela empresa, assinado pelo seu Presidente, Dr. Alarcao Trani dando provimento 
ao nosso pedido. 

Mas para alem da autoriza~ao, muito nos apraz registar as termos, que muito nos des
vanecem, que a acompanhavam, as quais espelham de forma insofismavel a considera~ao 
que a Clube Filatelico de Portugal merece da parte dos Correios de Portugal. 

Sao atitudes como esta que compensam todos os esfor~s, labutas e canseiras que 
sucessivas Direc~oes veem dispendendo para a dignifica~ao do CFP e, consequentemente, 
da Filatelia Portuguesa e do seu desenvolvimento. . 

Pela primeira vez em Portugal uma colectividade flJatelica ~ distinguida com uma 
pec;a filat~lica a si inteiramente dedicada. E e com profunda emo~o que registamos 
qu~ essa cOlectividade ~ 0 Clube Filatelico de Portugal. 

Por tudo isso, em nome de todos os associados e amigos do CFP e dos seus Corpos 
Sociais, aqui fica um publico agradecimento aos Correios de Portugal. 

Esta program ada para 0 dia 27 de Outubro, data exacta do nos so aniversario, a emissao 
deste Inteiro Postal cuja elabora~ao ja foi iniciada pelos Servi~os Artisticos dos cn em 
colabora~ao com a CFP. (SG) 

Juventude CFP 
Pretendemos nao utilizar lugares-comuns para afirmar 0 quanto a renova~ao e indispen

savel tambem no dominio dos cultores da Filatelia, sendo por isso necessario, pelo menos, 
dar-se a conhecer aos jovens as muitos atractivos que este passatempo encerra e como pede 
ser interessante organizar e realizar uma colec~ao filatelica. 

E com natural satisfa~ao que constatamos que na actualidade, entre os infelizmente nao 
muitos filatelistas que se iniciaram na Classe Juventude e que hoje sao coleccionadores 
destacados e expositores de marito, a maio ria deles sao, digamos assim, produto do Clube 
Filatalico de Portugal. Sem qualquer desprimor para outros, gostariamos de citar 0 Filatelista 
Eminente Jose Manuel Castanheira da Silveira, Pedro Vaz Pereira, Paulo Barata e Ant6nio 
Leal e Cr6. 
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Ja ha varios anos que temos tido presente a necessidade de organizar um grupo de 
juventude do CFP. Temos contudo deparado com obstaculos de fndole diversa. Para apontar 
uma delas, referimos a extrema dificuldade em encontrar alguam com a devida aptidao, 
qualidades e conhecimentos que se preste a assumir a, na verdade espinhosa, tarefa de 
monitor. 

Como a obvio, este circunstancialismo para alam de importante, a absolutamente defini
tivo. Sem orientador hcibil, habilitado, devotado e com a disponibilidade de tempo requerida, 
nao se podera pensar em formar um grupo juvenil. 

Entretanto, tendo em aten~ao 0 inequfvoco interesse em promover a Filatelia junto da 
juventude; desejan'do corresponder aos apelos dos dirigentes deste sector; tambam porque 
desejamos que 0 cinquentenario do CFP inclufsse uma iniciativa dentro do ambito juvenil; e 
ainda aproveitando 0 facto de alguns jovens terem vindo recentemente ata nos, decidimos 
aproveitar 0 seu evidente interesse e disposi~ao e partir para a forma~ao do tao almejado 
nucleo juvenil. 

E para que 0 ana do cinquentenario ficasse marcatlo tam bam nesta area, e porque nos 
parece que, particularmente para a juventude, a na pratica que se aprende, a proposta e 0 

desafio que Ihes fizemos (e a nos proprios tambam) foi a de realizarem uma colec~ao colectiva 
para cuja execu~ao colocarfamos a sua disposi~ao todos os meios necessarios, para alam, 
evidentemente, dos devidos ensinamentos que 0 signatario deste texto se propOs ministrar. 

Po is 0 Alexandre Gon~alves Pires (colecciona 0 tema ccMusica»), 0 Jorge Teixeira de 
Almeida (interessado em ccEgipto») e 0 Nuno Andrade Mesquita (colecciona 0 tema «Ani
mais»), assim se chamam os componentes iniciais deste nucleo, aceitaram 0 desafio, espe
rando nos confiadamente que levarao esta tarefa ata ao seu termo. 

E em Janeiro passado come~aram a sua actividade a qual se iniciou pela escolha da 
colec~ao a elaborar, escolha que Ihes foi deixada inteiramente ao seu arbftrio. 

Pois resolveram consensualmente formar uma colec~ao tematica, elegeram «Novas tec
nologias» como tema e estabeleceram as areas prioritarias a focar. Tudo, repete-se, por sua 
exclusiva escolha. 

Em seguida come~aram a pesquisar 0 catalogo Yvert seleccionando e listando os selos 
que consideram enquadrar-se na colec~ao. Entretanto ja come~aram a escolher selos e 
oblitera~6es, entre os que 0 CFP tem disponfveis, dentro do mesmo princfpio. . 

Por nossa parte temos-Ihes proporcionado alguns conhecimentos basicos, sendo de notar 
a desenvoltura como ja manuseiam os catalogos e os selos. 

Apelos 

Entretanto, tendo em considera~ao que se trata de urn grupo aberto, 0 nosso primeiro 
convite dirige-se aos jovens associados do CFP para que se juntem a este grupo e participem 
no trabalho que se esta a realizar. Dirijam-se a Sede do CFP, aos Sabados, pelas 15 horas. 

PARTICIPEM! Verao como a interessante organizar uma cole~ao colectiva e como e 
apaixonante 0 tema escolhido. 

Um outr~ apelo dirigimo-Io a todos os consocios no sentido de oferecerem selos, prefe
rencialmente novos, e todo 0 ganero de pe~as que se integrem no tema .. Novas tecnologias», 
sem esquecer que tambam interessam ·alguns, atravas dos quais se possa fazer uma breve 
panoramica da evolu~ao dessas me~as tecnologias sejam elas relativas a avia~ao, a 
astrofilatelia, ao automobilismo, a navega~ao, a informatica, aos meios audiovisuais, a 
construyao e a tantos outros como ate 0 vestuario. 

Ror ultimo, um apelo a quem se sinta motivado e com conhecimentos para acompanhar 
e orientar este maravilhoso grupo de jovens do CFP. 

Podem crer que a uma tarefa gratificante. (SG) 
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PROPOSTAS PARA VOTOS 

Temos a honra de propor a Assembleia 
Geral, os votos seguintes: 

A. de agradecimento 

1) A todos os associ ados que de alguma 
forma nos prestaram a sua preciosa 
colabora~ao no decurso do ana de mil 
novecentos e noventa e dois, e em 
particular aos que deram 0 sell apoio 
e contributo para a XIV Exposi~ao 
Filatalica Luso-Brasileira, Lubrapex 92. 

2) Aos cn e em particular a Dire~ao 
dos Servi~os de Filatelia, pela colabo
ra~ao prest ada; 

3) As entidades e empresas que apoia
ram de alguma maneira a Lubrapex 
92; 

4) Aos colaboradores e anunciantes de 
CFP - Boletim do Clube Filatalico de 
Portugal; 

5) Aos Orgaos de Comunica~ao Social 
que tiveram a gentileza de se referir 
ao CFP e a Lubrapex 92; 

6) A Mesa da Assembleia Geral e ao 
Conselho Fiscal pela colabora~ao e 
acompanhamento prestado. 

B. de pesar por todos os socios falecidos no 
decurso deste ano. 

Lisboa, 31 de Janeiro de 1993. 

A DIRECC;:AO 

Dr. Ant6nio D. de Almeida Silva (Gama) 
Jose Rodrigo Dias Ferreira 

Fernando Augusto Araujo Mendon9a 
Manuel Ant6nio Campos da Cunha 

Fernando da Silva Ideias 
Carlos Alberto Calheiros Afonso da Silva 
LuIs Miguel Pinto dos Santos Monteiro 

Rui Manuel Gravata Resende 
Carlos Manuel Agostinho Salgueiro 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Prezados Associados: 

No exercfcio das suas fun~6es e de har
monia com os Estatutos, vem 0 Conselho 
Fiscal do Clube Filatalico de Portugal emitir 
o seu parecer sobre 0 Relatorio e as Contas 
respeitantes ao exercfcio de 1992 que Ihe 
foram apresentadas pela Dire~ao. 

Acompanhcimos, com agrado, a activida
de da Direc~ao, durante 0 ana de 1992, e 
nao podemos 'deixar de fazer uma referen
cia ao trabalho extenuante que a O"irecyao 
teve com a «LUBRAPEX 92», que tanto 
prestigiou 0 CFP e com a revista do Clube, 
cujo interesse e apresenta~ao tem melhora
do em cada numero. Quem trabalha assim, 
por am or a Filatelia, merece sem duvida, a 
admira~ao e 0 agradecimento de todos os 
Filatelistas. 

Examinamos com regularidade os regis
tos contabilfsticos e respectivos documentos 
de suporte que encontramos sempre em 
ordem. 

Quanto as Contas elaboradas pela Di
recyao a nosso parecer que traduzem com 
clareza, a situa~ao economica do Clube. 
Verificamos os saldos das contas bancarias 
e que os critarios valorimetricos das Existsn
cias foram iguais aos dos anos anteriores. 
Foi praticada uma Amortiza~ao de 10% nas 
existencias do Material Filatalico devido a al
gum se encontrar desvalorizado. 

o Relatorio da Dire~ao a um completo 
e bem elaborado documento que mostra com 
detalhe e clareza a sua actividade no Ano 
de 1992. 

Concluindo, somos de Parecer: 

1 - Que aproveis 0 Relatorio e Contas 
da Direc~ao referentes ao Exercf
cio de 1992. 

2 - Que aproveis um voto de merecido 
louvor e agradecimento a Dire~ao 
e a todos aqueles que deram 0 seu 
trabalho ao Clube. 

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1993. 

o Conselho Fiscal 
Domingos Martins Coelho 

Dr. Bento Manuel Grossinho Dias 
Joiio LuIs de Medeiros 



Revista ultrapassa as 50 paginas quase al
can~ando as 70. Poderfamos, pois, ter feito 
deste, um numero duplo embora optasse
mos por nao 0 designar assim. Por outr~ 
lado, a sua qualidade mereceu de um bom 
numero de consocios fartos elogios que muito 
nos sensibilizaram. Lamentamos que as ta
refas impiedosas e inadiaveis da Lubrapex 
92 que surgiram a ritmo alucinante e outras 
subsequentes e ainda doen~a prolongada do 
Director tivessem conduzido a esse 
desiderato de que nos p~nitenciamos, ape
lando para a compreensao de todos. 

Entretanto, uma outra questao que repu
tamos de gravissima nos preocupa de so
bremaneira. Trata-se do pre~o dos portes que 
agravam de forma quase incomportavel os 
custos da Revista. 0 que referimos no Re
latorio correspondente ao ana de 1991, veio 
a concretizar-se com toda a sua carga for
temente negativa. 

Apoiamos uma iniciativa da Federa~ao 
Portuguesa de Filatelia junto dos cn, no 
sentido de isentar ou proporcionar condi~6es 
especiais as remessas de publica~oes dos 
clubes federados, ac~ao que nao deu resul
tados dada a nega~ao dos CTT de dar 
provimento a essa solicita~ao. E grande a 
nossa expectativa em rela~ao aos inevita
veis agravamentos para 1993. 

Mas declaramo-nos fortemente apreensi
vos quanta ao que 0 futuro nos reserva, 
sentindo-nos impotentes face a esta grave 
problematica. 

Participa~ao em exposi~oes 

A Revista do CFP participou em 1992, 
em competi~ao, na XIV Exposi~ao Filatelica 
Luso-Brasileira, Lubrapex 92, tendo-Ihe side 
atribulda medalha de Prata Grande, na Ex
posi~ao Filatelica Mundial, Granada 92 na 
qual Ihe foi outorgada medalha de Bron
ze, e na Philitex 92, 1.'1 Exposi~ao Internaci
onal de Literatura Filatelica da America do 
Norte, realizada em Nova lorque, de 28 de 
Outubro a 2 de Novembro, tendo obtidb 
medalha de Prata Grande, galardao elevado 
tendo sobretudo em considera~ao a especi
ficidade do cqrtame. 
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- Por outro lado, participou ainda nos se
guintes certames de natureza nao competi
tiva: Salao Nacional de Literatura Filatelica, 
Ovar 92, integrado nos "Encontros de Ovar 
- Cicio Antonio Fragoso", e Dia do Selo 
1992, este ana realizado em Viseu. 

Finalmente esteve presente na III Expo
si~ao Filatelica Luso-Alema, Kornwestheim 
92. 

Vida financeira 

A situa~ao financeira do Clube Filatelico 
de Portugal nao sofreu altera~ao significati
va, mantendo-se 0 equillbrio conseguido ha 
varios anos. 

No desejo de mantermos a linha sempre 
seguida pelo CFP, continuamos a nao ter 
qualquer debito a fornecedores ou outros. 
Os numeros a que se referem os "Devedo
res e Credores", sao mere resultado do 
movimento normal das contas correntes dos 
socios cujos valores se encontram em per
manente muta~ao. 

Dado 0 facto da nossa actividade ter side 
muito dispersa no ana que acaba de decor
rer nao tendo sido possivel editar mais nu-. 
meros da nossa Revista, aliado a crise 
economica que se prey€! venha a abater-se 
sobre 0 pais e portanto sobre os nossos 
consocios, resolveu a Direc~ao, com a me
Ihor das inten~oes, nao aumentar as quotas 
para 1993. Esperamos que esta atitude se 
venha a mostrar bast ante razoavel, nao se 
prevendo que ela venha a ter reflexos con
sideraveis na tesouraria, uma vez que ten
taremos obter outros recursos, muito embora 
reconhe~amos que nao sera tarefa facil . 

Os resultados financeiros que se verifi
cam no Balan~o, nao se poderao manter no 
dia em que a nossa Revista esteja com a 
saida regularizada. Nessa altura, prevemos 
que terao de ser ponderados os moldes em 
que sera posslvel publica-Ia. 

Contudo, melhor do que as palavras, 0 

Balan~o que se apresenta a considera~ao 
dos prezados consocios, representa a afir
ma~ao de que os interesses do CFP foram 
devidamente acautelados .. 

.. 

Grande Premia 

de Arte Filatelica 

Ja ha um bom numero de anos que temos projectado promover a designa~ao do selo 
portugu€!s que em cada ana seja considerado 0 mais perfeito, segundo determinados para
metros. A selec~o seria feita nao atraves de uma vota~ao, digamos, universal, mas por um 
conjunto de pessoas representativas de varios sectores, habilitadas para 0 efeito. 

Todavia, motivos diversos foram adiando sucessivamente a concretiza~ao da iniciativa. 
Parece que se estava a aguardar por uma motiva~ao especial para a efectuqr. 

Essa motiva~ao chegou com as celebra~oes do 50. 2 aniversario do CFP. ~a esquemati
za~ao do programa de comemora~oes 0 projecto ressurgiu, desta vez para ser·levado ate ao 
fim. 

Foi ainda resolvido alargar 0 ambito da iniciativa a Macau e aos PALOP, instituindo-se por 
isso, para alem do Grande Premio de Arte Filatelica de Portugal, 0 Premio de Arte Filatelica 
de Macau, um Premio de Arte Filatelica para cada um dos PALOP - Angola, Cabo Verde, 
Guine, Mo~ambique e S. Tome e Principe e, finalmente, 0 Grande Premio de Arte Filatelica 
dos PALOP, ou seja 0 melhor dos selos do conjunto desses pafses. 

Refira-se que esta e a primeira vez que se realiza em Portugal uma iniciativa deste 
tipo. 

Com efeito, ja algumas vezes foram designados os mais belos selos de Portugal e dos 
territorios africanos, mas por vota9ao aberta a quem desejasse nela participar. Esta outra 
metodologia €I utilizada entre nos, repete-se, pela primeira vez. Refira-se que outros paises 
como, por exemplo, a Belgica, igualmente a preferem. 

As primeiras elei90es 

Recorda-se a proposito que foi 0 Programa "Filatelia" da autoria de A. Silva Gama, 
transmitido pela entao Emissora Nacional, quem pela primeira vez em Portugal organizou 
essa elei~ao. Essa rubrica iniciada em 14 de Fevereiro de 1968, anunciou em meados do ana 
seguinte que iria promover em 1970 um "Concurso» intitulado "Os mais belos selos de 
Portugal Continental e Ultramarino emitidos em 1969». 

E assim 0 fez tendo side anunciado no programa irradiado em 25 de Fevereiro de 1970 
que cctinha side eleito» pelos ( .. . ) ouvintes COrtlO 0 mais bela selo emitido em 1969 pelos 
Correios de Portugal Continental ( .. . ) 0 selo de 1 escudo da serie comemorativa do V Centenario 
do Nascimento de Vasco da Gama. 0 seu desenho e da autoria de Jaime Martins Barata. 

E no programa transmitido em 11 de Mar~o de 1970, foi proclamado vencedor entre os 
selos «ultramarinos», 0 exemplar de «15 centavos da serie comemorativa do IV Centenario 
da estadia de Camoes na IIha de Mo~ambique, emitido como e logico para esta Provincia». 
Foi 0 pintor Jose de Moura, 0 seu autor. 
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Em 1971 no concurso relativo aos selos emitidos em 1970, foram vencedores os selos de 
3$50 da emissao alusiva ao vinho do Porto, com desenho de Candido da Costa Pinho; e 0 

de Angola de 4$50, comemorativo do centenario do selo de Angola, desenhado par Jose de 
Moura. 

Dos selos emitidos em 1971, na eleiC$ao pela terceira vez realizada pelo Programa «Fi
latelia» da Emissora Nacional, foram em 1972 anunciados como vencedores, 0 selo de 1 $00 
comemorativo do " Centenario da Cidade de Castelo Branco, par sinal a ultimo dos selos 
desenhados pdr Alberto Cardoso; e a selo de Moc;rambique de 3$50 novamente da autoria de 
Jose Moura, da emissao intitulada «Mineralogia, Geologia e Paleonlogia». 

No quarto concurso efectuado em 1973 e referente aos selos de 1972, Silva Gama 
anunciou aos microfones do seu programa que tin ham sido vencedores 0 selo de 2$50 
alusivo a Reforma Pombalina da Universidade, desenhado pelos Servic;ros Artisticos dos cn, 
e 0 selo de Angola de $50, comemorativo das Olimpiadas de Munique, de que foi autor 
Alberto Cutileiro. 

Em Janeiro de 1974 foi anunciado que a Concurso desse ana seria para eleger apenas 
o mais bela selo de Portugal Continental. Todavia nao se chegou a efectivar dados os 
circunstancialismos que se verificaram na epoca, muito embora 0 Programa tivesse continu
ado a ser transmitido sem qualquer interrupc;rao. 

Indique-se ainda que estas iniciativas foram patrocinadas pelos CTT cujo director dos 
Servic;ros de Filatelia era 0 Eng. Manuel Gagliardini Grac;ra e pelo Servic;ro de Valores Postais 
do Ministerio do Ultramar, cujo responsavel era Luis Candido Taveira. 

* * * 
Premios 1992 

Voltando aos Premios deste ano, podemos adiantar que ja se efectuou a reuniiio do 
Juri na qual foram atribuldos. 

Reservando a divulgac;iio de todos os designados e premiados, juntamente com 
uma ampla e detalhada noticia, para 0 pr6ximo numero desta Revista, damos, contudo, 
hoje nota dos dois galardoes mais significativos: 0 Grande Premio de Arte Filatelica de 
Portugal e 0 Grande Premio de Arte Filatelica dos PALOP. 

o de Portugal foi conseguido pelo selo que c6memorou 0 centenario do porto de 
Leixoes cujo desenho e da autoria de Abreu Pessegueiro. 

o dos PALOP foi outorgado ao selo de 360 cuanzas da serie ccHabitac;iio Tradicio
nal .. , representando uJ1la habitac;iio mbali, desenhado por Mario Vinte e Urn. 
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da FPF junto da Comissao, Fernando 
Calheiros que ultrapassou largamente a sua 
missao, nomeadamente ao aceitar 0 verda
deiro desafio da respansabilidade da mon
tagem do certame. 

4. Agremia¢es cong{meres 

Foram numerosas as oportunidades de 
contactos entre dirigentes do CFP com diri
gentes de colectividade~ congeneres, as 
quais, dadas as boas relac;r6es pessoais 
existentes, possibilitaram 0 estreitar 06 lac;ros 
de amizade entre as respectivas agremia
c;r6es. 

Por factores circunstanciais, assinale-se 
a relacionamento mais directo com Clube 
Nacional de Filatelia ao qual gostosamente 
par ocasiao da Lubrapex 92 facultamos local 
e infra-estruturas para 0 seu encontro com a 
Associac;rao Mineira de Filatelia Tematica, 0 

qual inclulmos no programa social do cer
tame. E posteriormente estivemos presentes 
nas celebrac;r6es do seu aniversario, assi
nalado aquando da Exposic;rao Nacional de 
Filatelia T ematica, Matosinhos 92. 

De registar um texto editorial inserto em 
uma das suas publicac;r6es, 0 «Jornal de 
Filatelia» exaltando as boas relac;r6es exis
tentes entre as duas colectividades. 

Tambem e de realc;rar os lac;ros que se 
firmaram com 0 Clube Filatelico Portugues 
em Estugarda com a Clube Filatelico de 
Kornwestheim (agremiac;rao alema) e Nucleo 
Filatelico do Orfeao de Ovar, este par oca
siao da sua iniciativa denominalila «Encon
tros de Ovar - Homenagem ao Dr. Antonio 
Fragoso». 

5. Camara Municipal de Lisboa 

Muito nos sensibilizou a visita que, par 
sua inteira iniciativa, a Dr. Barao da Cunha, 
Director dos Servic;ros Culturais da CML 
efectuou a nossa Sede. 

Esta individualidade mostrou-se extre
mamente agradada pelo nosso local social, 
tendo apreciado em especial a estante cuja 
construc;rao foi executada atraves de uma 

33 

verba que 0 municipio nos concedeu para 0 
efeito. 

6. Outras entidades 

Muitas entidades tiveram oportunidade de 
melhor se aperceberem das potencialidades 
do CFP atraves da sua colaboractao na 
Lubrapex 92. 

Serao disso exemplo as Administract6es 
Postais do Brasil e do PALOP, destes, em 
particular, os que se fizeram representar 
pessoalmente. 

Ainda como exemplo, desejamos citar a 
TDC - Tecnologia das Comunica¢es, re
presentante dos Correios dos PALOP em 
Portugal e, de alguns, em toda a Europa. 

Revlsta/Publlca~6es 

Neste ana de 1992 todos os associ ados 
do CFP receberam em suas casas, remeti
das pelo CFP todas as publicact6es que 
editamos para a Lubrapex 92, ou seja, su
cessivamente, a Boletim n.1I 2, a Catalogo, 0 

Palmares e 0 Catalogo do Leilao Lubrapex, 
as quais se deve juntar a Boletim n.1I 1 en
viado no ana anterior. 

Nao podemos deixar de chamar a aten
ctao para a regalia que esta prerrogativa 
concedida aos associados, representou. Com 
efeito, para alem da qualidade grafica de 
todas estas publica¢es absolutamente Im
par no nosso meio e podendo ombrear com 
a que de melhor no genero se tem feito no 
estrangeiro, reunem textos filatelicos cujo 
conjunto sO excepcionalmente, numa ocasiao 
coltlo esta se conseguem congregar. 

Assim, e segura que virao futuramente a 
ser ardorosamente disputados por especia
!istas e ate par instituic;r6es partuguesas e, 
talvez mesmo sobretudo, estrangeiras que 
as desejarao incluir nos seus acervos. 

Quanta a Revista depois de um numero 
ter sido distribufdo em Janeiro, apenas con
seguimos editar um outro numero conquan
to pelo seu ' desusado numero de paginas, 
represente, sem favor, dais. Com as suas 
68 paginas, e a primeira vez que a nossa 



Registe-se finalmente il boa qualidade de 
numerosos dos lotes que compreendeu e a 
optima colabora~ao do nosso socia Honoraria 
Jose Manuel Castanheira da Silveira, como 
pregoeiro do leilao e ainda a circunstfmcia 
deste leilao ter side informatizado 0 que muito 
contribuiu para a sua eficacia e rapidez no 
processamento da sua factura~ao. 

Programamos para 1993 a realiza~ao de 
um leitao integrado nas comemora~oes do 
50.2 aniversario do CFP. 

Rela~6es exterlores 

Numa colectividade como 0 Clube Filate
lico de Portugal, €I evidente a importancia de 
que se reveste este aspecto particular. 

Deve assinalar-se que a responsabilida
de do CFP pela Lubrapex 92 veio acrescen
tar de forma inequivoca um elevado 
acrescimo de prestigio ao CFP. E tamham 0 

fez, em ambito mais especifico, a 
Kornwestheim 92. 

1. Clube Filatelico do Brasil 

Nascida e firm ada a gemina<;ao do CFP 
com 0 CFB, em 1988, por ocasiao da 
Lubrapex que entao se realizou entre nos, 
foi, pois, natural 0 encontro entre as duas 
colectividades na oportunidade da Lubrapex 
92. 

E pode dizer-se que este auspicioso 
encontro atingiu 0 brilhantismo, 0 qual de
correu no local sem duvida ideal - a Sede 
do CFP - na noite de 15 de Maio, sob 0 

signo da cordialidade e amizade. 
o ponto alto da reuniao foi sem duvida a 

Sessao Solene descrita de forma completa 
no Relatorio da Lubrapex 92. Mesmo assim, 
nao podemos deixar de aqui mencionar 0 

agraciamento mutuo com 0 titulo de S6cios 
Honorarios de associados das duas 
agremia~oes (vide tam bern «DistiA¢es») e 
a homenagem prestada pelos dois Clubes 
aos Presidentes das Federa~oes Portugue
sa e Brasileira de Filatelia, Pedro Vaz Pereira 
e General Euclydes Pontes, para alam das 
sauda~oes·e lembran~as trocadas entre os 
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Presidentes do CFP e CFB, A. Silva Gama 
e Paulo Monteiro de Araujo. 

o agradavel convfvio iniciado com a 
Leilao conjunto Lubrapex 92, terminou com 
urn beberete oferecido a todos os convida
dos. 

Assim se cimentou e incrementou, ate 
com realiza~oes concretas, a amizade entre 
os dois grandes clubes. 

2. Correios de Portugal 

Certamente que os membros do Conse
Iho de Administra~ao dos cn, do Conselho 
Executivo dos Correios bern como outros 
responsaveis da Empresa, tiveram oportuni
dade de melhor ficarem a conhecer 0 CFP 
pois deram-nos 0 privilegio de participar em 
varias cerim6nias da Lubrapex 92 com es
pecial destaque para a Sessao Solene de 
Inaugura~ao e 0 Banquete de Palmaras, 
muito embora ten ham algumas dessas per
sonalidades estado presentes em varios 
outros actos, 0 que muito nos sensibilizou 
ata porque assim mais se familiarizaram com 
o CFP. 

Mas foi com os Servi~os de Filatelia que, 
natural mente, mais nos relacionamos duran
te as dois anos de prepara~ao do certame, 
com encontros semanais e, praticamente 
diarios na fase terminal de exposi~ao, as 
quais se pautaram sempre por grande cor
dialidade, compreensao e solidariedade pe
rante as questoes que se foram colocando. 

Sao, pois, boas, as rela¢es com os cn. 

3. Federaqao Portuguesa de Filatelia 

Continuam as boas rela¢es do CFP com 
o orgao maximo da Filatelia Nacional. 

Reflexo das mesmas foi, por exemplo, a 
realiza~ao na nos sa Sede do Congresso 
Ordinario de 1992 da FPF - circunsHincia 
que nos sensibilizou. 

De assinalar ainda 0 consideravel apoio 
que a FPF prestou a Lubrapex 92 permitin
do-nos particularizar na pessoa do seu Pre
sidente que sempre nos acompanhou e 
prestou numerosas ajudas, eo Coordenador 

Inteiros Postais 
Croniea de uma morte anuneiada 

LUIS Eugenio Ferreira 

E incontroversa a ideia de que os Inteiros Postais representam, 
sob todos os pontos de vista, 0 nucleo fundamental da comuni

ca~ao escrita, incluindo a forma em que se assumem como 
ccobJecto" coleccionavel, sob um criterio, diremos, filatelico, 

embora em complementaridade em rela~ao ao selo m6vel, que 
desde logo exerceu grande fasclnio entre os coleccionadores de 

todo a mundo. 

A Historia prega por vezes algumas 
partidas e 0 destine nem sempre e 
muito coerente nos caminhos que 

prepara. 0 facto a que nas propostas de R. 
Hill e na sua ideia original, 0 selo desempe
nhava apenas urn papel subsidiario, reser
vado para casos particulares, ja que 0 

fundamento da organiza<;ao postal por ele 
concebida, residia, antes do mais, na cria
~ao de urn «sobrescrito», necessariamente 
timbrado, isto €I, revestido de urn "timbre», 
estampilha ou vinheta, de forma a conferir a 
essas pe~as 0 caracter de documento oficial 
«pronto a circular» sem quaisquer outras 
opera~oes, alem das da pr6pria circula~ao. 

Diversas razoes concorreram, todavia, 
para a preferencia do publico na adop<;ao do 
selo adesivo, contrariando talvez urn pouco 
as perspectivas de R. Hill, quer a opiniao de 
Sir Lichfield (Post Master General) na altura, 
sintetizada na sua invectiva, considerando a 
proposta do selo adesivo como «a mais 
extraordinariamente inverosfmil de todas as 
inven<;6es visionarias, sem qualquer hip6te
se de realiza~ao». 

A verdade €I que 0 selo ira suplantar e de 
tal modo, 0 preceito fundamental do sistema, 
que no fundo, €I 0 selo que vai ser adoptado 
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por todos os pafses, como meio de franque
ar as correspondencias, ficando 0 «sobres
crito» estampilhado, relegado para urn 
segundo plano, ou com uso incomum, no 
dizer do seu proprio criador. 

Tudo ficaria por aqui, considerando-se a 
concep~ao de Inteiro postal apenas como 
um nado-morto, nao fora a inova~ao genial
mente introduzida por urn medico de Viena, 
Dr. Herman, e a boa receptividade por parte 
do Director-Geral dos Correios austriacos, 
em rela<tao aos argumentos apresentados 
por aquele crfnico. 

.Estavamos em 1 de Outubro de 1869, e 
assistiamos a nascen~ do «Bilhete Postal». 

Rowland Hill ter-se-ia sentido reconforta
do na sua morada celeste, reservada ao que 
pensamos, aos grandes implementadores de 
mudan~a, pois a sua grande ideia era agora 
retomada decisivamente. 

Abria-se, com efeito, urn vasto campo de 
inova<;ao, rapidamente explorado pelas di
versas Administra~oes, sob a pressao de 
facto res como a concentra~ao urbana, a 
explosao demografica, a multiplica¢o das 
rela¢es individuais, a forma~ao de grandes 
empresas comerciais ou industriais, 0 de
senvolvimento concomitante do «marketing» 



e do "advertising», que encontrava agora nos 
suportes ffsicos da comunicac;ao, um meio 
ideal para a circulac;ao das suas proprias 
mensagens. 

Trac;amos de seguida a registo historico 
das pec;as que constituem do ponto de vista 
filatelico, a quadro dos Inteiros Postais: 

DeIIIIII~ Origllll DIll Pcrtulll 

Sdxesait05 eslamJlhados ingIalllla 18<40 1877 
Bihe!es Postais AUSlna:Alemarila 1869 1878 
BP C'RespoSia paga Alemama 1872 1878 

Bihe!es-ca:1a AusIIiaJ~gica 1882 1887 
B, carla CiResp, paga Argmlina 1891 '1902 
Cillas estamplladas EUA 1857 1878 

E notoria a enorme diversificac;ao que as 
meios de comunicac;ao escrita iriam assim 
conhecer, sob a signa dos Inteiros Postais, 
consagrados definitivamente pela UPU 
(Congresso de Viena 1891), que as sistema-

implacavel da Mudanc;a ira todavia alterar 
profundamente as condic;6es prevalecentes, 
introduzindo meios de comunicac;ao mais de 
acordo com a ritmo exigido pelas novas 
estruturas sociais, pando em perigo, nao so 
as velhas formulas «inteiras» agora torna
das obsoletas, mas a proprio selo adesivo. 

Trac;amos de seguida a quadro «obitua
rio» dos Inteiros Postais, fixando as datas 
da sua extinc;ao em Franc;a, que tomaremos 
como datas medias, e em Portugal, onde 
divergencias diversas nem sempre permitem 
estabelecer uma data precisa para cada 
caso: 

Dtsignayao Extin\io Portugal 

Bihe!es-cala CJResp, paga 1906 1918? 
Cillas estamplladas 1942 ? 
Sdxesait05 1942 1926 
Bihe!es CiTesposta paga 1945 1926 

o primeiro Bilhete Postal emitido. 

tizou, regulamentando as condic;6es espec!
ficas da sua utilizac;ao. 

A Historia dos Inteiros Posta is, legando
nos documentos impressivos das relac;6es 
interpessoais, quer a registo das nossas 
actividades economicas au ludicas, constitui 
par si so um ponto extraordinario no enrique
cimento do nosso patrimonio cultural. 

Ficamos, pais, com um s9culo de Intei
ros Postais a nossa disposic;ao. 0 fenomeno 
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Mantem-se como excepc;ao a Bilhete 
Postal, que no entanto deixou de gozar de 
uma taxa especffica. 

No final, resta-nos a ideia de que, colec
cionar Inteiros Postais, e hoje uma forma de 
comprometimento com a Historia, dada a 
documentalidade obvia que as suas pec;as 
contem, par relac;ao a uma epoca au a um 
periodo definido das comunica¢es postais. 

a contrapartida de realizar a IV Exposic;ao 
Luso-Alema, em Lisboa em 1994, para a qual 
ja demos as primeiros passos. 

• Mostras na Sede 

Consoante tinha sido programado nos 
finais de 1991, decorreram durante todo a 
mes de Fevereiro, nos sabados dias 1, 8, 15 
e 22, mostras na Sede. Tiveram a gentileza 
de disponibilizar participac;6es, respectiva
mente, as consocios Jose Antonio Duarte 
Martins, Pedro Vaz Pereira, Vitor do Carma 
Correia e Jose Correia, ficando representa
das, sucessivamente, as especialidades de 
Maximafilia, Historia Postal, Tematica e In
teiros Postais. 

A iniciativa foi anunciada com antece
dencia, como se impunha, na Revista do 
CFP. Todavia, e 'com muita magoa que a 
reconhecemos, nao foi alcanc;ado a resulta
do tao desejado. Efectivamente, apesar dos 
expositores se terem disposto a estar pre
sentes para prestar eventuais esclarecimen
tos sabre as suas colecc;6es a quem as 
solicitasse, foi minima a afluencia de inte
ressados em apreciar as colec¢es embora 
todas elas sejam de reconhecida valia. Es
tranhamente, muitos dos habituais frequen
tadores da Sede, pouco au nada par elas se 
interessaram! • 

Program amos para 1993 reavivar esta 
iniciativa em moldes um pouco diferentes, 
integrada nas celebrac;6es do 50.2 aniversa
rio do CFP. 

Feiras 

A Federac;ao Portuguesa de Filatelia 
manteve a iniciativa que em boa hora criou, 
de realizar anualmente duas edi¢es da Feira 
Nacional de Filatelia. 

Desta feita, a grande novidade foi a cir
cunstancia da segunda delas que teve lugar 
em 7 de Novembro, se ter desenrolado em 
Matosinhos, par ocasiao da Exposic;ao Na
cional de Filatelia T ematica. 

Foi uma louvavel decisao de descentra
lizac;ao em que a CFP colaborou gostosa
mente com a sua presenc;a para a qual teve, 
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todavia, de efectuar algum esforc;o deslo
cando aquela cidade um membra da Direc
c;ao, Fernando Mendonc;a, que a isso se 
prontificou. 

Como habitual mente, tanto uma como 
outra constitufram exito consolador nao 
apenas pela presenc;a de prestfgio que 
constituiram, como pelo contacto com soci
as que a elas compareceram, e pel a anga
riac;ao de novas associ ados. 

Leilao 

Este vector foi um outro que tambem 
colheu a influencia, alias benefica, da 
Lubrapex 92. Na verdade, a decisao de in
tegrarmos este 6.2 leilao nesta grande ex
posic;ao trouxe resultados altamente 
positivos. 

Em primeiro lugar proporcionou a oportu
nidade de mais uma inovac;ao absoluta ser 
averbada, inovac;ao que consideramos de 
grande valia pelo significado que encerra: foi 
a primeira vez que se realizou um leilao 
binacional, e assim, sendo tambem a prim,ei
ro leilao luso-brasileiro. 

Par ser da mais elementar justic;a, deve
mas repartir aqui, desde ja, as louros da 
iniciativa com a Clube Filatelico do Brasil, 
nosso irmao, e agradecer a Paulo Monteiro 
de Araujo, a motor dinamico, empenhado e 
persistente no outro lado do Atlantica que 
tornou possfvel esta realizac;ao conjunta que 
ficara par certo no historial da Filatelia por
tuguesa e brasileira. 

Sera conveniente recordar que esta, 
como todas as nossas almoedas, constituiu 
tambem uma regalia proporcionada a totali
dade dos associados pais uns podiam ceder 
em condi¢es especiais as seus duplicados 
au pec;as que se nao adaptassem as suas 
colec¢es e todos poderiam adquirir a ma
terial tantas vezes desejado e em vao pro
curado. 

Registe-se que esta hasta dividiu-se em 
tres sectores principais: Portugal, Brasil e 
Estrangeiro. 0 catalogo averbou uma qual i
dade assaz positiva caracterizando-se par 
tad as as reproduc;6es de pec;as terem sido 
feitas em quadricromia, insertas criteriosa
mente. 



tos que poderao dar origem a iniciativas in
teressantes e novas reg alias para os asso
ciados. 

Exposh;6es 

Ja bastante foi dito na nota ihtrodutoria 
deste Relatorio sobre este capftulo. Por isso, 
apenas aqui se introduzirao pequenas ano
taqoes. 

• Lubrapex 92 

Comeqamos p~r recordar tambem 0 tra
balho relativo a este certame inserto no n. R 

361 da Revista do CFP, afinal urn verdadei
ro relatorio da manifestaqao, 0 qual ficara 
bern acoplado a este outro. 

De anotar desde ja que esse mesmo 
relatorio, tanto quanto sabemos, tera side 0 

mais completo jamais elaborado sobre qual
quer exposi9So filatelica realizado entre nos. 

Assinale-se ainda 0 desejo conseguido 
em muitos sectores, de inovar, de fazer di
ferente, de fazer 0 que e como nunca tinha 
sido antes feito. A leitura desse texto permite 
recensear numerosas dessas situaqoes em 
diferentes vectores. 

Mas 0 que importa que aqui fique 
registado com muita clareza sao os eleva
dos dividendos recolhidos pelo Clube Fila
talico de Portugal decorrentes desse 
empreendimento, de resto, e sinceramente, 
urn dos mais ponderosos motivos por que 0 

assumimos. 
Com efeito, pela qualidade da organiza

qao alta e publicamente elogiada por todos 
os que nela participaram com mais intensi
dade, 0 prestlgio do CFP ficou extremamen
te reforqado nos mais diversos sectores e 
nlveis: junto de entidades que connosco 
colaboraram (por exemplo Secretaria de 
Estado da Habitaqao e Comunicaqoes, cn 
e Comissao Nacional para as Comemora
qoes dos Descobrimentos Portugueses), 
junto das esferas brasileiras e dos PALOP 
envolvidas, junto de congeneres e filatelistas 
em geral, sem olvidar algumas do estrangei
roo 
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E porque segundo muitas fontes idoneas 
a Lubrapex 92 foi a melhor de todas as re
alizadas ate agora, podemos afirmar com 
natural satisfa9So que os objectivos a que 
nos propusemos foram plenamente alcanqados. 

• Exposl~ao Fllatellca Luso-Alema, 
Kornwesthelm 92 

Conforme estava aprazado com 0 Clube 
Filatelico Portugues em Estugarda que fez a 
intermediaqao junto do Clube Filatelico de 
Kornwestheim, realizou-se a 13 e 14 de 
Junho, a III Exposiqao Filatelica Luso-Alema 
cuja participa9So portuguesa est eve a cargo 
do Clube Filatelico de Portugal. 

Os concorrent~s foram p~r nos coleccio
nados, naturalmente entre os associados do 
CFP, tendo-se em atenqao evitar a repeti
qao de colecqoes que anteriormente tives
sem ja partic ipado nos dois certames 
anteriores, mas tambam as que pelo seu 
nrvel pudessem representar condignamente 
o nos so pafs eo CFP. 

Tambam aqui os objectivos foram plena
mente atingidos. 

Em termos ere classificaqoes, das oito 
colecqaes de associ ados do CFP, seis fo
ram galardoadas com medalhas de ouro, 
alcanc;ando uma delas (a de Antonio Boni
na) a mais elevada pontuaqao das 96 parti
cipaqoes em compita, e as restantes duas 
obtiveram medalhas de vermeil. 

Assim, os numerosfssimos visitantes da 
exposiqao tomaram conhecimento, muitos 
deles pela primeira vez, com a filatelia por
tuguesa. 

Por outro lado, a presenqa do Presidente 
da Direcqao do CFP que se deslocou a 
Kornwestheim como jurado, proporcionou 0 

estabelecimento de excelentes relaqoes com 
filatelistas dessa cidade e do seu clube, de 
Estugarda e do Clube Filatelico Portugues e 
tambam da Federaqao regional. De tal modo 
que e muito provavel que se desencadeie 
em breve urn processo de aproximaqao of i
cia I entre as filatelias dos do is parses. 

No protocolo estabelecido com as duas 
agremiaqoes radicadas na Alemanha, figura 

Jose Alberto Gomes Machado 

Apraz-nos muito registar que Jose Alber
to Simoes Gomes Machado, de quem esta 
Revista ja teve 0 privilegio de apresentar 
alguns trabalhos, concluiu em 15 de De
zembro do passado ano, 0 seu doutoramen
to em Historia de Arte, na Universidade de 
tvora, com distinqao e louvor. 

o novel doutorado versou 0 tema «Andre 
Gonqalves, urn pintor do seculo XVIII ... 

Ficam aqui expressas as nO!Jsas congra
tulaqoes a este nosse distinto colaborador. 

Felras de Colecclonlsmo 

Selos, moedas, notas, postais e mil e 
um outros objectos de outras tantas areas 
de coleccionismo estarao presentes nas 
EXPO-FEIRAS DE COLECCIONISMO que 
se realizam no Hotel Imperio, em Torres 
Vedras, nos dias 5 de Junho e 2 de Outu
bro, e no Hotel Golf-Mar, em Porto Novo, 
Torres Vedras, no dia 3 de Julho, certames 
cujo honirio e das 9 as 19 horas. 

Informaqaes mais detalhadas poderao ser 
solicitadas ao nosso C6ns6cio Mario Antunes, 
telefone (061) 412706. 

Hobby Center 

o nosso cons6cio Paulo Jorge Bras KrOgger tern vindo a editar com muito exito a 
«Hobby Center .. , uma publicaqao que contem numerosas propostas de venda de variados 
produtos da area do coleccionismo. No numero recentemente editado, sobressai 0 material 
filatalico e bilhetes de electrico. 

As vendas processam-se pelo correio, 0 que se revela de grande comodidade e de 
Jtilidade, em particular para os qu~ habitam fora dos grandes centr~s urbanos. 

Os interessados em receber urn exemplar da publica9So poderao solicita-Io para Hobby 
:;enter, Apartado 1274, 1008 Lisboa Codex. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCAc;AO 

Nos tennos estatutarios, convoco a assembleia geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao 
ordinaria no dia 21 de Junho de 1993, pelas 20.30 horas, na sede social na Avenida Almirante Reis, 70, 5.0 
01.°, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.° - ApreciaQio, discussio e vota~o do relatOrio e contas da direcQio e parecer do conselho fiscal do ana 
de 1992. 

2,0 - Proposta de eleiQio de s6cios hlf"nararios. 
Nao estando presente a maioria dos s6cios electivos, a assembleia reunira em 2.1 convocaQio, pelas 21.30 

horas, nos termos dos estatutos. 

Lisboa, 25 de Fevereiro de 1993. 
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o Presidente 
da Assembleia Geral, 

(a) Jose Joaquim Jorge Oliveira 



Nao esta tudo terminado 

D EPOIS de uma larga vida de traba
Iho e sacriffcio, come~ uma nova 
etapa, a de reformado, para a qual 

nao a necessaria prepara~o alguma mas 
sim adapta~o. 

Ao comec;ar esta etapa, algo se pod era 
encontrar como inc6modo po is nao funciona 
ao ritmo a que se esta habituado. Porem 
passado este perfodo de adaptac;ao, 0 ajus
te psicoffsico a perfeito entrando-se na vida 
de reformado, a qual est a cheia de satisfa
c;oes pois podemos ter a ideia de que nao 
esta tudo terminado. 

Nesta nova etapa, podemos levar a cabo 
todas as .. ilusoes .. que nunca pudemos re
alizar em pleno, por motivos da nossa acti
vidade e trabalho em que antes estiveramos 
ocupados. -

Seguramente que algumas das nossas 
.. ilusoes .. seriam, viajar e conhecer outras 
terras e costumes, ler, escrever, coleccionar, 
jogar 0 domino, as cartas, ao xadrez, tazer 
trabalhos manuais, conversar sobre temas 
agradaveis, estudar, investigar, inventar, e 

Julio Caballero 

um sem-fim de coisas que tomando-as com 
calma nos farao gozar plenamente a verda
deira vida. 

E muito importante relacionar-se com 
pessoas que ten ham as mesmas expectati
vas, e que, formando equipas, possam levar 
a bom termo todas as iniciativas. 

o reformado deve rodear-se de amiza
des para repartir afectos, aprec;os, sorrisos e 
palavras amaveis. Deve participar das ale
grias dos demais e unir-se nas adversidades 
e horas diffceis dos seus companheiros. 
Oeste modo excluira a solidao, que tanto 
medo causa ao reformado, e sera como que 
uma etapa mais da vida; poram uma etapa 
cheia de satisfa~o e alegria compartilhada 
com os outros. 

Nesta vida de reform ado nao teremos que 
faze-Ia correr tao depressa como quando 
eramos jovens: bem pelo contrario. Teremos 
que procurar que a mesma, passe lenta e 
tranquila, sem pressas de nenhuma ordem, 
tornando-a duradoira para que nos de tempo 
para gozar um ocio bem merecido. 

*******~******************************* 
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Nao foi perdido 0 ensejo, sempre que ele 
surgiu, de adquirir alguns tftulos para enri
quecer ainda mais 0 nosso acervo, por for
ma a que a Biblioteca do CFP continue a ser 
a melhor e mais importante do pafs, e uma 
das melhores do mundo no domfnio filatalico. 

Clnquentenarlo 

Comec;amos por confessar 0 nosso des
gosto pelo facto de nao ter registado suces
so a primeira acc;ao da nossa lista de 
projectos para assinalar os 50 anos do CFP. 

Referimo-nos a emissao de urn selo 
alusivo a efemeride em devido tempo solici
tado e proposto com as necessarias justifi
cativas aos Correios de Portugal. 

Segundo a resposta desta entidade, .. de 
acordo com decisao superiormente tomada 
o Plano de Emissoes Filatalicas para 1993 
nao contempla a vossa sugestao de nele ser 
inclufda uma serie de selos comemorativa 
do 50.2 aniversario do Clube Filatelico de 
Portugal ... 

Perante tal contrariedade e, confessamo-
10, um pouco a contragosto foi deliberado 
solicitar aos cn a emissao de um Inteiro 
Postal relativo ao aniversario. 

Em fase de execuc;ao no final do ano, 
estao ja, papel de offcio especial, calendari
os de bolso do ana de 1993 e alguns car
tazes compostos para as salas de reunioes 
do CFP. Muitas outras acc;oes estao plane
adas, calculando nos que por falta de verbas 
algumas delas nao tenham viabilidade. Luta
remos ate ao fim no sentido de todas levar 
a efeito. Pelo trabalho ja esquematizado e 
planeado e pelas diligencias ja efectuadas 
neste ana de 1992, esperamos que 0 cin
quentenario do CFP atinja a repercussao que 
indiscutivelmente merece. 

Dlstln~6es 

Sem perder de vista 0 princfpio que 
adoptamos, e que durante longo tempo es
teve esquecido, de distinguir associados e 
personalidades que pelo seu labor em prol 
da Filatelia em geral e do CFP em particular, 
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entendessemos merece-Io, as outorgas des
te ano, devidamente sancionadas pela As
sembleia Geral, recafram sobre filatelistas 
brasileiros do Clube irmao, aproveitando-se 
a circunstancia de se encontrarem entre nos 
por virtude da Lubrapex. 

Desta forma, foram nomeados S6cios 
Honorarios do CFP, 0 General Euclydes 
Pontes, Presidente da Federac;ao Brasileira 
de Filatelia, Pau!o Monteiro de Araujo, Presi
dente da DirecC;ao do Clube Filatelico do 
Brasil, e Gilberto Henry William, 0 Comissa
rio brasileiro de todas as tres Lubrapex da 
responsabilidade do CFP. 

Pensamos ser abselutamente irrelevante 
justificar estas designa¢es tanto e tao im
portante tem side a influencia destas perse
nalidades para a aproximac;ao e 0 

desenvolvimento do Filatelia dos dois pafses, 
para a realizac;ao das Lubrapex e para 0 
fraterno entendimento dos dois Clubes. 

Por outro lado, 0 Clube Filatelico do Bra
sil, certamente por identicas razoes de opor
tunidade designou seus S6cios Honorarios, 
A. Silva Gama, Fernando Carrao e Jose R. 
Dias Ferreira, os quais entenderam que tais 
galardoes sao reflexo do prestfgio do Clube 
Filatelico de Portugal. 

Referencia tambem para a outorga da 
Medalha de Servic;os Inestimaveis da Fede
rac;ao Portuguesa de Filatelia a Antonio Fer
nandes de Sousa e Augusto Barjona de 
Freitas, e a premia~o de Jose Miranda da 
Mota com 0 Premio A. Guedes de Maga
Ihaes, de Literatura Filatalica da FPF - to
dos distintos associados do CFP a quem 
aproveitamos 0 ensejo para saudar. 

Equlpamentos 

Devido a razoes ponderosas de ordem 
profissional dos dois elementos da Direcc;ao 
que tinham ao seu cuidado 0 carregamento 
do computador com 0 ficheiro de s6cios do 
CFP, esta tarefa nao conseguiu atingir os 
objectivos previamente fixados. Contudo, ja 
esta preenchida uma parte das fichas de 
todos os associ ados desejando-se com mui
ta intensidade que se inicie de imediato e 
termine rapidamente a composic;ao total 
dessas fichas que proporcionarao elemen-



Relatorio e Contas da Direc~ao . 
e Parecer do Conselho Fiscal do ano 

de 1992 

Introdu~ao 

Neste bern agradavel contacto anual com 
todos· os associ ados do Clube Filatalico de 
Portugal, come~aremos por salientar que 
1992 foi claramente dominado pela XIX Ex
posi~ao Filatalica Luso-Brasileira, 
LUBRAPEX 92 - como, alias, por certo 
todos se aperceberam facilmente. 

Na verdade, este import ante certame 
requereu durante largos meses a pratica
mente totalidade do nosso tempo e do nos
so esfor~o, tendo side motivo de fartas 
preocupa~c5es, como qualquer empreendi
mento das propor~c5es deste. 

E igualmente conveniente assinalar, re
cordar e registar que uma manifesta~o deste 
jaez nao termina quando encerra as suas 
portas. Muito longe disso. Com efeito, a partir 
dar ainda restam Iongas e morosas tarefas a 
desenvolver durante muitas semanas. 

E ainda nao Unhamos terminado esses 
trabalhos, ja nos encontravamos envolvidos 
na 3.1 Exposi~ao Filatalica Luso-Alema, 
Kornwestheim 92. 

Tendo side a LUBRAPEX 0 exito rotunda 
que se sabe e a Kornwestheim urn sucesso 
consolador, verifica-se entao que valeram a 
pena os, de facto, desgastantes trabalhos 
por que passamos ao longo dos ultimos dois 
anos. Isto pela circunstAncia do Clube 
Fi!atelico de Portugal ter sa/do altamente 
prestigiado em qualquer urna das ocasi-
6es. 

Ppr outro lado, tambam a justo referir que 
o habitual e sempre cada vez maior expe
diente bern como todas as normais tarefas 
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atinentes a secretaria, se desenrolaram com 
total regularidade - facto que nunca a de
mais assinalar e encarecer pois e dos facto
res que mais pesa para constituir a diferen~. 

Uma palavra tam bam para os la~os de 
rnuita amizade e cordialidade que se refor
~aram e estabeleceram com varias das 
nossas conganeres - vertente importante 
que nao deve ser olvidada. 

Nao podemos deixar tambam de referir 
que os 50 anos que 0 CFP comemorara em 
1993 foram motivo relevante para que nos 
debru~assemos, agora com ainda maior ri
gor, sobre as celebra~c5es que iremos levar 
a cabo para festejar data tao significativa. 

E se nao metemos · ombros a algumas 
outras iniciativas, foi por as desejarmos pre
servar e guardar para as integrar nas alu
didas comemora~c5es. 

Biblloteca 

Em sequencia a nova estante conse
guida no ana passado, procedeu-se a uma 
distribui~ao mais logica de varias das sec
~c5es componentes da nossa biblioteca, pe
las prateleiras disponrveis, e arruma~ao de 
outras que se encontravam em locais 
dispersos e provisorios. Foi tambam elabo
rado urn ficheiro de algumas das obras mais 
importantes e significativas. 

E ao longo do ano, foram numerosas as 
ocasic5es em que respondemos de forma 
eficaz a solicita¢es dos nossos cons6cios 
proporcionando-Ihes rapidamente os tftulos 
que necessitaram de consultar para os seus 
estudos e trabalhos filatalicos. 

Angola 92 - Breve panoramica 
sabre as emiss6es do ana 

Vftor Viegas 

Pelo terceiro ano consecutivo as Correios de Angola pautaram a 
sLia actividade de emissao de selos postais, pelo equillbrio, 0 

contraste e 0 born gosto na escolha e oportunidade dos temas. 

O ana de 1992 acabou por trazer (e 
isso por que os desenvolvimentos 
polfticos 0 permitiram) uma maior Ii

beraliza~ao nas op¢es, 0 que por sua vez 
acabou por ser determinante nas tamb9m 
respectivas caracterrsticas. 

Ap6s a Independencia, pela primeira vez 
surgiram temas relacionados com a Religiao 

-·1 

(<<500 Anos de Evangeliza~ao .. e .. Visita do . 
Papa .. ), 0 que atesta singularmente 0 forte 
enraizamento cristao do Povo Angolano. 

Isso e tanto mais significativo quanto os 
temas culturais tornaram-se predominantes 
no cOmputo geral das emissc5es - ( .. Habita-
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~ao Tradicional .. , .. Plantas Medicinais .. , 
.. Pesca Artesanal .. e .. Arte Quioca I ell .. ), 
perfazendo assim 5 das 13 emissOes. 

A .. LUBRAPEX 92,. foi utilizada muito a 
prop6sito para a emissao da sarie .. 500 Anos 
de Evangeliza~o .. , em simultaneo com a sua 
sarda em Angola. 

Acabou por ser tambam inovadora a es
colha do Tema .. Peixes,., a primeira serie de 

peixes emitida em Angola, mais aferida as 
op¢es dos anos anteriores e com especies 
que se encontram ao longo de tada a costa 
angolana. 

Os Correios de Angola participaram num 
born numero de acontecimentos internacio-



nais para os quais emitiram selos: .. Aves -
ProteCQAo da Natureza .. , a 2 de Janeiro, no 
Rio de Janeiro por ocasiAo da Cimeira Eco-
16gica da Terra; .Plantas Medicinas", a 8 de 
Maio, na Lubrapex 92, em Lisboa, tendo na 
mesma oportunidade, em 10 de Maio lanCja
do em circulaCjao .500 Anos de 
EvangelizaCiAo"; ecHabitaCjlio Tradicional .. , em 
22 de Maio, em Genova, na ExposiCjao 
Mundial Tematica Genova 92; e .500 Anos 
da Descoberta da America", a 18 de Setem
bro, em Sevilha, por ocasiao da Expo-Sevi
Iha onde Angola participou com um programa 
de bastante representatividade. Referencia 
ainda para a serie .Jogos Olrmpicos ... 

As tiragens continuaram relativamente 
curtas, 0 que logo a partida as valoriza (qua-

uma em bloco (com 1 selo). Um total de 44 
selos (m9dia 3,3 seles por emissOO) e 2 blocos. 

As taxas aumentaram consideravelmente 
ao longo do ano, devido por um lado aos 
aumentos das tarifas a nrvel internacional, e 
por outro, as sucessivas desvaloriza¢es da 
moeda angolana. ComeCjaram por valores 
situados entre as 40,00 e os 80,00 NKz (se
rie .. Peixes .. ) e fixaram-se a volta dos 400,00 
NKzl500,00 NKz, com poucos a excederem. 

As pequenas folhas foram 0 criterio apli
cado em 2 emissoes ( .. Plantas Medicinais .. 
e .. Aves - ProteCQao da Natureza .. ); para a 
"Visita do Papa .. optou-se por uma folhinha 
especial que rapidamente se esgotou. 

A variedade e a policromia foram garan
tidas sem porem em causa os pad roes ja 
conhecidos. 

~---.................... -.................................. ............ -........ ~. 
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se sempre entre 35 000 e 50 000 exempla
res). 

o formato aplicado variou este ano mais 
que nos dois anteriores: 

Series com 40x30 mm 6 
Series com 40,5x35 mm 1 
Series com 40x30,6 mm 4 
Series com 30x30 mm 2 

As picotagens variam, entre 0 modelo 
mais reproduzido 11 3/4x11 112, ate ao 14 
1/4x14 1/4, ao 12x12 1/2 e ao 13 1/2x13 
1/2. 

o total das emissoes foi, como ja disse
mos, de 13, sendo nove delas com 4 selos 
cada, uma com 3 selos, duas com 2 selos e 

Emissoes como as da "HabitaCjao Tradi
cional .. e a ec Pesca Artesanal ... foram realCja
das com cores quentes e contrastes fortes, 
sendo a emissao .. Plantas Medicinais .. (Ian
Cjada na "LUBRAPEX .. ) a que se distinguiu 
pela sua sobriedade, sublinhando bem, tal 
como a emissao ,,500 Anos de 
EvangelizaCjao em Angola.. a presenCj'a dos 
Correios de Angola na ExposiCjao que foi 
organizada com a reconhecida participaCjao 
e competencia do Clube Filatelico de Portu
gal. . 

Em 1992, a qualidade muito aceitilVel foi 
pois garantida, nas emissoes dos Correios 
de Angola e na sequencia do bom trabalho 
iniciado em 1990, augurando boas perspec· 
tivas para as realizaCjoes de 1993. 

Paquete Britanico eo porte manuscrito de 450 
Reis. Foi oom base nesta ultima carta, no seu 
porte, e palo facto de nao se enquadrar, nem na 

" /j / 
, 
r • '1 

se inscreve na tabela D, por n6s construida, 
mas que acreditamos que deve ter existido. 
Resta-nos agora esperar por mais cartas, que 

/ r 

,. 
c! 
I' 

- If 
I" , 

Fig. 9 

tabela A, oem na B e por nao indfcios de ser de 
porte composto, foi tratada somente como carta 
do Paquete Britanico, onde este porte tamb9m 
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nos venham oonfirrnar as hip6teses apresenta
das, ou outro oolega que venha dizer diferente
mente. 



, 
::~: .. 

' \I; 

Fig. 8 

Vamos agora analisar 0 problema dos 
portes, Os portes de 240 e 360 rais, sao 
portes territoriais para cartas estrangeiras 
vindas de Alam-Pirenaus, por Espanha e de 
pesos respectivamente ata 1/2 oitavas de 

0- CARTAS ESTRANGEIRA 
DE ALEM PIRINEUS 

® -PAQUETES DO 
MEDITERRANEO 

@- PAQUETES BRITANICOS 
DA C,I LlSBOA·PORTO 

<W - PAQUETES BRITANICOS 
DA CORUNHA 

Ate 1/2 

240 

120 

40 

60 

onlta e de 1/2 a 1 1/2 oitavas, segundo os 
Regulamentos em vigor. 

Se observarmos as tabelas B e C do Paque
te, vemos que os partes adicionais das nossas 

duas cartas, se encaixam cada na sua tabela, mas 
nao os dois num s6, como tem que ser. 

Deixamos este problema para posterior solu
~ao, quando e do mesmo arquivo nos apareceu a 
carta que apresentamos na Fig. 9. 

De 1 De 1 1/2 De 2 De 2 1/2 

a 1 1/2 a 2 a 2 1/2 a 3 

360 480 600 720 

180 240 300 360 

90 135 180 225 

90 120 150 180 

Expedida de Palermo, foi encaminhada em 
Marselha, seguiu via Bayonne, onde tambam 
apanhou 0 Paquete Br~anico .. Montrose» e que 
chegou a Us boa a 3 de Maio. T em a marca do 
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o Transporte de Correspondencia 
entre Lisboa e Porto, pelos 

Paquetes Britanicos, durante a 
Guerra da Patuleia (Junho 1846 a Julho 1847) 

Dois consagrados autores, pelo menos, 
ja trataram em pormenor este tema, e fo
ram, respectivamente, A. GUEDES DE MA
GALHAES em «Lisbon 2» - Boletim do 
Clube Filatalico de Portugal, e ARMANDO 
VIEIRA em "Subsidios para a Historia do 
Correio Maritimo Portugues - Guerra da 
Patuleia» pags. 125 a 131, focando entre 
outros pontos os aspectos historico-postais 
em que se situam 0 envolvimento dos pa-

Luis Frazao 

Algumas sugestoes foram apresentadas, 
e assim 0 primeiro autor escreve: «Mas e 
interessante notar que todas as cartas foram 
registadas e numeradas seguidamente, 
transitando a numerayao de 1846 para 0 ana 
seguinte, eessando justamente nas vespe
ras da COnVenyaO do Gramido." 

Mas perguntamos: tal registo teria side 
feito no correia ou em qualquer agencia 
particular? Se foi no correio, porque nao foi 

.:~ 

fifJ'5 /~7 / --$?I 
. \ 

Fig. 1 

quetes britanicos, no transporte de corres
pondencia entre as duas cidades e no c~ado 
Periodo. 

Poram, 0 que ficou por explicar ata este 
momento, a 0 significado e razao de ser das 
inscriltoes manuscritas que se encontram no 
verso das cartas transportadas de Lisboa 
para 0 Porto, nos referidos paquetes britani
cos, e semelhantes a que se reproduz na 
fig. 1. 
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aplicado nas cartas 0 carimbo «segura» 
entao em uso? Ou 0 carimbo franca de por
te pago? E porque razao todas as cartas 
foram registadas? 

Tambem 0 segundo autor se refere ao 
tema escrevendo: «A pena foi-Ihe inscrito no 
verso, nao sabemos por quem, um numero 
de ordem, assim como uma data em frae
yaO, uma inieial e a indicayao de pago, X 
reis." 



Estamos hoje em eondi~6es de esclare
eer a maio ria destas duvidas nomeadamen
te a razao do porte, por quem foi manuserito 
- 0 que nos propomos fazer de seguida. 

Sistematizaremos 0 nosso trabalho, eo
me~ando por tratar da eorrespondeneia de 
Lisboa para 0 Porto. 

1. - A corresJlondencia de 
Lisboa para 0 Porto 

Apresentamos de seguida e sob a forma 
de um quadro as eartas de que temos co
nhecimento e do perfodo de Junho 1846 a 
Julho 1847. Aproveitamos 0 ensejo para pedir 
ao leitor que nos ajude a completar este 
quadro, forneeendo-nos toda a informa~ao 
que julgue poder interessar ao tema. 

Partida ehegada 

II. Todas as eartas, a exeep~o de duas, 
transitaram pelo Agente dos Paquetes, em 
Lisboa onde levaram uma das duas mareas 
Lisbon em usa (tipo 1 ou tipo 2). 

III. As que tem marea datada do Porto, a 
ehegada, tambam tem marea de porte, im
presso ou manuserita e aposta pelo mesmo 
Correio, e segundo as taxas do Regulamen
to em vigor. 

IV. Todas, a exeep~ao de uma, tem a 
assinatura da pessoa que as manipulou [as
sinaturas a), b) e e)l. 

V. Todas tem, na parte manuserita uma 
marea de Porte Pago, sendo todos multiplos 
de 45 Rais. 

Peso hldica9iio manuscrita no verso 

Morea dlltoda U,bon Morea dltoda Porle Ipllcado N."0rdIm Dola Franqueo AI_Iura 

do c.' de Uebol do c.' do Porto no PorIa 

1. 3Oi11146 T~o 1 - -
2. 04112 TIpO 1 11/12 90 
3. 04112 TIpO 2 11112 80 
4. 19/12 TIpO 1 22112 130 ms 
5. 30/12 TIpO 2 -
6. 30/12146 T~o 2 01101 
7. 19101/47 TIpO 1 24101 
8. 03103 TIpO 1 -
9. 03103 T~o 1 04/03 

10. 09/03 TIpO 2 11103 
11. 09103 TIpO 2 11103 
12. 31103 - -
13. 09/05 - -
14. 08/06 TIpO 1 -
15. 13108147 TIpO 1 -

Este quadro ilustra elaramente os se
guintes pontos: 

I. Todas as cartas transitaram pelo cor
reio de Lisboa, onde levaram a respeetiva 
marea datada, nso tendo no entanto leva
do qualquer marea de porte a pagar. 

-
70 

-
40 
70 
40 
-
-
-
-
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237 30/11/46 Pg.135 a) 
6112 475 4/12146 Pg.585 a) 
5112 519 4112146 Pg.495 b) 
9 762 19/12146 Pg.810 b) 

865 30/12146 Pg.135 c) 
850 30/12146 Pg.270 c) 
984 19/1 /47 Pg.810 b) 
1613 313147 Pg.l80 c) 
1619 313147 Pg.90 c) 
1913 913147 Pg.225 b) 
1975 913147 Pg.90 b) 
2533 3113147 Pg.585 a) 
3700 - Pg.90 -
4591 81611847 Pg. 405 a) 
4865 181811847 Pg. 135 a) 

VI. Nao eonheeemos outras eartas e no 
eitado perfodo, que tenham transitado de 
Lisboa para 0 Porto, qualquer que seja a via 
seguida. 

E a precisamente por este ponto V em 
eonjuga~ao com 0 ponto III que vamos apre
sentar as seguintes hip6teses: 

• 

Petersburgo), tem a marea Franco-Prussia
na de troea Prusse-Givet, 24 Dez. 1846, e a 
marea de Madrid de 31 de Dez. Alem disso, 
tem no verso 0 earimbo datado de Lisboa de 12 
de Janeiro de 1847. 0 que a toma muito especial 
e a marea do Paquete Britfmico, para alam des 
portes de 360 impresses - ao qual se adieiona 
o "Porte do Paquete de 90 Reis», para dar um 
total de 450 Rais (fig. 7). 

des espanholas encaminhar as eartas para 
Lisboa, pela via dos Paquetes britanieos que 
regularmente esealavam a Corunha (Vigo), 
em vez de as remeterem pel a via terrestre 
ate Lisboa. Esta via de eomuniea~ao de 
Madrid-Corunha ja antiga, teve 0 seu ponto 
alto por altura das Invas6es Franeesas, e foi 
reaetivada posteriormente (em 1845), po is 
por contrato postal, 0 eorreio entre Madrid e 

-< «<~ <\ // /f;r;:;-~ .3 6 (J _ 
~~~> ~-o 
.. /' b.~?!' 
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Fig. 7 

Se observarmos a segunda carta euja 
origem a st. Servan, em Fran~a, vemos que 
tem marea de transito, mas tam bam 0 Pa
quete Britanieo e 0 porte eomposto ja aludi
do, mas desta vez com 480 + 129 = 600. 
Fig. 8. A que se devem estes portes' e a que 
eorrespondem: devido ao estado de belige
rancia, em Portugal, deeidiram as autorida-
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Inglat!')rra, seguia via Corunha pelos Paque
tes Britanieos. 

Voltando as nossas eartas, pensamos 
que foram a Vigo apanhar 0 Paquete Brita
nieo, pelo motivo apontado atras; alam dis
so, a data de ehegada a Lisboa, coineid~ 
com a do paquete "Tiber» da PSN Co., que 
atracou preeisamente a 12 de Janeiro. 



3. A correspond~ncla do Algarve 
para Llsboa 

Tambem, do perfodo em questao, co
nhecemos duas cartas expedidas de Silves 
e de Faro, datadas respectivamente de 8/31 
1847 e 24/211847. 

Ambas tem a marca de chegada do 
Paquete Britanico e marca de porte respec
tivamente de 180 e 135 Reis, alem da mar
ca datada do Correio de Lisboa. 

Destas reproduzimos a segunda na Fig. 5. 

qentemente tratada de acordo com a tabela 
das Cartas Estrangeiras de Navio; tem 
partida do Porto a 18 de Fevereiro de 1847 
e tem marca de chegada a Lisboa a 21 do 
mesmo mes. 

o E a car,ta reproduzida na figura 6. 

* * * 

'''0 

Fig. 6 

E de salientar que estas tax as estao em 
concordancia com a tabela construfda. 

Para terminar este trabalho, apresenta
mos um outr~ curioso documento postal, 
contemporaneo com os que foram descritos. 

Trata-se de uma carta do Porto para Lis
boa, expedida via Vigo, onde apanhou uma 
embarcaC;ao estrangeira, tendo sido conse-
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Antes de encerrarmos este estudo relati
vo ao perfodo da guerra da Patuleia, querf
amos apresentar duas cartas, ainda do 
mesmo perfodo, recentemente descobertas 
e que levantaram um problema novo - 0 
dos portes das cartas dos Paquetes Britani
cos vindos do Norte de Espanha. 

Assim, a primeira das cartas foi expedida 
de Borga a 8 de Dezembro de 1846 (via S. 

• 

- 0 porte territorial a pagar correspon
dente ao trajecto Lisboa-Porto e aplicado, 
sempre a chegada, pelo Correio do Porto 
(no caso das cartas que transitam pelo Cor
reio do Porto); 

- 0 porte marftimo, pago antecipada
mente em Lisboa, corresponde a taxa do 
Paquete Britanico, era manuscrito nas car
tas por um funcionario do correio de Lisboa. 

Com base nestas premissas, reproduzi.: 
mos abaixo dois quadros, 0 primeiro tirado 
do Regulamento dos Correios e 0 segundo 
construido por nos: 

PlIo D. :III De~ 

ali :III ali 4'8 atUI 
0 

l.'tlcallo 2.' eacallo 3.'tlcallo 

40 ,lIa 70 rlla 10 ,lIa 

Ali D. Do 2 2112 I 1112 I 1112 5 51/i • I 

111 1,1,'2 112.2 • • • • • • • • 
21 ,'2 I 1112 I 1112 5 5112 i 

15 10 III 110 225 270 lIS HI 105 III 115 

Esta tabela, assim construfda, esta de 
acordo com todos os exemplos, sem excep
C;ao, que constam da tabela das cart as. 

Verificamos ainda que as cartas 2, 3, 4 
tem uma inscric;ao de 6 112, 5 1/2 e 9, que 
se for interpretado, como 0 seu peso, em 
oitavos de onc;a, ainda mais reforc;a, se ne
cessario, a concordancia da tabela constru
fda com os dados disponfveis. 

Quanto as cartas, que nao tem marcas 
nem porte do Porto, e de admitir que te
nham sido entregues, em mao, aos seus 
destinatarios, fugindo assim ao porte a pa
gar e dando razao Ii queixa referida (pags., 
126), A. Vieira sobre 0 funcionario do Con
sulado Britanico do Porto que... «entregao 
cartas aos Particulares com grave preju{zo 

• 
5112 

Sli 
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dos interesses da Fazenda Nacional» , e 
datada de 27/11/1846. 

Vamos agora tratar de fundamentar a 
hipotese 2, sobre quem fazia as inscri¢es 
nas cartas: 

Da carta 2 de 411.2/1846, transcrevemos: 
«Pelo Vapor MadridJhe remeti as cartas que 
cons tam da nota inclusa e paguei os por
tes de Rs 4540 que levo ao seu debito na 
conta geral», e mais adiante, ccfranqueamos 
aqui as nossas cartas todas no Correlo 
Geral, e dali sao remetidas ao Agente dos 
Paquetes que as remete a bordo das Em
barca90es Inglesas». 

E claro 0 esclarecimento que 0 autor da 
carta da ao seu correspondente no Porto. 

AI! De De 

1~ 10Zall:n 1. 211 a 1 .4'1 

4.' tacallo 5.' tacallo 5.' tacallo 

10 rill 1311 rlil 170 rill 

1112 7 7112 I 1112 I 1112 10 10 1~ 11 11112 

• • • • • • • • • • • 
7 7112 I 1112 I 1112 11 111/1 11 11112 12 

liS III m 72t 115 110 III 10' Ml .. , 1111 

As cartas sao franqueadas no Correio 
Geral - mas esta franquia diz respeito so
mente ao porte marftimo da Embarcac;ao 
Inglesa e daf 0 numaro de ordem, data e 
pago, assim como a assinatura do funciona
rio que recebeu a carta. 

Nao tem lugar assim qualquer marca de 
Franqueada, e muito menos de Segura, pois 
que nao sa tratavam de cartas seguras. 

Terminamos este capftulo reproduzindo . 
duas cartas, que me parecem mais significa
tivas. (Figuras 2 e 3). 

* * * 
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2. A correspondAncla do Porto 
para Lisboa 

A procura de cartas no sentido inverse 
ao descrito levou ate este momento a des· 
coberta d.e uma (mica carta, que reproduzi. 
mos na flgura 4. 

Expedida do Porto a 15 de Fevereiro de 
1847, chegou a Lisboa a 25 do mesmo mas 
nao tem a marca do correio do Porto e d~ 
de Lisboa, tem a marca do Paquete Britani. 
co e marca de Porte de 180 alem da marca 
do dia de 25 de Fevereiro. ' 

.180 

---~ 

Fig. 4 

Fig. 5 

23 



Fig. 2 ------

~~-9-'~ 

~~ ~,.n. :> 
.---... -

Fig. 3 

A" t - " 
~ 

1 ( '" , .r { N 

~ ~ 
t 

.,) ~ - ~~ 

~ ~ 
" " 

~~ 
\l 

~ 
4 

~ J. '\ ~ij: .. ~ ~ 
') 

, .t ~ ~ 
..1'\ 

22 

i' J 

~ 

t 

2. A correspondAncla do Porto 
para Lisboa 

A procura de cartas no sentido inverse 
ao descrito levou ate este momento a des· 
coberta d.e uma (mica carta, que reproduzi. 
mos na flgura 4. 

Expedida do Porto a 15 de Fevereiro de 
1847, chegou a Lisboa a 25 do mesmo mas 
nao tem a marca do correio do Porto e d~ 
de Lisboa, tem a marca do Paquete Britani. 
co e marca de Porte de 180 alem da marca 
do dia de 25 de Fevereiro. ' 

.180 

---~ 

Fig. 4 

Fig. 5 
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3. A correspond~ncla do Algarve 
para Llsboa 

Tambem, do perfodo em questao, co
nhecemos duas cartas expedidas de Silves 
e de Faro, datadas respectivamente de 8/31 
1847 e 24/211847. 

Ambas tem a marca de chegada do 
Paquete Britanico e marca de porte respec
tivamente de 180 e 135 Reis, alem da mar
ca datada do Correio de Lisboa. 

Destas reproduzimos a segunda na Fig. 5. 

qentemente tratada de acordo com a tabela 
das Cartas Estrangeiras de Navio; tem 
partida do Porto a 18 de Fevereiro de 1847 
e tem marca de chegada a Lisboa a 21 do 
mesmo mes. 

o E a car,ta reproduzida na figura 6. 

* * * 

'''0 

Fig. 6 

E de salientar que estas tax as estao em 
concordancia com a tabela construfda. 

Para terminar este trabalho, apresenta
mos um outr~ curioso documento postal, 
contemporaneo com os que foram descritos. 

Trata-se de uma carta do Porto para Lis
boa, expedida via Vigo, onde apanhou uma 
embarcaC;ao estrangeira, tendo sido conse-

24 

Antes de encerrarmos este estudo relati
vo ao perfodo da guerra da Patuleia, querf
amos apresentar duas cartas, ainda do 
mesmo perfodo, recentemente descobertas 
e que levantaram um problema novo - 0 
dos portes das cartas dos Paquetes Britani
cos vindos do Norte de Espanha. 

Assim, a primeira das cartas foi expedida 
de Borga a 8 de Dezembro de 1846 (via S. 

• 

- 0 porte territorial a pagar correspon
dente ao trajecto Lisboa-Porto e aplicado, 
sempre a chegada, pelo Correio do Porto 
(no caso das cartas que transitam pelo Cor
reio do Porto); 

- 0 porte marftimo, pago antecipada
mente em Lisboa, corresponde a taxa do 
Paquete Britanico, era manuscrito nas car
tas por um funcionario do correio de Lisboa. 

Com base nestas premissas, reproduzi.: 
mos abaixo dois quadros, 0 primeiro tirado 
do Regulamento dos Correios e 0 segundo 
construido por nos: 

PlIo D. :III De~ 

ali :III ali 4'8 atUI 
0 

l.'tlcallo 2.' eacallo 3.'tlcallo 

40 ,lIa 70 rlla 10 ,lIa 

Ali D. Do 2 2112 I 1112 I 1112 5 51/i • I 

111 1,1,'2 112.2 • • • • • • • • 
21 ,'2 I 1112 I 1112 5 5112 i 

15 10 III 110 225 270 lIS HI 105 III 115 

Esta tabela, assim construfda, esta de 
acordo com todos os exemplos, sem excep
C;ao, que constam da tabela das cart as. 

Verificamos ainda que as cartas 2, 3, 4 
tem uma inscric;ao de 6 112, 5 1/2 e 9, que 
se for interpretado, como 0 seu peso, em 
oitavos de onc;a, ainda mais reforc;a, se ne
cessario, a concordancia da tabela constru
fda com os dados disponfveis. 

Quanto as cartas, que nao tem marcas 
nem porte do Porto, e de admitir que te
nham sido entregues, em mao, aos seus 
destinatarios, fugindo assim ao porte a pa
gar e dando razao Ii queixa referida (pags., 
126), A. Vieira sobre 0 funcionario do Con
sulado Britanico do Porto que... «entregao 
cartas aos Particulares com grave preju{zo 

• 
5112 

Sli 

21 

dos interesses da Fazenda Nacional» , e 
datada de 27/11/1846. 

Vamos agora tratar de fundamentar a 
hipotese 2, sobre quem fazia as inscri¢es 
nas cartas: 

Da carta 2 de 411.2/1846, transcrevemos: 
«Pelo Vapor MadridJhe remeti as cartas que 
cons tam da nota inclusa e paguei os por
tes de Rs 4540 que levo ao seu debito na 
conta geral», e mais adiante, ccfranqueamos 
aqui as nossas cartas todas no Correlo 
Geral, e dali sao remetidas ao Agente dos 
Paquetes que as remete a bordo das Em
barca90es Inglesas». 

E claro 0 esclarecimento que 0 autor da 
carta da ao seu correspondente no Porto. 

AI! De De 

1~ 10Zall:n 1. 211 a 1 .4'1 

4.' tacallo 5.' tacallo 5.' tacallo 

10 rill 1311 rlil 170 rill 

1112 7 7112 I 1112 I 1112 10 10 1~ 11 11112 

• • • • • • • • • • • 
7 7112 I 1112 I 1112 11 111/1 11 11112 12 

liS III m 72t 115 110 III 10' Ml .. , 1111 

As cartas sao franqueadas no Correio 
Geral - mas esta franquia diz respeito so
mente ao porte marftimo da Embarcac;ao 
Inglesa e daf 0 numaro de ordem, data e 
pago, assim como a assinatura do funciona
rio que recebeu a carta. 

Nao tem lugar assim qualquer marca de 
Franqueada, e muito menos de Segura, pois 
que nao sa tratavam de cartas seguras. 

Terminamos este capftulo reproduzindo . 
duas cartas, que me parecem mais significa
tivas. (Figuras 2 e 3). 

* * * 



Estamos hoje em eondi~6es de esclare
eer a maio ria destas duvidas nomeadamen
te a razao do porte, por quem foi manuserito 
- 0 que nos propomos fazer de seguida. 

Sistematizaremos 0 nosso trabalho, eo
me~ando por tratar da eorrespondeneia de 
Lisboa para 0 Porto. 

1. - A corresJlondencia de 
Lisboa para 0 Porto 

Apresentamos de seguida e sob a forma 
de um quadro as eartas de que temos co
nhecimento e do perfodo de Junho 1846 a 
Julho 1847. Aproveitamos 0 ensejo para pedir 
ao leitor que nos ajude a completar este 
quadro, forneeendo-nos toda a informa~ao 
que julgue poder interessar ao tema. 

Partida ehegada 

II. Todas as eartas, a exeep~o de duas, 
transitaram pelo Agente dos Paquetes, em 
Lisboa onde levaram uma das duas mareas 
Lisbon em usa (tipo 1 ou tipo 2). 

III. As que tem marea datada do Porto, a 
ehegada, tambam tem marea de porte, im
presso ou manuserita e aposta pelo mesmo 
Correio, e segundo as taxas do Regulamen
to em vigor. 

IV. Todas, a exeep~ao de uma, tem a 
assinatura da pessoa que as manipulou [as
sinaturas a), b) e e)l. 

V. Todas tem, na parte manuserita uma 
marea de Porte Pago, sendo todos multiplos 
de 45 Rais. 

Peso hldica9iio manuscrita no verso 

Morea dlltoda U,bon Morea dltoda Porle Ipllcado N."0rdIm Dola Franqueo AI_Iura 

do c.' de Uebol do c.' do Porto no PorIa 

1. 3Oi11146 T~o 1 - -
2. 04112 TIpO 1 11/12 90 
3. 04112 TIpO 2 11112 80 
4. 19/12 TIpO 1 22112 130 ms 
5. 30/12 TIpO 2 -
6. 30/12146 T~o 2 01101 
7. 19101/47 TIpO 1 24101 
8. 03103 TIpO 1 -
9. 03103 T~o 1 04/03 

10. 09/03 TIpO 2 11103 
11. 09103 TIpO 2 11103 
12. 31103 - -
13. 09/05 - -
14. 08/06 TIpO 1 -
15. 13108147 TIpO 1 -

Este quadro ilustra elaramente os se
guintes pontos: 

I. Todas as cartas transitaram pelo cor
reio de Lisboa, onde levaram a respeetiva 
marea datada, nso tendo no entanto leva
do qualquer marea de porte a pagar. 

-
70 

-
40 
70 
40 
-
-
-
-
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237 30/11/46 Pg.135 a) 
6112 475 4/12146 Pg.585 a) 
5112 519 4112146 Pg.495 b) 
9 762 19/12146 Pg.810 b) 

865 30/12146 Pg.135 c) 
850 30/12146 Pg.270 c) 
984 19/1 /47 Pg.810 b) 
1613 313147 Pg.l80 c) 
1619 313147 Pg.90 c) 
1913 913147 Pg.225 b) 
1975 913147 Pg.90 b) 
2533 3113147 Pg.585 a) 
3700 - Pg.90 -
4591 81611847 Pg. 405 a) 
4865 181811847 Pg. 135 a) 

VI. Nao eonheeemos outras eartas e no 
eitado perfodo, que tenham transitado de 
Lisboa para 0 Porto, qualquer que seja a via 
seguida. 

E a precisamente por este ponto V em 
eonjuga~ao com 0 ponto III que vamos apre
sentar as seguintes hip6teses: 

• 

Petersburgo), tem a marea Franco-Prussia
na de troea Prusse-Givet, 24 Dez. 1846, e a 
marea de Madrid de 31 de Dez. Alem disso, 
tem no verso 0 earimbo datado de Lisboa de 12 
de Janeiro de 1847. 0 que a toma muito especial 
e a marea do Paquete Britfmico, para alam des 
portes de 360 impresses - ao qual se adieiona 
o "Porte do Paquete de 90 Reis», para dar um 
total de 450 Rais (fig. 7). 

des espanholas encaminhar as eartas para 
Lisboa, pela via dos Paquetes britanieos que 
regularmente esealavam a Corunha (Vigo), 
em vez de as remeterem pel a via terrestre 
ate Lisboa. Esta via de eomuniea~ao de 
Madrid-Corunha ja antiga, teve 0 seu ponto 
alto por altura das Invas6es Franeesas, e foi 
reaetivada posteriormente (em 1845), po is 
por contrato postal, 0 eorreio entre Madrid e 

-< «<~ <\ // /f;r;:;-~ .3 6 (J _ 
~~~> ~-o 
.. /' b.~?!' 

~~~.v1 
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Fig. 7 

Se observarmos a segunda carta euja 
origem a st. Servan, em Fran~a, vemos que 
tem marea de transito, mas tam bam 0 Pa
quete Britanieo e 0 porte eomposto ja aludi
do, mas desta vez com 480 + 129 = 600. 
Fig. 8. A que se devem estes portes' e a que 
eorrespondem: devido ao estado de belige
rancia, em Portugal, deeidiram as autorida-
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Inglat!')rra, seguia via Corunha pelos Paque
tes Britanieos. 

Voltando as nossas eartas, pensamos 
que foram a Vigo apanhar 0 Paquete Brita
nieo, pelo motivo apontado atras; alam dis
so, a data de ehegada a Lisboa, coineid~ 
com a do paquete "Tiber» da PSN Co., que 
atracou preeisamente a 12 de Janeiro. 



, 
::~: .. 

' \I; 

Fig. 8 

Vamos agora analisar 0 problema dos 
portes, Os portes de 240 e 360 rais, sao 
portes territoriais para cartas estrangeiras 
vindas de Alam-Pirenaus, por Espanha e de 
pesos respectivamente ata 1/2 oitavas de 

0- CARTAS ESTRANGEIRA 
DE ALEM PIRINEUS 

® -PAQUETES DO 
MEDITERRANEO 

@- PAQUETES BRITANICOS 
DA C,I LlSBOA·PORTO 

<W - PAQUETES BRITANICOS 
DA CORUNHA 

Ate 1/2 

240 

120 

40 

60 

onlta e de 1/2 a 1 1/2 oitavas, segundo os 
Regulamentos em vigor. 

Se observarmos as tabelas B e C do Paque
te, vemos que os partes adicionais das nossas 

duas cartas, se encaixam cada na sua tabela, mas 
nao os dois num s6, como tem que ser. 

Deixamos este problema para posterior solu
~ao, quando e do mesmo arquivo nos apareceu a 
carta que apresentamos na Fig. 9. 

De 1 De 1 1/2 De 2 De 2 1/2 

a 1 1/2 a 2 a 2 1/2 a 3 

360 480 600 720 

180 240 300 360 

90 135 180 225 

90 120 150 180 

Expedida de Palermo, foi encaminhada em 
Marselha, seguiu via Bayonne, onde tambam 
apanhou 0 Paquete Br~anico .. Montrose» e que 
chegou a Us boa a 3 de Maio. T em a marca do 
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o Transporte de Correspondencia 
entre Lisboa e Porto, pelos 

Paquetes Britanicos, durante a 
Guerra da Patuleia (Junho 1846 a Julho 1847) 

Dois consagrados autores, pelo menos, 
ja trataram em pormenor este tema, e fo
ram, respectivamente, A. GUEDES DE MA
GALHAES em «Lisbon 2» - Boletim do 
Clube Filatalico de Portugal, e ARMANDO 
VIEIRA em "Subsidios para a Historia do 
Correio Maritimo Portugues - Guerra da 
Patuleia» pags. 125 a 131, focando entre 
outros pontos os aspectos historico-postais 
em que se situam 0 envolvimento dos pa-

Luis Frazao 

Algumas sugestoes foram apresentadas, 
e assim 0 primeiro autor escreve: «Mas e 
interessante notar que todas as cartas foram 
registadas e numeradas seguidamente, 
transitando a numerayao de 1846 para 0 ana 
seguinte, eessando justamente nas vespe
ras da COnVenyaO do Gramido." 

Mas perguntamos: tal registo teria side 
feito no correia ou em qualquer agencia 
particular? Se foi no correio, porque nao foi 

.:~ 

fifJ'5 /~7 / --$?I 
. \ 

Fig. 1 

quetes britanicos, no transporte de corres
pondencia entre as duas cidades e no c~ado 
Periodo. 

Poram, 0 que ficou por explicar ata este 
momento, a 0 significado e razao de ser das 
inscriltoes manuscritas que se encontram no 
verso das cartas transportadas de Lisboa 
para 0 Porto, nos referidos paquetes britani
cos, e semelhantes a que se reproduz na 
fig. 1. 
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aplicado nas cartas 0 carimbo «segura» 
entao em uso? Ou 0 carimbo franca de por
te pago? E porque razao todas as cartas 
foram registadas? 

Tambem 0 segundo autor se refere ao 
tema escrevendo: «A pena foi-Ihe inscrito no 
verso, nao sabemos por quem, um numero 
de ordem, assim como uma data em frae
yaO, uma inieial e a indicayao de pago, X 
reis." 



nais para os quais emitiram selos: .. Aves -
ProteCQAo da Natureza .. , a 2 de Janeiro, no 
Rio de Janeiro por ocasiAo da Cimeira Eco-
16gica da Terra; .Plantas Medicinas", a 8 de 
Maio, na Lubrapex 92, em Lisboa, tendo na 
mesma oportunidade, em 10 de Maio lanCja
do em circulaCjao .500 Anos de 
EvangelizaCiAo"; ecHabitaCjlio Tradicional .. , em 
22 de Maio, em Genova, na ExposiCjao 
Mundial Tematica Genova 92; e .500 Anos 
da Descoberta da America", a 18 de Setem
bro, em Sevilha, por ocasiao da Expo-Sevi
Iha onde Angola participou com um programa 
de bastante representatividade. Referencia 
ainda para a serie .Jogos Olrmpicos ... 

As tiragens continuaram relativamente 
curtas, 0 que logo a partida as valoriza (qua-

uma em bloco (com 1 selo). Um total de 44 
selos (m9dia 3,3 seles por emissOO) e 2 blocos. 

As taxas aumentaram consideravelmente 
ao longo do ano, devido por um lado aos 
aumentos das tarifas a nrvel internacional, e 
por outro, as sucessivas desvaloriza¢es da 
moeda angolana. ComeCjaram por valores 
situados entre as 40,00 e os 80,00 NKz (se
rie .. Peixes .. ) e fixaram-se a volta dos 400,00 
NKzl500,00 NKz, com poucos a excederem. 

As pequenas folhas foram 0 criterio apli
cado em 2 emissoes ( .. Plantas Medicinais .. 
e .. Aves - ProteCQao da Natureza .. ); para a 
"Visita do Papa .. optou-se por uma folhinha 
especial que rapidamente se esgotou. 

A variedade e a policromia foram garan
tidas sem porem em causa os pad roes ja 
conhecidos. 

~---.................... -.................................. ............ -........ ~. 

: 6N.~Q~~.6 ~ i 6~.~Ql.~ ~ 6~.~Qc~~ 6~.~Qc(~ ~ ~ 
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se sempre entre 35 000 e 50 000 exempla
res). 

o formato aplicado variou este ano mais 
que nos dois anteriores: 

Series com 40x30 mm 6 
Series com 40,5x35 mm 1 
Series com 40x30,6 mm 4 
Series com 30x30 mm 2 

As picotagens variam, entre 0 modelo 
mais reproduzido 11 3/4x11 112, ate ao 14 
1/4x14 1/4, ao 12x12 1/2 e ao 13 1/2x13 
1/2. 

o total das emissoes foi, como ja disse
mos, de 13, sendo nove delas com 4 selos 
cada, uma com 3 selos, duas com 2 selos e 

Emissoes como as da "HabitaCjao Tradi
cional .. e a ec Pesca Artesanal ... foram realCja
das com cores quentes e contrastes fortes, 
sendo a emissao .. Plantas Medicinais .. (Ian
Cjada na "LUBRAPEX .. ) a que se distinguiu 
pela sua sobriedade, sublinhando bem, tal 
como a emissao ,,500 Anos de 
EvangelizaCjao em Angola.. a presenCj'a dos 
Correios de Angola na ExposiCjao que foi 
organizada com a reconhecida participaCjao 
e competencia do Clube Filatelico de Portu
gal. . 

Em 1992, a qualidade muito aceitilVel foi 
pois garantida, nas emissoes dos Correios 
de Angola e na sequencia do bom trabalho 
iniciado em 1990, augurando boas perspec· 
tivas para as realizaCjoes de 1993. 

Paquete Britanico eo porte manuscrito de 450 
Reis. Foi oom base nesta ultima carta, no seu 
porte, e palo facto de nao se enquadrar, nem na 

" /j / 
, 
r • '1 

se inscreve na tabela D, por n6s construida, 
mas que acreditamos que deve ter existido. 
Resta-nos agora esperar por mais cartas, que 

/ r 
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Fig. 9 

tabela A, oem na B e por nao indfcios de ser de 
porte composto, foi tratada somente como carta 
do Paquete Britanico, onde este porte tamb9m 
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nos venham oonfirrnar as hip6teses apresenta
das, ou outro oolega que venha dizer diferente
mente. 



Relatorio e Contas da Direc~ao . 
e Parecer do Conselho Fiscal do ano 

de 1992 

Introdu~ao 

Neste bern agradavel contacto anual com 
todos· os associ ados do Clube Filatalico de 
Portugal, come~aremos por salientar que 
1992 foi claramente dominado pela XIX Ex
posi~ao Filatalica Luso-Brasileira, 
LUBRAPEX 92 - como, alias, por certo 
todos se aperceberam facilmente. 

Na verdade, este import ante certame 
requereu durante largos meses a pratica
mente totalidade do nosso tempo e do nos
so esfor~o, tendo side motivo de fartas 
preocupa~c5es, como qualquer empreendi
mento das propor~c5es deste. 

E igualmente conveniente assinalar, re
cordar e registar que uma manifesta~o deste 
jaez nao termina quando encerra as suas 
portas. Muito longe disso. Com efeito, a partir 
dar ainda restam Iongas e morosas tarefas a 
desenvolver durante muitas semanas. 

E ainda nao Unhamos terminado esses 
trabalhos, ja nos encontravamos envolvidos 
na 3.1 Exposi~ao Filatalica Luso-Alema, 
Kornwestheim 92. 

Tendo side a LUBRAPEX 0 exito rotunda 
que se sabe e a Kornwestheim urn sucesso 
consolador, verifica-se entao que valeram a 
pena os, de facto, desgastantes trabalhos 
por que passamos ao longo dos ultimos dois 
anos. Isto pela circunstAncia do Clube 
Fi!atelico de Portugal ter sa/do altamente 
prestigiado em qualquer urna das ocasi-
6es. 

Ppr outro lado, tambam a justo referir que 
o habitual e sempre cada vez maior expe
diente bern como todas as normais tarefas 
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atinentes a secretaria, se desenrolaram com 
total regularidade - facto que nunca a de
mais assinalar e encarecer pois e dos facto
res que mais pesa para constituir a diferen~. 

Uma palavra tam bam para os la~os de 
rnuita amizade e cordialidade que se refor
~aram e estabeleceram com varias das 
nossas conganeres - vertente importante 
que nao deve ser olvidada. 

Nao podemos deixar tambam de referir 
que os 50 anos que 0 CFP comemorara em 
1993 foram motivo relevante para que nos 
debru~assemos, agora com ainda maior ri
gor, sobre as celebra~c5es que iremos levar 
a cabo para festejar data tao significativa. 

E se nao metemos · ombros a algumas 
outras iniciativas, foi por as desejarmos pre
servar e guardar para as integrar nas alu
didas comemora~c5es. 

Biblloteca 

Em sequencia a nova estante conse
guida no ana passado, procedeu-se a uma 
distribui~ao mais logica de varias das sec
~c5es componentes da nossa biblioteca, pe
las prateleiras disponrveis, e arruma~ao de 
outras que se encontravam em locais 
dispersos e provisorios. Foi tambam elabo
rado urn ficheiro de algumas das obras mais 
importantes e significativas. 

E ao longo do ano, foram numerosas as 
ocasic5es em que respondemos de forma 
eficaz a solicita¢es dos nossos cons6cios 
proporcionando-Ihes rapidamente os tftulos 
que necessitaram de consultar para os seus 
estudos e trabalhos filatalicos. 

Angola 92 - Breve panoramica 
sabre as emiss6es do ana 

Vftor Viegas 

Pelo terceiro ano consecutivo as Correios de Angola pautaram a 
sLia actividade de emissao de selos postais, pelo equillbrio, 0 

contraste e 0 born gosto na escolha e oportunidade dos temas. 

O ana de 1992 acabou por trazer (e 
isso por que os desenvolvimentos 
polfticos 0 permitiram) uma maior Ii

beraliza~ao nas op¢es, 0 que por sua vez 
acabou por ser determinante nas tamb9m 
respectivas caracterrsticas. 

Ap6s a Independencia, pela primeira vez 
surgiram temas relacionados com a Religiao 

-·1 

(<<500 Anos de Evangeliza~ao .. e .. Visita do . 
Papa .. ), 0 que atesta singularmente 0 forte 
enraizamento cristao do Povo Angolano. 

Isso e tanto mais significativo quanto os 
temas culturais tornaram-se predominantes 
no cOmputo geral das emissc5es - ( .. Habita-
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~ao Tradicional .. , .. Plantas Medicinais .. , 
.. Pesca Artesanal .. e .. Arte Quioca I ell .. ), 
perfazendo assim 5 das 13 emissOes. 

A .. LUBRAPEX 92,. foi utilizada muito a 
prop6sito para a emissao da sarie .. 500 Anos 
de Evangeliza~o .. , em simultaneo com a sua 
sarda em Angola. 

Acabou por ser tambam inovadora a es
colha do Tema .. Peixes,., a primeira serie de 

peixes emitida em Angola, mais aferida as 
op¢es dos anos anteriores e com especies 
que se encontram ao longo de tada a costa 
angolana. 

Os Correios de Angola participaram num 
born numero de acontecimentos internacio-



Nao esta tudo terminado 

D EPOIS de uma larga vida de traba
Iho e sacriffcio, come~ uma nova 
etapa, a de reformado, para a qual 

nao a necessaria prepara~o alguma mas 
sim adapta~o. 

Ao comec;ar esta etapa, algo se pod era 
encontrar como inc6modo po is nao funciona 
ao ritmo a que se esta habituado. Porem 
passado este perfodo de adaptac;ao, 0 ajus
te psicoffsico a perfeito entrando-se na vida 
de reformado, a qual est a cheia de satisfa
c;oes pois podemos ter a ideia de que nao 
esta tudo terminado. 

Nesta nova etapa, podemos levar a cabo 
todas as .. ilusoes .. que nunca pudemos re
alizar em pleno, por motivos da nossa acti
vidade e trabalho em que antes estiveramos 
ocupados. -

Seguramente que algumas das nossas 
.. ilusoes .. seriam, viajar e conhecer outras 
terras e costumes, ler, escrever, coleccionar, 
jogar 0 domino, as cartas, ao xadrez, tazer 
trabalhos manuais, conversar sobre temas 
agradaveis, estudar, investigar, inventar, e 

Julio Caballero 

um sem-fim de coisas que tomando-as com 
calma nos farao gozar plenamente a verda
deira vida. 

E muito importante relacionar-se com 
pessoas que ten ham as mesmas expectati
vas, e que, formando equipas, possam levar 
a bom termo todas as iniciativas. 

o reformado deve rodear-se de amiza
des para repartir afectos, aprec;os, sorrisos e 
palavras amaveis. Deve participar das ale
grias dos demais e unir-se nas adversidades 
e horas diffceis dos seus companheiros. 
Oeste modo excluira a solidao, que tanto 
medo causa ao reformado, e sera como que 
uma etapa mais da vida; poram uma etapa 
cheia de satisfa~o e alegria compartilhada 
com os outros. 

Nesta vida de reform ado nao teremos que 
faze-Ia correr tao depressa como quando 
eramos jovens: bem pelo contrario. Teremos 
que procurar que a mesma, passe lenta e 
tranquila, sem pressas de nenhuma ordem, 
tornando-a duradoira para que nos de tempo 
para gozar um ocio bem merecido. 
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Nao foi perdido 0 ensejo, sempre que ele 
surgiu, de adquirir alguns tftulos para enri
quecer ainda mais 0 nosso acervo, por for
ma a que a Biblioteca do CFP continue a ser 
a melhor e mais importante do pafs, e uma 
das melhores do mundo no domfnio filatalico. 

Clnquentenarlo 

Comec;amos por confessar 0 nosso des
gosto pelo facto de nao ter registado suces
so a primeira acc;ao da nossa lista de 
projectos para assinalar os 50 anos do CFP. 

Referimo-nos a emissao de urn selo 
alusivo a efemeride em devido tempo solici
tado e proposto com as necessarias justifi
cativas aos Correios de Portugal. 

Segundo a resposta desta entidade, .. de 
acordo com decisao superiormente tomada 
o Plano de Emissoes Filatalicas para 1993 
nao contempla a vossa sugestao de nele ser 
inclufda uma serie de selos comemorativa 
do 50.2 aniversario do Clube Filatelico de 
Portugal ... 

Perante tal contrariedade e, confessamo-
10, um pouco a contragosto foi deliberado 
solicitar aos cn a emissao de um Inteiro 
Postal relativo ao aniversario. 

Em fase de execuc;ao no final do ano, 
estao ja, papel de offcio especial, calendari
os de bolso do ana de 1993 e alguns car
tazes compostos para as salas de reunioes 
do CFP. Muitas outras acc;oes estao plane
adas, calculando nos que por falta de verbas 
algumas delas nao tenham viabilidade. Luta
remos ate ao fim no sentido de todas levar 
a efeito. Pelo trabalho ja esquematizado e 
planeado e pelas diligencias ja efectuadas 
neste ana de 1992, esperamos que 0 cin
quentenario do CFP atinja a repercussao que 
indiscutivelmente merece. 

Dlstln~6es 

Sem perder de vista 0 princfpio que 
adoptamos, e que durante longo tempo es
teve esquecido, de distinguir associados e 
personalidades que pelo seu labor em prol 
da Filatelia em geral e do CFP em particular, 
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entendessemos merece-Io, as outorgas des
te ano, devidamente sancionadas pela As
sembleia Geral, recafram sobre filatelistas 
brasileiros do Clube irmao, aproveitando-se 
a circunstancia de se encontrarem entre nos 
por virtude da Lubrapex. 

Desta forma, foram nomeados S6cios 
Honorarios do CFP, 0 General Euclydes 
Pontes, Presidente da Federac;ao Brasileira 
de Filatelia, Pau!o Monteiro de Araujo, Presi
dente da DirecC;ao do Clube Filatelico do 
Brasil, e Gilberto Henry William, 0 Comissa
rio brasileiro de todas as tres Lubrapex da 
responsabilidade do CFP. 

Pensamos ser abselutamente irrelevante 
justificar estas designa¢es tanto e tao im
portante tem side a influencia destas perse
nalidades para a aproximac;ao e 0 

desenvolvimento do Filatelia dos dois pafses, 
para a realizac;ao das Lubrapex e para 0 
fraterno entendimento dos dois Clubes. 

Por outro lado, 0 Clube Filatelico do Bra
sil, certamente por identicas razoes de opor
tunidade designou seus S6cios Honorarios, 
A. Silva Gama, Fernando Carrao e Jose R. 
Dias Ferreira, os quais entenderam que tais 
galardoes sao reflexo do prestfgio do Clube 
Filatelico de Portugal. 

Referencia tambem para a outorga da 
Medalha de Servic;os Inestimaveis da Fede
rac;ao Portuguesa de Filatelia a Antonio Fer
nandes de Sousa e Augusto Barjona de 
Freitas, e a premia~o de Jose Miranda da 
Mota com 0 Premio A. Guedes de Maga
Ihaes, de Literatura Filatalica da FPF - to
dos distintos associados do CFP a quem 
aproveitamos 0 ensejo para saudar. 

Equlpamentos 

Devido a razoes ponderosas de ordem 
profissional dos dois elementos da Direcc;ao 
que tinham ao seu cuidado 0 carregamento 
do computador com 0 ficheiro de s6cios do 
CFP, esta tarefa nao conseguiu atingir os 
objectivos previamente fixados. Contudo, ja 
esta preenchida uma parte das fichas de 
todos os associ ados desejando-se com mui
ta intensidade que se inicie de imediato e 
termine rapidamente a composic;ao total 
dessas fichas que proporcionarao elemen-



tos que poderao dar origem a iniciativas in
teressantes e novas reg alias para os asso
ciados. 

Exposh;6es 

Ja bastante foi dito na nota ihtrodutoria 
deste Relatorio sobre este capftulo. Por isso, 
apenas aqui se introduzirao pequenas ano
taqoes. 

• Lubrapex 92 

Comeqamos p~r recordar tambem 0 tra
balho relativo a este certame inserto no n. R 

361 da Revista do CFP, afinal urn verdadei
ro relatorio da manifestaqao, 0 qual ficara 
bern acoplado a este outro. 

De anotar desde ja que esse mesmo 
relatorio, tanto quanto sabemos, tera side 0 

mais completo jamais elaborado sobre qual
quer exposi9So filatelica realizado entre nos. 

Assinale-se ainda 0 desejo conseguido 
em muitos sectores, de inovar, de fazer di
ferente, de fazer 0 que e como nunca tinha 
sido antes feito. A leitura desse texto permite 
recensear numerosas dessas situaqoes em 
diferentes vectores. 

Mas 0 que importa que aqui fique 
registado com muita clareza sao os eleva
dos dividendos recolhidos pelo Clube Fila
talico de Portugal decorrentes desse 
empreendimento, de resto, e sinceramente, 
urn dos mais ponderosos motivos por que 0 

assumimos. 
Com efeito, pela qualidade da organiza

qao alta e publicamente elogiada por todos 
os que nela participaram com mais intensi
dade, 0 prestlgio do CFP ficou extremamen
te reforqado nos mais diversos sectores e 
nlveis: junto de entidades que connosco 
colaboraram (por exemplo Secretaria de 
Estado da Habitaqao e Comunicaqoes, cn 
e Comissao Nacional para as Comemora
qoes dos Descobrimentos Portugueses), 
junto das esferas brasileiras e dos PALOP 
envolvidas, junto de congeneres e filatelistas 
em geral, sem olvidar algumas do estrangei
roo 
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E porque segundo muitas fontes idoneas 
a Lubrapex 92 foi a melhor de todas as re
alizadas ate agora, podemos afirmar com 
natural satisfa9So que os objectivos a que 
nos propusemos foram plenamente alcanqados. 

• Exposl~ao Fllatellca Luso-Alema, 
Kornwesthelm 92 

Conforme estava aprazado com 0 Clube 
Filatelico Portugues em Estugarda que fez a 
intermediaqao junto do Clube Filatelico de 
Kornwestheim, realizou-se a 13 e 14 de 
Junho, a III Exposiqao Filatelica Luso-Alema 
cuja participa9So portuguesa est eve a cargo 
do Clube Filatelico de Portugal. 

Os concorrent~s foram p~r nos coleccio
nados, naturalmente entre os associados do 
CFP, tendo-se em atenqao evitar a repeti
qao de colecqoes que anteriormente tives
sem ja partic ipado nos dois certames 
anteriores, mas tambam as que pelo seu 
nrvel pudessem representar condignamente 
o nos so pafs eo CFP. 

Tambam aqui os objectivos foram plena
mente atingidos. 

Em termos ere classificaqoes, das oito 
colecqaes de associ ados do CFP, seis fo
ram galardoadas com medalhas de ouro, 
alcanc;ando uma delas (a de Antonio Boni
na) a mais elevada pontuaqao das 96 parti
cipaqoes em compita, e as restantes duas 
obtiveram medalhas de vermeil. 

Assim, os numerosfssimos visitantes da 
exposiqao tomaram conhecimento, muitos 
deles pela primeira vez, com a filatelia por
tuguesa. 

Por outro lado, a presenqa do Presidente 
da Direcqao do CFP que se deslocou a 
Kornwestheim como jurado, proporcionou 0 

estabelecimento de excelentes relaqoes com 
filatelistas dessa cidade e do seu clube, de 
Estugarda e do Clube Filatelico Portugues e 
tambam da Federaqao regional. De tal modo 
que e muito provavel que se desencadeie 
em breve urn processo de aproximaqao of i
cia I entre as filatelias dos do is parses. 

No protocolo estabelecido com as duas 
agremiaqoes radicadas na Alemanha, figura 

Jose Alberto Gomes Machado 

Apraz-nos muito registar que Jose Alber
to Simoes Gomes Machado, de quem esta 
Revista ja teve 0 privilegio de apresentar 
alguns trabalhos, concluiu em 15 de De
zembro do passado ano, 0 seu doutoramen
to em Historia de Arte, na Universidade de 
tvora, com distinqao e louvor. 

o novel doutorado versou 0 tema «Andre 
Gonqalves, urn pintor do seculo XVIII ... 

Ficam aqui expressas as nO!Jsas congra
tulaqoes a este nosse distinto colaborador. 

Felras de Colecclonlsmo 

Selos, moedas, notas, postais e mil e 
um outros objectos de outras tantas areas 
de coleccionismo estarao presentes nas 
EXPO-FEIRAS DE COLECCIONISMO que 
se realizam no Hotel Imperio, em Torres 
Vedras, nos dias 5 de Junho e 2 de Outu
bro, e no Hotel Golf-Mar, em Porto Novo, 
Torres Vedras, no dia 3 de Julho, certames 
cujo honirio e das 9 as 19 horas. 

Informaqaes mais detalhadas poderao ser 
solicitadas ao nosso C6ns6cio Mario Antunes, 
telefone (061) 412706. 

Hobby Center 

o nosso cons6cio Paulo Jorge Bras KrOgger tern vindo a editar com muito exito a 
«Hobby Center .. , uma publicaqao que contem numerosas propostas de venda de variados 
produtos da area do coleccionismo. No numero recentemente editado, sobressai 0 material 
filatalico e bilhetes de electrico. 

As vendas processam-se pelo correio, 0 que se revela de grande comodidade e de 
Jtilidade, em particular para os qu~ habitam fora dos grandes centr~s urbanos. 

Os interessados em receber urn exemplar da publica9So poderao solicita-Io para Hobby 
:;enter, Apartado 1274, 1008 Lisboa Codex. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCAc;AO 

Nos tennos estatutarios, convoco a assembleia geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao 
ordinaria no dia 21 de Junho de 1993, pelas 20.30 horas, na sede social na Avenida Almirante Reis, 70, 5.0 
01.°, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.° - ApreciaQio, discussio e vota~o do relatOrio e contas da direcQio e parecer do conselho fiscal do ana 
de 1992. 

2,0 - Proposta de eleiQio de s6cios hlf"nararios. 
Nao estando presente a maioria dos s6cios electivos, a assembleia reunira em 2.1 convocaQio, pelas 21.30 

horas, nos termos dos estatutos. 

Lisboa, 25 de Fevereiro de 1993. 
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o Presidente 
da Assembleia Geral, 

(a) Jose Joaquim Jorge Oliveira 



e do "advertising», que encontrava agora nos 
suportes ffsicos da comunicac;ao, um meio 
ideal para a circulac;ao das suas proprias 
mensagens. 

Trac;amos de seguida a registo historico 
das pec;as que constituem do ponto de vista 
filatelico, a quadro dos Inteiros Postais: 

DeIIIIII~ Origllll DIll Pcrtulll 

Sdxesait05 eslamJlhados ingIalllla 18<40 1877 
Bihe!es Postais AUSlna:Alemarila 1869 1878 
BP C'RespoSia paga Alemama 1872 1878 

Bihe!es-ca:1a AusIIiaJ~gica 1882 1887 
B, carla CiResp, paga Argmlina 1891 '1902 
Cillas estamplladas EUA 1857 1878 

E notoria a enorme diversificac;ao que as 
meios de comunicac;ao escrita iriam assim 
conhecer, sob a signa dos Inteiros Postais, 
consagrados definitivamente pela UPU 
(Congresso de Viena 1891), que as sistema-

implacavel da Mudanc;a ira todavia alterar 
profundamente as condic;6es prevalecentes, 
introduzindo meios de comunicac;ao mais de 
acordo com a ritmo exigido pelas novas 
estruturas sociais, pando em perigo, nao so 
as velhas formulas «inteiras» agora torna
das obsoletas, mas a proprio selo adesivo. 

Trac;amos de seguida a quadro «obitua
rio» dos Inteiros Postais, fixando as datas 
da sua extinc;ao em Franc;a, que tomaremos 
como datas medias, e em Portugal, onde 
divergencias diversas nem sempre permitem 
estabelecer uma data precisa para cada 
caso: 

Dtsignayao Extin\io Portugal 

Bihe!es-cala CJResp, paga 1906 1918? 
Cillas estamplladas 1942 ? 
Sdxesait05 1942 1926 
Bihe!es CiTesposta paga 1945 1926 

o primeiro Bilhete Postal emitido. 

tizou, regulamentando as condic;6es espec!
ficas da sua utilizac;ao. 

A Historia dos Inteiros Posta is, legando
nos documentos impressivos das relac;6es 
interpessoais, quer a registo das nossas 
actividades economicas au ludicas, constitui 
par si so um ponto extraordinario no enrique
cimento do nosso patrimonio cultural. 

Ficamos, pais, com um s9culo de Intei
ros Postais a nossa disposic;ao. 0 fenomeno 
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Mantem-se como excepc;ao a Bilhete 
Postal, que no entanto deixou de gozar de 
uma taxa especffica. 

No final, resta-nos a ideia de que, colec
cionar Inteiros Postais, e hoje uma forma de 
comprometimento com a Historia, dada a 
documentalidade obvia que as suas pec;as 
contem, par relac;ao a uma epoca au a um 
periodo definido das comunica¢es postais. 

a contrapartida de realizar a IV Exposic;ao 
Luso-Alema, em Lisboa em 1994, para a qual 
ja demos as primeiros passos. 

• Mostras na Sede 

Consoante tinha sido programado nos 
finais de 1991, decorreram durante todo a 
mes de Fevereiro, nos sabados dias 1, 8, 15 
e 22, mostras na Sede. Tiveram a gentileza 
de disponibilizar participac;6es, respectiva
mente, as consocios Jose Antonio Duarte 
Martins, Pedro Vaz Pereira, Vitor do Carma 
Correia e Jose Correia, ficando representa
das, sucessivamente, as especialidades de 
Maximafilia, Historia Postal, Tematica e In
teiros Postais. 

A iniciativa foi anunciada com antece
dencia, como se impunha, na Revista do 
CFP. Todavia, e 'com muita magoa que a 
reconhecemos, nao foi alcanc;ado a resulta
do tao desejado. Efectivamente, apesar dos 
expositores se terem disposto a estar pre
sentes para prestar eventuais esclarecimen
tos sabre as suas colecc;6es a quem as 
solicitasse, foi minima a afluencia de inte
ressados em apreciar as colec¢es embora 
todas elas sejam de reconhecida valia. Es
tranhamente, muitos dos habituais frequen
tadores da Sede, pouco au nada par elas se 
interessaram! • 

Program amos para 1993 reavivar esta 
iniciativa em moldes um pouco diferentes, 
integrada nas celebrac;6es do 50.2 aniversa
rio do CFP. 

Feiras 

A Federac;ao Portuguesa de Filatelia 
manteve a iniciativa que em boa hora criou, 
de realizar anualmente duas edi¢es da Feira 
Nacional de Filatelia. 

Desta feita, a grande novidade foi a cir
cunstancia da segunda delas que teve lugar 
em 7 de Novembro, se ter desenrolado em 
Matosinhos, par ocasiao da Exposic;ao Na
cional de Filatelia T ematica. 

Foi uma louvavel decisao de descentra
lizac;ao em que a CFP colaborou gostosa
mente com a sua presenc;a para a qual teve, 
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todavia, de efectuar algum esforc;o deslo
cando aquela cidade um membra da Direc
c;ao, Fernando Mendonc;a, que a isso se 
prontificou. 

Como habitual mente, tanto uma como 
outra constitufram exito consolador nao 
apenas pela presenc;a de prestfgio que 
constituiram, como pelo contacto com soci
as que a elas compareceram, e pel a anga
riac;ao de novas associ ados. 

Leilao 

Este vector foi um outro que tambem 
colheu a influencia, alias benefica, da 
Lubrapex 92. Na verdade, a decisao de in
tegrarmos este 6.2 leilao nesta grande ex
posic;ao trouxe resultados altamente 
positivos. 

Em primeiro lugar proporcionou a oportu
nidade de mais uma inovac;ao absoluta ser 
averbada, inovac;ao que consideramos de 
grande valia pelo significado que encerra: foi 
a primeira vez que se realizou um leilao 
binacional, e assim, sendo tambem a prim,ei
ro leilao luso-brasileiro. 

Par ser da mais elementar justic;a, deve
mas repartir aqui, desde ja, as louros da 
iniciativa com a Clube Filatelico do Brasil, 
nosso irmao, e agradecer a Paulo Monteiro 
de Araujo, a motor dinamico, empenhado e 
persistente no outro lado do Atlantica que 
tornou possfvel esta realizac;ao conjunta que 
ficara par certo no historial da Filatelia por
tuguesa e brasileira. 

Sera conveniente recordar que esta, 
como todas as nossas almoedas, constituiu 
tambem uma regalia proporcionada a totali
dade dos associados pais uns podiam ceder 
em condi¢es especiais as seus duplicados 
au pec;as que se nao adaptassem as suas 
colec¢es e todos poderiam adquirir a ma
terial tantas vezes desejado e em vao pro
curado. 

Registe-se que esta hasta dividiu-se em 
tres sectores principais: Portugal, Brasil e 
Estrangeiro. 0 catalogo averbou uma qual i
dade assaz positiva caracterizando-se par 
tad as as reproduc;6es de pec;as terem sido 
feitas em quadricromia, insertas criteriosa
mente. 



Registe-se finalmente il boa qualidade de 
numerosos dos lotes que compreendeu e a 
optima colabora~ao do nosso socia Honoraria 
Jose Manuel Castanheira da Silveira, como 
pregoeiro do leilao e ainda a circunstfmcia 
deste leilao ter side informatizado 0 que muito 
contribuiu para a sua eficacia e rapidez no 
processamento da sua factura~ao. 

Programamos para 1993 a realiza~ao de 
um leitao integrado nas comemora~oes do 
50.2 aniversario do CFP. 

Rela~6es exterlores 

Numa colectividade como 0 Clube Filate
lico de Portugal, €I evidente a importancia de 
que se reveste este aspecto particular. 

Deve assinalar-se que a responsabilida
de do CFP pela Lubrapex 92 veio acrescen
tar de forma inequivoca um elevado 
acrescimo de prestigio ao CFP. E tamham 0 

fez, em ambito mais especifico, a 
Kornwestheim 92. 

1. Clube Filatelico do Brasil 

Nascida e firm ada a gemina<;ao do CFP 
com 0 CFB, em 1988, por ocasiao da 
Lubrapex que entao se realizou entre nos, 
foi, pois, natural 0 encontro entre as duas 
colectividades na oportunidade da Lubrapex 
92. 

E pode dizer-se que este auspicioso 
encontro atingiu 0 brilhantismo, 0 qual de
correu no local sem duvida ideal - a Sede 
do CFP - na noite de 15 de Maio, sob 0 

signo da cordialidade e amizade. 
o ponto alto da reuniao foi sem duvida a 

Sessao Solene descrita de forma completa 
no Relatorio da Lubrapex 92. Mesmo assim, 
nao podemos deixar de aqui mencionar 0 

agraciamento mutuo com 0 titulo de S6cios 
Honorarios de associados das duas 
agremia~oes (vide tam bern «DistiA¢es») e 
a homenagem prestada pelos dois Clubes 
aos Presidentes das Federa~oes Portugue
sa e Brasileira de Filatelia, Pedro Vaz Pereira 
e General Euclydes Pontes, para alam das 
sauda~oes·e lembran~as trocadas entre os 
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Presidentes do CFP e CFB, A. Silva Gama 
e Paulo Monteiro de Araujo. 

o agradavel convfvio iniciado com a 
Leilao conjunto Lubrapex 92, terminou com 
urn beberete oferecido a todos os convida
dos. 

Assim se cimentou e incrementou, ate 
com realiza~oes concretas, a amizade entre 
os dois grandes clubes. 

2. Correios de Portugal 

Certamente que os membros do Conse
Iho de Administra~ao dos cn, do Conselho 
Executivo dos Correios bern como outros 
responsaveis da Empresa, tiveram oportuni
dade de melhor ficarem a conhecer 0 CFP 
pois deram-nos 0 privilegio de participar em 
varias cerim6nias da Lubrapex 92 com es
pecial destaque para a Sessao Solene de 
Inaugura~ao e 0 Banquete de Palmaras, 
muito embora ten ham algumas dessas per
sonalidades estado presentes em varios 
outros actos, 0 que muito nos sensibilizou 
ata porque assim mais se familiarizaram com 
o CFP. 

Mas foi com os Servi~os de Filatelia que, 
natural mente, mais nos relacionamos duran
te as dois anos de prepara~ao do certame, 
com encontros semanais e, praticamente 
diarios na fase terminal de exposi~ao, as 
quais se pautaram sempre por grande cor
dialidade, compreensao e solidariedade pe
rante as questoes que se foram colocando. 

Sao, pois, boas, as rela¢es com os cn. 

3. Federaqao Portuguesa de Filatelia 

Continuam as boas rela¢es do CFP com 
o orgao maximo da Filatelia Nacional. 

Reflexo das mesmas foi, por exemplo, a 
realiza~ao na nos sa Sede do Congresso 
Ordinario de 1992 da FPF - circunsHincia 
que nos sensibilizou. 

De assinalar ainda 0 consideravel apoio 
que a FPF prestou a Lubrapex 92 permitin
do-nos particularizar na pessoa do seu Pre
sidente que sempre nos acompanhou e 
prestou numerosas ajudas, eo Coordenador 

Inteiros Postais 
Croniea de uma morte anuneiada 

LUIS Eugenio Ferreira 

E incontroversa a ideia de que os Inteiros Postais representam, 
sob todos os pontos de vista, 0 nucleo fundamental da comuni

ca~ao escrita, incluindo a forma em que se assumem como 
ccobJecto" coleccionavel, sob um criterio, diremos, filatelico, 

embora em complementaridade em rela~ao ao selo m6vel, que 
desde logo exerceu grande fasclnio entre os coleccionadores de 

todo a mundo. 

A Historia prega por vezes algumas 
partidas e 0 destine nem sempre e 
muito coerente nos caminhos que 

prepara. 0 facto a que nas propostas de R. 
Hill e na sua ideia original, 0 selo desempe
nhava apenas urn papel subsidiario, reser
vado para casos particulares, ja que 0 

fundamento da organiza<;ao postal por ele 
concebida, residia, antes do mais, na cria
~ao de urn «sobrescrito», necessariamente 
timbrado, isto €I, revestido de urn "timbre», 
estampilha ou vinheta, de forma a conferir a 
essas pe~as 0 caracter de documento oficial 
«pronto a circular» sem quaisquer outras 
opera~oes, alem das da pr6pria circula~ao. 

Diversas razoes concorreram, todavia, 
para a preferencia do publico na adop<;ao do 
selo adesivo, contrariando talvez urn pouco 
as perspectivas de R. Hill, quer a opiniao de 
Sir Lichfield (Post Master General) na altura, 
sintetizada na sua invectiva, considerando a 
proposta do selo adesivo como «a mais 
extraordinariamente inverosfmil de todas as 
inven<;6es visionarias, sem qualquer hip6te
se de realiza~ao». 

A verdade €I que 0 selo ira suplantar e de 
tal modo, 0 preceito fundamental do sistema, 
que no fundo, €I 0 selo que vai ser adoptado 
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por todos os pafses, como meio de franque
ar as correspondencias, ficando 0 «sobres
crito» estampilhado, relegado para urn 
segundo plano, ou com uso incomum, no 
dizer do seu proprio criador. 

Tudo ficaria por aqui, considerando-se a 
concep~ao de Inteiro postal apenas como 
um nado-morto, nao fora a inova~ao genial
mente introduzida por urn medico de Viena, 
Dr. Herman, e a boa receptividade por parte 
do Director-Geral dos Correios austriacos, 
em rela<tao aos argumentos apresentados 
por aquele crfnico. 

.Estavamos em 1 de Outubro de 1869, e 
assistiamos a nascen~ do «Bilhete Postal». 

Rowland Hill ter-se-ia sentido reconforta
do na sua morada celeste, reservada ao que 
pensamos, aos grandes implementadores de 
mudan~a, pois a sua grande ideia era agora 
retomada decisivamente. 

Abria-se, com efeito, urn vasto campo de 
inova<;ao, rapidamente explorado pelas di
versas Administra~oes, sob a pressao de 
facto res como a concentra~ao urbana, a 
explosao demografica, a multiplica¢o das 
rela¢es individuais, a forma~ao de grandes 
empresas comerciais ou industriais, 0 de
senvolvimento concomitante do «marketing» 



Em 1971 no concurso relativo aos selos emitidos em 1970, foram vencedores os selos de 
3$50 da emissao alusiva ao vinho do Porto, com desenho de Candido da Costa Pinho; e 0 

de Angola de 4$50, comemorativo do centenario do selo de Angola, desenhado par Jose de 
Moura. 

Dos selos emitidos em 1971, na eleiC$ao pela terceira vez realizada pelo Programa «Fi
latelia» da Emissora Nacional, foram em 1972 anunciados como vencedores, 0 selo de 1 $00 
comemorativo do " Centenario da Cidade de Castelo Branco, par sinal a ultimo dos selos 
desenhados pdr Alberto Cardoso; e a selo de Moc;rambique de 3$50 novamente da autoria de 
Jose Moura, da emissao intitulada «Mineralogia, Geologia e Paleonlogia». 

No quarto concurso efectuado em 1973 e referente aos selos de 1972, Silva Gama 
anunciou aos microfones do seu programa que tin ham sido vencedores 0 selo de 2$50 
alusivo a Reforma Pombalina da Universidade, desenhado pelos Servic;ros Artisticos dos cn, 
e 0 selo de Angola de $50, comemorativo das Olimpiadas de Munique, de que foi autor 
Alberto Cutileiro. 

Em Janeiro de 1974 foi anunciado que a Concurso desse ana seria para eleger apenas 
o mais bela selo de Portugal Continental. Todavia nao se chegou a efectivar dados os 
circunstancialismos que se verificaram na epoca, muito embora 0 Programa tivesse continu
ado a ser transmitido sem qualquer interrupc;rao. 

Indique-se ainda que estas iniciativas foram patrocinadas pelos CTT cujo director dos 
Servic;ros de Filatelia era 0 Eng. Manuel Gagliardini Grac;ra e pelo Servic;ro de Valores Postais 
do Ministerio do Ultramar, cujo responsavel era Luis Candido Taveira. 

* * * 
Premios 1992 

Voltando aos Premios deste ano, podemos adiantar que ja se efectuou a reuniiio do 
Juri na qual foram atribuldos. 

Reservando a divulgac;iio de todos os designados e premiados, juntamente com 
uma ampla e detalhada noticia, para 0 pr6ximo numero desta Revista, damos, contudo, 
hoje nota dos dois galardoes mais significativos: 0 Grande Premio de Arte Filatelica de 
Portugal e 0 Grande Premio de Arte Filatelica dos PALOP. 

o de Portugal foi conseguido pelo selo que c6memorou 0 centenario do porto de 
Leixoes cujo desenho e da autoria de Abreu Pessegueiro. 

o dos PALOP foi outorgado ao selo de 360 cuanzas da serie ccHabitac;iio Tradicio
nal .. , representando uJ1la habitac;iio mbali, desenhado por Mario Vinte e Urn. 
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da FPF junto da Comissao, Fernando 
Calheiros que ultrapassou largamente a sua 
missao, nomeadamente ao aceitar 0 verda
deiro desafio da respansabilidade da mon
tagem do certame. 

4. Agremia¢es cong{meres 

Foram numerosas as oportunidades de 
contactos entre dirigentes do CFP com diri
gentes de colectividade~ congeneres, as 
quais, dadas as boas relac;r6es pessoais 
existentes, possibilitaram 0 estreitar 06 lac;ros 
de amizade entre as respectivas agremia
c;r6es. 

Por factores circunstanciais, assinale-se 
a relacionamento mais directo com Clube 
Nacional de Filatelia ao qual gostosamente 
par ocasiao da Lubrapex 92 facultamos local 
e infra-estruturas para 0 seu encontro com a 
Associac;rao Mineira de Filatelia Tematica, 0 

qual inclulmos no programa social do cer
tame. E posteriormente estivemos presentes 
nas celebrac;r6es do seu aniversario, assi
nalado aquando da Exposic;rao Nacional de 
Filatelia T ematica, Matosinhos 92. 

De registar um texto editorial inserto em 
uma das suas publicac;r6es, 0 «Jornal de 
Filatelia» exaltando as boas relac;r6es exis
tentes entre as duas colectividades. 

Tambem e de realc;rar os lac;ros que se 
firmaram com 0 Clube Filatelico Portugues 
em Estugarda com a Clube Filatelico de 
Kornwestheim (agremiac;rao alema) e Nucleo 
Filatelico do Orfeao de Ovar, este par oca
siao da sua iniciativa denominalila «Encon
tros de Ovar - Homenagem ao Dr. Antonio 
Fragoso». 

5. Camara Municipal de Lisboa 

Muito nos sensibilizou a visita que, par 
sua inteira iniciativa, a Dr. Barao da Cunha, 
Director dos Servic;ros Culturais da CML 
efectuou a nossa Sede. 

Esta individualidade mostrou-se extre
mamente agradada pelo nosso local social, 
tendo apreciado em especial a estante cuja 
construc;rao foi executada atraves de uma 
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verba que 0 municipio nos concedeu para 0 
efeito. 

6. Outras entidades 

Muitas entidades tiveram oportunidade de 
melhor se aperceberem das potencialidades 
do CFP atraves da sua colaboractao na 
Lubrapex 92. 

Serao disso exemplo as Administract6es 
Postais do Brasil e do PALOP, destes, em 
particular, os que se fizeram representar 
pessoalmente. 

Ainda como exemplo, desejamos citar a 
TDC - Tecnologia das Comunica¢es, re
presentante dos Correios dos PALOP em 
Portugal e, de alguns, em toda a Europa. 

Revlsta/Publlca~6es 

Neste ana de 1992 todos os associ ados 
do CFP receberam em suas casas, remeti
das pelo CFP todas as publicact6es que 
editamos para a Lubrapex 92, ou seja, su
cessivamente, a Boletim n.1I 2, a Catalogo, 0 

Palmares e 0 Catalogo do Leilao Lubrapex, 
as quais se deve juntar a Boletim n.1I 1 en
viado no ana anterior. 

Nao podemos deixar de chamar a aten
ctao para a regalia que esta prerrogativa 
concedida aos associados, representou. Com 
efeito, para alem da qualidade grafica de 
todas estas publica¢es absolutamente Im
par no nosso meio e podendo ombrear com 
a que de melhor no genero se tem feito no 
estrangeiro, reunem textos filatelicos cujo 
conjunto sO excepcionalmente, numa ocasiao 
coltlo esta se conseguem congregar. 

Assim, e segura que virao futuramente a 
ser ardorosamente disputados por especia
!istas e ate par instituic;r6es partuguesas e, 
talvez mesmo sobretudo, estrangeiras que 
as desejarao incluir nos seus acervos. 

Quanta a Revista depois de um numero 
ter sido distribufdo em Janeiro, apenas con
seguimos editar um outro numero conquan
to pelo seu ' desusado numero de paginas, 
represente, sem favor, dais. Com as suas 
68 paginas, e a primeira vez que a nossa 



Revista ultrapassa as 50 paginas quase al
can~ando as 70. Poderfamos, pois, ter feito 
deste, um numero duplo embora optasse
mos por nao 0 designar assim. Por outr~ 
lado, a sua qualidade mereceu de um bom 
numero de consocios fartos elogios que muito 
nos sensibilizaram. Lamentamos que as ta
refas impiedosas e inadiaveis da Lubrapex 
92 que surgiram a ritmo alucinante e outras 
subsequentes e ainda doen~a prolongada do 
Director tivessem conduzido a esse 
desiderato de que nos p~nitenciamos, ape
lando para a compreensao de todos. 

Entretanto, uma outra questao que repu
tamos de gravissima nos preocupa de so
bremaneira. Trata-se do pre~o dos portes que 
agravam de forma quase incomportavel os 
custos da Revista. 0 que referimos no Re
latorio correspondente ao ana de 1991, veio 
a concretizar-se com toda a sua carga for
temente negativa. 

Apoiamos uma iniciativa da Federa~ao 
Portuguesa de Filatelia junto dos cn, no 
sentido de isentar ou proporcionar condi~6es 
especiais as remessas de publica~oes dos 
clubes federados, ac~ao que nao deu resul
tados dada a nega~ao dos CTT de dar 
provimento a essa solicita~ao. E grande a 
nossa expectativa em rela~ao aos inevita
veis agravamentos para 1993. 

Mas declaramo-nos fortemente apreensi
vos quanta ao que 0 futuro nos reserva, 
sentindo-nos impotentes face a esta grave 
problematica. 

Participa~ao em exposi~oes 

A Revista do CFP participou em 1992, 
em competi~ao, na XIV Exposi~ao Filatelica 
Luso-Brasileira, Lubrapex 92, tendo-Ihe side 
atribulda medalha de Prata Grande, na Ex
posi~ao Filatelica Mundial, Granada 92 na 
qual Ihe foi outorgada medalha de Bron
ze, e na Philitex 92, 1.'1 Exposi~ao Internaci
onal de Literatura Filatelica da America do 
Norte, realizada em Nova lorque, de 28 de 
Outubro a 2 de Novembro, tendo obtidb 
medalha de Prata Grande, galardao elevado 
tendo sobretudo em considera~ao a especi
ficidade do cqrtame. 
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- Por outro lado, participou ainda nos se
guintes certames de natureza nao competi
tiva: Salao Nacional de Literatura Filatelica, 
Ovar 92, integrado nos "Encontros de Ovar 
- Cicio Antonio Fragoso", e Dia do Selo 
1992, este ana realizado em Viseu. 

Finalmente esteve presente na III Expo
si~ao Filatelica Luso-Alema, Kornwestheim 
92. 

Vida financeira 

A situa~ao financeira do Clube Filatelico 
de Portugal nao sofreu altera~ao significati
va, mantendo-se 0 equillbrio conseguido ha 
varios anos. 

No desejo de mantermos a linha sempre 
seguida pelo CFP, continuamos a nao ter 
qualquer debito a fornecedores ou outros. 
Os numeros a que se referem os "Devedo
res e Credores", sao mere resultado do 
movimento normal das contas correntes dos 
socios cujos valores se encontram em per
manente muta~ao. 

Dado 0 facto da nossa actividade ter side 
muito dispersa no ana que acaba de decor
rer nao tendo sido possivel editar mais nu-. 
meros da nossa Revista, aliado a crise 
economica que se prey€! venha a abater-se 
sobre 0 pais e portanto sobre os nossos 
consocios, resolveu a Direc~ao, com a me
Ihor das inten~oes, nao aumentar as quotas 
para 1993. Esperamos que esta atitude se 
venha a mostrar bast ante razoavel, nao se 
prevendo que ela venha a ter reflexos con
sideraveis na tesouraria, uma vez que ten
taremos obter outros recursos, muito embora 
reconhe~amos que nao sera tarefa facil . 

Os resultados financeiros que se verifi
cam no Balan~o, nao se poderao manter no 
dia em que a nossa Revista esteja com a 
saida regularizada. Nessa altura, prevemos 
que terao de ser ponderados os moldes em 
que sera posslvel publica-Ia. 

Contudo, melhor do que as palavras, 0 

Balan~o que se apresenta a considera~ao 
dos prezados consocios, representa a afir
ma~ao de que os interesses do CFP foram 
devidamente acautelados .. 

.. 

Grande Premia 

de Arte Filatelica 

Ja ha um bom numero de anos que temos projectado promover a designa~ao do selo 
portugu€!s que em cada ana seja considerado 0 mais perfeito, segundo determinados para
metros. A selec~o seria feita nao atraves de uma vota~ao, digamos, universal, mas por um 
conjunto de pessoas representativas de varios sectores, habilitadas para 0 efeito. 

Todavia, motivos diversos foram adiando sucessivamente a concretiza~ao da iniciativa. 
Parece que se estava a aguardar por uma motiva~ao especial para a efectuqr. 

Essa motiva~ao chegou com as celebra~oes do 50. 2 aniversario do CFP. ~a esquemati
za~ao do programa de comemora~oes 0 projecto ressurgiu, desta vez para ser·levado ate ao 
fim. 

Foi ainda resolvido alargar 0 ambito da iniciativa a Macau e aos PALOP, instituindo-se por 
isso, para alem do Grande Premio de Arte Filatelica de Portugal, 0 Premio de Arte Filatelica 
de Macau, um Premio de Arte Filatelica para cada um dos PALOP - Angola, Cabo Verde, 
Guine, Mo~ambique e S. Tome e Principe e, finalmente, 0 Grande Premio de Arte Filatelica 
dos PALOP, ou seja 0 melhor dos selos do conjunto desses pafses. 

Refira-se que esta e a primeira vez que se realiza em Portugal uma iniciativa deste 
tipo. 

Com efeito, ja algumas vezes foram designados os mais belos selos de Portugal e dos 
territorios africanos, mas por vota9ao aberta a quem desejasse nela participar. Esta outra 
metodologia €I utilizada entre nos, repete-se, pela primeira vez. Refira-se que outros paises 
como, por exemplo, a Belgica, igualmente a preferem. 

As primeiras elei90es 

Recorda-se a proposito que foi 0 Programa "Filatelia" da autoria de A. Silva Gama, 
transmitido pela entao Emissora Nacional, quem pela primeira vez em Portugal organizou 
essa elei~ao. Essa rubrica iniciada em 14 de Fevereiro de 1968, anunciou em meados do ana 
seguinte que iria promover em 1970 um "Concurso» intitulado "Os mais belos selos de 
Portugal Continental e Ultramarino emitidos em 1969». 

E assim 0 fez tendo side anunciado no programa irradiado em 25 de Fevereiro de 1970 
que cctinha side eleito» pelos ( .. . ) ouvintes COrtlO 0 mais bela selo emitido em 1969 pelos 
Correios de Portugal Continental ( .. . ) 0 selo de 1 escudo da serie comemorativa do V Centenario 
do Nascimento de Vasco da Gama. 0 seu desenho e da autoria de Jaime Martins Barata. 

E no programa transmitido em 11 de Mar~o de 1970, foi proclamado vencedor entre os 
selos «ultramarinos», 0 exemplar de «15 centavos da serie comemorativa do IV Centenario 
da estadia de Camoes na IIha de Mo~ambique, emitido como e logico para esta Provincia». 
Foi 0 pintor Jose de Moura, 0 seu autor. 
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Ja ha varios anos que temos tido presente a necessidade de organizar um grupo de 
juventude do CFP. Temos contudo deparado com obstaculos de fndole diversa. Para apontar 
uma delas, referimos a extrema dificuldade em encontrar alguam com a devida aptidao, 
qualidades e conhecimentos que se preste a assumir a, na verdade espinhosa, tarefa de 
monitor. 

Como a obvio, este circunstancialismo para alam de importante, a absolutamente defini
tivo. Sem orientador hcibil, habilitado, devotado e com a disponibilidade de tempo requerida, 
nao se podera pensar em formar um grupo juvenil. 

Entretanto, tendo em aten~ao 0 inequfvoco interesse em promover a Filatelia junto da 
juventude; desejan'do corresponder aos apelos dos dirigentes deste sector; tambam porque 
desejamos que 0 cinquentenario do CFP inclufsse uma iniciativa dentro do ambito juvenil; e 
ainda aproveitando 0 facto de alguns jovens terem vindo recentemente ata nos, decidimos 
aproveitar 0 seu evidente interesse e disposi~ao e partir para a forma~ao do tao almejado 
nucleo juvenil. 

E para que 0 ana do cinquentenario ficasse marcatlo tam bam nesta area, e porque nos 
parece que, particularmente para a juventude, a na pratica que se aprende, a proposta e 0 

desafio que Ihes fizemos (e a nos proprios tambam) foi a de realizarem uma colec~ao colectiva 
para cuja execu~ao colocarfamos a sua disposi~ao todos os meios necessarios, para alam, 
evidentemente, dos devidos ensinamentos que 0 signatario deste texto se propOs ministrar. 

Po is 0 Alexandre Gon~alves Pires (colecciona 0 tema ccMusica»), 0 Jorge Teixeira de 
Almeida (interessado em ccEgipto») e 0 Nuno Andrade Mesquita (colecciona 0 tema «Ani
mais»), assim se chamam os componentes iniciais deste nucleo, aceitaram 0 desafio, espe
rando nos confiadamente que levarao esta tarefa ata ao seu termo. 

E em Janeiro passado come~aram a sua actividade a qual se iniciou pela escolha da 
colec~ao a elaborar, escolha que Ihes foi deixada inteiramente ao seu arbftrio. 

Pois resolveram consensualmente formar uma colec~ao tematica, elegeram «Novas tec
nologias» como tema e estabeleceram as areas prioritarias a focar. Tudo, repete-se, por sua 
exclusiva escolha. 

Em seguida come~aram a pesquisar 0 catalogo Yvert seleccionando e listando os selos 
que consideram enquadrar-se na colec~ao. Entretanto ja come~aram a escolher selos e 
oblitera~6es, entre os que 0 CFP tem disponfveis, dentro do mesmo princfpio. . 

Por nossa parte temos-Ihes proporcionado alguns conhecimentos basicos, sendo de notar 
a desenvoltura como ja manuseiam os catalogos e os selos. 

Apelos 

Entretanto, tendo em considera~ao que se trata de urn grupo aberto, 0 nosso primeiro 
convite dirige-se aos jovens associados do CFP para que se juntem a este grupo e participem 
no trabalho que se esta a realizar. Dirijam-se a Sede do CFP, aos Sabados, pelas 15 horas. 

PARTICIPEM! Verao como a interessante organizar uma cole~ao colectiva e como e 
apaixonante 0 tema escolhido. 

Um outr~ apelo dirigimo-Io a todos os consocios no sentido de oferecerem selos, prefe
rencialmente novos, e todo 0 ganero de pe~as que se integrem no tema .. Novas tecnologias», 
sem esquecer que tambam interessam ·alguns, atravas dos quais se possa fazer uma breve 
panoramica da evolu~ao dessas me~as tecnologias sejam elas relativas a avia~ao, a 
astrofilatelia, ao automobilismo, a navega~ao, a informatica, aos meios audiovisuais, a 
construyao e a tantos outros como ate 0 vestuario. 

Ror ultimo, um apelo a quem se sinta motivado e com conhecimentos para acompanhar 
e orientar este maravilhoso grupo de jovens do CFP. 

Podem crer que a uma tarefa gratificante. (SG) 
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PROPOSTAS PARA VOTOS 

Temos a honra de propor a Assembleia 
Geral, os votos seguintes: 

A. de agradecimento 

1) A todos os associ ados que de alguma 
forma nos prestaram a sua preciosa 
colabora~ao no decurso do ana de mil 
novecentos e noventa e dois, e em 
particular aos que deram 0 sell apoio 
e contributo para a XIV Exposi~ao 
Filatalica Luso-Brasileira, Lubrapex 92. 

2) Aos cn e em particular a Dire~ao 
dos Servi~os de Filatelia, pela colabo
ra~ao prest ada; 

3) As entidades e empresas que apoia
ram de alguma maneira a Lubrapex 
92; 

4) Aos colaboradores e anunciantes de 
CFP - Boletim do Clube Filatalico de 
Portugal; 

5) Aos Orgaos de Comunica~ao Social 
que tiveram a gentileza de se referir 
ao CFP e a Lubrapex 92; 

6) A Mesa da Assembleia Geral e ao 
Conselho Fiscal pela colabora~ao e 
acompanhamento prestado. 

B. de pesar por todos os socios falecidos no 
decurso deste ano. 

Lisboa, 31 de Janeiro de 1993. 

A DIRECC;:AO 

Dr. Ant6nio D. de Almeida Silva (Gama) 
Jose Rodrigo Dias Ferreira 

Fernando Augusto Araujo Mendon9a 
Manuel Ant6nio Campos da Cunha 

Fernando da Silva Ideias 
Carlos Alberto Calheiros Afonso da Silva 
LuIs Miguel Pinto dos Santos Monteiro 

Rui Manuel Gravata Resende 
Carlos Manuel Agostinho Salgueiro 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Prezados Associados: 

No exercfcio das suas fun~6es e de har
monia com os Estatutos, vem 0 Conselho 
Fiscal do Clube Filatalico de Portugal emitir 
o seu parecer sobre 0 Relatorio e as Contas 
respeitantes ao exercfcio de 1992 que Ihe 
foram apresentadas pela Dire~ao. 

Acompanhcimos, com agrado, a activida
de da Direc~ao, durante 0 ana de 1992, e 
nao podemos 'deixar de fazer uma referen
cia ao trabalho extenuante que a O"irecyao 
teve com a «LUBRAPEX 92», que tanto 
prestigiou 0 CFP e com a revista do Clube, 
cujo interesse e apresenta~ao tem melhora
do em cada numero. Quem trabalha assim, 
por am or a Filatelia, merece sem duvida, a 
admira~ao e 0 agradecimento de todos os 
Filatelistas. 

Examinamos com regularidade os regis
tos contabilfsticos e respectivos documentos 
de suporte que encontramos sempre em 
ordem. 

Quanto as Contas elaboradas pela Di
recyao a nosso parecer que traduzem com 
clareza, a situa~ao economica do Clube. 
Verificamos os saldos das contas bancarias 
e que os critarios valorimetricos das Existsn
cias foram iguais aos dos anos anteriores. 
Foi praticada uma Amortiza~ao de 10% nas 
existencias do Material Filatalico devido a al
gum se encontrar desvalorizado. 

o Relatorio da Dire~ao a um completo 
e bem elaborado documento que mostra com 
detalhe e clareza a sua actividade no Ano 
de 1992. 

Concluindo, somos de Parecer: 

1 - Que aproveis 0 Relatorio e Contas 
da Direc~ao referentes ao Exercf
cio de 1992. 

2 - Que aproveis um voto de merecido 
louvor e agradecimento a Dire~ao 
e a todos aqueles que deram 0 seu 
trabalho ao Clube. 

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1993. 

o Conselho Fiscal 
Domingos Martins Coelho 

Dr. Bento Manuel Grossinho Dias 
Joiio LuIs de Medeiros 



Balan~o Geral 

Em 31 de Dezembro de 1992 

ACTIVO 

IMOBILIZADO: 
Imobilizac;6es Corporeas 
Equipamento Administrativo 
Amortizac;ao 10% 

Imobilizac;6es Financeiras 
Colecc;ao do Clube 

CIRCULANTE: 
Existencias 
Amortizac;ao 10% 

Dlvidas de Terceiros - Curto Prazo 
S6cios/Quotizac;6es 
Devedores 
Diversos Boletins 

DepOsitos Bancarios e Caixa 
DepOsitos a Prazo 
Depositos a Ordem 
Caixa 

Total do Activo 

46100$00 
781085$90 
112850$00 

1369596$00 
254120$90 

1592$20 

CAPITAL PR6PRIO E PASSIVO 

Fundo Associativo 

Dlvidas a Terceiros - Curto Prazo 
Quotizac;6es 
Credores 
Diversos Boletins 

Resultado Uquido do Exercicio 
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46100$00 
190284$25 
112850$00 

1097926$75 
109792$70 
988134$05 

1$00 

604046$40 
60404$60 

543641$80 

940035$90 

988135$05 

543641$80 

940035$90 

1625309$10 1 625309$10 
4097121$85 

3611983$60 

349234$25 
135904$00 

4097121$85 

CTT nos 50 anos do CFP 
com Inteiro Postal 

N
o ana passado, dentro do perfodo estipulado para a efeito pelos Correios de Portu
gal, solicitamos que no Plano de Emissoes de 1993 fosse inclufdo um selo alusivo 
ao cinquentenario do CFP. 

Infelizmente esta proposi~ao nao p6de ser considerada par aquela entidade. 
Em vista dessa circunstancia, de novo oficiamos aos cn requerendo desta feita que 

fosse concedida ao CFP a emissao de um Inteiro Postal comemorativo da efemeride. 
E foi com profunda e fund ada satisfa~ao que recebemos um offcio emanado da Adminis

tra~ao daquela empresa, assinado pelo seu Presidente, Dr. Alarcao Trani dando provimento 
ao nosso pedido. 

Mas para alem da autoriza~ao, muito nos apraz registar as termos, que muito nos des
vanecem, que a acompanhavam, as quais espelham de forma insofismavel a considera~ao 
que a Clube Filatelico de Portugal merece da parte dos Correios de Portugal. 

Sao atitudes como esta que compensam todos os esfor~s, labutas e canseiras que 
sucessivas Direc~oes veem dispendendo para a dignifica~ao do CFP e, consequentemente, 
da Filatelia Portuguesa e do seu desenvolvimento. . 

Pela primeira vez em Portugal uma colectividade flJatelica ~ distinguida com uma 
pec;a filat~lica a si inteiramente dedicada. E e com profunda emo~o que registamos 
qu~ essa cOlectividade ~ 0 Clube Filatelico de Portugal. 

Por tudo isso, em nome de todos os associados e amigos do CFP e dos seus Corpos 
Sociais, aqui fica um publico agradecimento aos Correios de Portugal. 

Esta program ada para 0 dia 27 de Outubro, data exacta do nos so aniversario, a emissao 
deste Inteiro Postal cuja elabora~ao ja foi iniciada pelos Servi~os Artisticos dos cn em 
colabora~ao com a CFP. (SG) 

Juventude CFP 
Pretendemos nao utilizar lugares-comuns para afirmar 0 quanto a renova~ao e indispen

savel tambem no dominio dos cultores da Filatelia, sendo por isso necessario, pelo menos, 
dar-se a conhecer aos jovens as muitos atractivos que este passatempo encerra e como pede 
ser interessante organizar e realizar uma colec~ao filatelica. 

E com natural satisfa~ao que constatamos que na actualidade, entre os infelizmente nao 
muitos filatelistas que se iniciaram na Classe Juventude e que hoje sao coleccionadores 
destacados e expositores de marito, a maio ria deles sao, digamos assim, produto do Clube 
Filatalico de Portugal. Sem qualquer desprimor para outros, gostariamos de citar 0 Filatelista 
Eminente Jose Manuel Castanheira da Silveira, Pedro Vaz Pereira, Paulo Barata e Ant6nio 
Leal e Cr6. 
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Dia do selo 1993 

A 
Federactao Portuguesa de Filatelia informou 0 Clube Filatelico de Portugal que, par 
decisao da Direcctao, deliberou homenagear a CFP por ocasiao do seu cinquentemi
rio, dedicando-Ihe a Dia do Selo deste ana que tera lugar em Lisboa. 

Como e natural, a Impar deliberactao da FPF sensibilizou-nos de sobremaneira e deu-nos 
grande alegria por tudo aquilo que representa, nomeadamente, 0 reconhecimento pelo labor 
desenvolvido pelo CFP no meio seculo da sua actividade sem qualquer solu<;ao de continuidade. 

Por outr~ lado, recorda por certo que foi 0 CFP que organizou 0 Dia do Selo desde a sua 
primeira edi<;ao e durante longos anos - nada menos de 27, de 1955 ate 1981. A partir de 
1982 a pr6pria FPF tomou sobre si a encargo de 0 realizar. 

o Dia do Selo de 1993 sera, pois, um dos pontos mais altos das celebra<;oes do 50.2 

aniversario do CFP. 
Portanto, a Direc<;ao da FPF e credora do nosso agradecimento. 
Aguarda-se, no momento oportuno, a divulgactao do programa desta data que este ana 

sera talvez a mais significativo de todos as Dias do Selo jamais realizados em Portugal. (SG) 

***** 
Leilao 50 anos CFP 

Neste ana festivo, natural sera 0 CFP integrar a seu ja habitual leilao anual no programa 
das celebractoes do aniversario. 

Curiosa e constatar-se que esta setima almoeda do CFP que tem um caracter especial, 
segue-se a outra tambem especial - a que decorreu por ocasiao da Lubrapex 92 e que, 
integrada nessa exposi~ao, foi realizada em cooperactao com 0 Clube Filatelico do Brasil. Foi 
a primeiro leilao luso-brasileiro e alcanctOu um ex ito assinalavel. 

Esperamos e desejamos, naturalmente, que este leilao constitua um exito especial tendo 
em vista 0 momenta que a CFP atravessa e a comemoractao em que se integra. 

E um dos factores determinantes para a ansi ado exito e a de dispormos de peQas de 
grande qualidade. Por isso, solicit amos aos nossos cons6cios que ten ham material de Portugal 
e ex-col6nias para ceder que 0 enviem para este leilaQ. Mas desta feita solicitamos ainda que 
factam uma escolha ainda mais cuidadosa por forma a que esta hasta atinja a objectivo 
priltendido. 

Acrescentamos que 0 "Leilao 50 anos CFP» se realizara a 27 de Novembro e que 
o prazo para a recepc;ao d,s pec;as encerrara impreterivelmente a 15 de Setembro, de
venda cada late vir acompan~ado da respectiva descri<;ao e base de licita<;ao. 
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PORTUGAL 

367 - Eng. Ant6nio Joao Martins de 
Abreu. Rua Juscelino K. de Olivei
ra, 6-1.2 Esq. 2780 Oeiras. (A) 
Po.Fr.ln.T.N.U.60. 

371 - Dr. Nuno Ant6nio de Carvalho 
Esteves da Rosa. Av. Estados 
Unidos da America, 80-1.2 Esq. 
1700 Lisboa. (M) Po.Fr.ln .T.C. 
N.60.1.UPU.28.90. 

738 - Eng. Fernando Jose Roque Martins 
dos Santos. Rua Ant6nio Saude, 5-
9.2. 1500 Lisboa. (M) C.V.60 N.1.2. 

1008 - Eng. Jose Ant6nio Campos Perei
ra. Rua Mateus Fernandes, Lote 1, 
3. 2 Dt. 2 • B. 2780 Oeiras. (M) 
Po.Es.Fr.T.60.1.2. {N/U).13.N. Te
matica ,,0 Petr6leo» carimbos ou 
67B de 1.2.90.93.94. 

1017 - Joao Maria da Silva Violante. Rua 
Gomes Leal, Late 2 C. 2750· Cas
cais. (A) Po.T.C.V.60.N.U.1.2A. 

1235 - Mario Abflio da Costa Serrano. Rua 
5 de Outubro, 18-3.2 Dt.2. Buraca. 
2700 Amadora. (A) Po.Es.Fr. 
T.U.60.1 .2.19.21.28.31.90.93. Edifil. 

1626 - Augusto Vieira Decrook. Rua de 
Alqueidao, B. 2-4A. 3830 [Ihavo. (M) 
T.C.73 de 1. Carimbos 63 de 1. 
Palma Leal e Oliv. Marques. 

2093 - Dr. Ademar Seabra Baptista. Rua 
Miguel Bombarda, 70. 3500 Viseu. 
(M) Po.Fr.ln.Es.AI.T.C.V.60.N.1. 
2A.15.19.30.90.93.94. 

2969 - Carlos Manuel Agostinho Salguei
roo Rua do Trabalhador, 2-4.2 Dt.2• 

2615 Alverca. (A) T.C.V.60.N.1.2A. 
90.94. Afinsa. 
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2978 - Joao Humberto Bastos de Matos. 
Quinta do Lazarm, n.2 7. Arieiro. 
2825 Monte da Caparica. (P) 
Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.U. Tematica 
de verculos motorizados. 90. 

2988 - Joaquim Ant6nio Pedro Veiga. Ur
banizactao Vila Rei , 2 D. Boavista. 
4930 Valen<;a. (M) 60.N.U. 

3174 - LUIs Filipe da Costa Antunes. Urbn. 
Quinta da Esperan<;a, Late 0, 3.2 

Dt.2 • 3080 Figueira da Foz. (M) 
Po. In. Fr. Compreende Es.T.C.V.60. 
1.2.3.5A. Colecciona: 60.N.U.1.2A. 
U.T49 (Pars Organizador). Basque
tebol (Tudo). 90.94. 

3180 - Armando Mario Delgado. Rua do 
Cruzeiro, 15-2.2. 1300 Lisboa. (A) 
Pr.Fr.ln.T.C.V.60.N.2B. Especi
alizada. Tematicas. Maximafilia. 

3258 - Ant6nio Pereira Alves Azevedo. Rua 
da Junqueira, 418-1,2. Belem. 1300 
Lisboa. (P) T.C.V.60.N.U. 1.28. 
Afinsa. 

3259 - Prof.· D. Maria Jose de Castro 
Coelho da Silva. Av. de Angola, 29-
6.2 F. 2900 SetUbal. (M) T.C.V.60.N. 
Tematicas: Tape<;aria e Artesanato. 
T37. Penteados. J6ias. 

3260 - Prof. Jose Joaquim M. Hormigo. 
Rua Capitao Placido de Abreu, 7-
1.2 Dt.2. 2700 Amadora. (M) 
T.C.V.60.N.U . Hist6ria Postal. 
Afinsa. 

3261 - Francisco Maria da Guia. Rua Eng. 
Augusto Cancela de Abreu, 3. 
Apartado 37. 2331 Entroncamento 
Codex. (A) In.Fr.T.C.V.60.N.U.1.72. 
94. Afinsa. 

3263 - Pedro Emrdio Pinto da Silva. Rua 
Andre Brun, 19-3.2• Dt.2• 1300 Lis
boa. (P) T.C.60.N.U.3. 
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3265 - Rui Fernando Correia Carvalho. 
Avenida Escola dos Fuzileiros Na
vais, 1 B-1.2. Correspondencia para 
Apartado 84. Quinta da Lomba. 
2830 Barreiro. (M) Po.ln.T. 
C.V.60.N.U.1.2A.9.18.90. 

3266 - Inacio Antonio Serra Barreto 
Miranda. Rua Poeta Afonso Lopes 
Vieira, 7 rIc. Dt.2. 2830 Barreiro. (M) 
In.Fr.T.C.V.60.U.1 0.1 OA.1 OB. Ex
Colonias Alemas. 90.0NK.97. 

3267 - Manuel Pedro Rosa Oias. Rua Ale
xandre Braga, 23-2.2 Esq. 1100 
Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N. 
U.1 .2A. 

3268 - Jorge Alexandre Maia Barreto. 
Quinta da Carreira, Lote 74,1.2 0t.2• 

2765 S. Joao do Estoril. (M) T.C. 
V.60.N.U.1.2A.1 0A.1 OB.15.16.19.21. 

3269 - Nelson de Campos Antunes. Ave
nida O. Nuno A. Pereira, 8-7.2 0t.2• 

Agualva. 2735 Cacem. (M) T.C.60. 
N.U.1.2A. Afinsa. 

3270 - Paulo Alexandre Rosa de Sousa 
Lobo. Rua 6, Lote 147, 3.2 Esq. 
Tapada das Merces. 2725 Mem 
Martins. (P) T.V.C.60.N.U. 

3272 - Raul Manuel Andrade Leitao. Ave
nida Vasco da Gama, 40. Bloco Sui, 
3.2 0t.2. 4490 Povoa de Varzim. (PI 
M) T.C.60.N.U.1 . Tematicas. 

3273 - Carlos Fernando Araujo. Rua Dr. 
Lufs Antonio, 4. 4490 Povoa de 
Varzim. (P/M) T.C.60 .N.U.1. 
Tematico. 

3274 - Nuno Lufs Andrade Mesquita: Rua 
Vale de S. Antonio, 152-2.2. 1100 
Lisboa. (P) Po.ln.T.C.60.I',I,U.90. 
Afinsa (Palop). 

3275 - Dr. Miguel Macedo Teixeira. Rua 
Azenha de Cima, 334. 4450 
Matosinhos. 
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3276 - Dr. Norberto Gomes Filipe. Praceta 
Proj. Estrada de Moscavide, Lote 
1, 5.2 A. 1800 Lisboa. (M) Po.Fr. 
In.T.C.V.60.N.1.2B.2C.29.37. Te
matica de Vinhos. 90. Afinsa. 

3277 - Adolfo Lufs Marques da Silva Pal
ma. Rua Marques da rronteira, 3-
3.2 0t.2. Page de Arcos. 2780 Oei
ras . (M) Po.Es.ln.T.C.V.60. 
1.19.67.63.67B de preferencia cl 
registo.60.N.1 . Pectas filatelicas a 
partir da 1.1 Republica. Tematica: 
«Lisboa, uma cidade a descobrip>. 
Afinsa (1 ).90 (3). 

3291 - Carlos Alberto Ferreira Viegas. 
Largo dos Bombeiros, Bloco B, 1.2 
0t.2• 3780 Anadia. (P) V.C.60.N.U. 

ACORES 
3279 - Biblioteca Publica e Arquivo de 

Ponta Oelgada. Rua Ernesto do 
Canto. 9500 Ponta Oelgada. 

ESPANHA 
2843 - Alberto do N. Gonctalves. ClTorcal, 

4-2.2 B. 28041 Madrid. (A) T.C.V. 
60.N.U. 

2863 - Miguel Angel Bautista Alvarez. Calle 
Blasco Ibanez, 1-1.2. 24009 Leon. 
(P) Po.Es.T.C. V.60.N.U.1.2A. (Ate 
Independencia). Afinsa. 

3262 - Antonio Fernandez Prado. Sagrade 
Corazon, 10-2.2 I. 27003 Luge 
(Galicia). (A) T.C.V.60.N.U.19. 
Tematicas: Colombo. America 
(UPAEP). SPO. 

3271 - Jose L. de La Camara Jimenez. Rio 
Tambre, sIn. Escombreras-Murcia. 
(M) Es.Fr.T.60.N.U.3.80.90. 

50 anos do CFP 

Exposi~6es na Sede 

Conforme noticiamos no numero anterior desta Revista, esteve patente durante os meses 
de MarCio e Abril, na Sede, uma exposictao retrospectiva da Revista do CFP. 

Oisposta nos cinco quadros expos ito res disponfveis, deu-se especial enfase a primeira 
fase da vida da publicactao e em particular aos primeiros numeros. 

Assim, no quadro 1 estava ex posta uma seleCctao dos quinze primeiros numeros, incluindo 
o n.2 1. 

No quadro 2, apresentou-se uma panoramica dos n.DS 15 a 32. 
Nos restantes, apresentaram-se as principais fases da vida do Boletim, alias reconhecf

veis desde logo nas diferentes capas que foram sucessivamente criadas com especial destaque 
para algumas das suas secctoes mais caracterfsticas, como sejam a ccCronica do Brasil», 
assinada por Hugo Fraccaroli, as ccColeCctoes Tematicas» e a .. pagina de Aerofilatelia», 
assinada pelo prestigiado Cap. F. Lemos de Silveira. Na ultima parte do derradeiro quadro 
podiam apreciar-se as fases da primeira capa a cores, logo seguindo-se a primeira Revista 
com interior a cores, mostrando-se depois 0 infcio da utilizactao de duas cores em todo 0 
interior a que se acrescentam numerosas paginas em quadricromia. 

Exposicrao de fotografias 

A segunda exposicrao estara patente de 15 de Maio a 30 de Junho e constara de 
numerosas fotografias da fototeca do CFP, na qual se espelha a vida da colectividade. 

o leitor que ja If! s6cio do CFP h8 um bom numero de anos, nao figurara em algumas 
delas? 

Venha certificar-se. 
Mas se If! associado mais recente do CFP, venha visitar a exposicrao, da mesma 

maneira, pois podera ver nas fotografias expostas algumas das figuras mlticas da 
Filatelia portuguesa e ficar a conhecer um pouco melhor, alguns dos momentos da 
grandeza e de cinquenta anos em prol da Filatelia, do CFP. 

Visite, pois, esta exposictao, em qualquer um dos Sabados indicados. 
Quem sabe se nao encontrara algumas velhas amizades. 
Mas encontrara, seguramente, muitos novos amigos. 
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Colecciona parses? 
Colecciona temas? 
Mais de 35000 series novas de todo 0 mundo, 
imediatamente 00 seu dispor. Todos os parses, 
todos os temas. 

Atendemos listas de faltas. 
Enviamos pre~6rios a pedido. 

ESCREVA AINDA HOJE! 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Selos e Material Filatelico 

Telefone (062) 83 1248 • Telefax (062) 84 32 93 

2500 CALDAS DA RAINHA 

«UITI. oasis filatelico ' it sua espera» 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tematicos 

P~a listas de pre~os gratis 

EI6dio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO UMA, 27 
T elef. 54 97 25 
1100 USBOA 

Se se interessa por qualquer ramo 
de coleccionismo. Se e comerciante 
e sa reside nos cidades de Aveiro, Baja, 
Bragan<;:a, Castelo Branco, Covilha , 
Evora, Faro, Guarda, Guimaraes, Leiria, 
Portalegre, Portimao. P6voa de Varzim. 
Regua, Santarem, Setubal. Tomar, 
Torres Vedras, Viana do Castelo, Vila 
Real e Viseu. 

Se esta interessado em revender di
redamente aos coleccionadores ma
terial da reputada marca alema 
Leuchtturm (FAROL), contacte 0 re
presentante em Portugal: 

JORGE M.S. LOPES 
Rua S. nicolau, 26-4.', Sola 3 

1100 lISBOA 
Tel. 878360 

e recebera todos os esciarecimentos 
necessarios. 
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BULGARIA 

3280 - Galin Kanew. P.O. Box 283. 7000 
Russe-Pyce. (A) In .AI.Ru.T.60. 
N.U.39.42. Novas Republicas 
URSS. 37.60. Tematicas. 5.90.97. 

3281 - Totjo Petkov. P.O. Box 130. 5502 
Lovech. (M) In.T.60.N.U.1 OA.1 OB. 
Berlim. 59. Base: 1 Fr.90 = 10$00. 

CANADA 

3288 - Denys Douville. 155-74E rue Est. 
Charlesbourg. Quebec. Canada 
G1 H 1 J6. (M) In.T.60.1 .3. 

3289 - Las Dob6. P.O. Box 205. Postal 
Station "U". Etobicoke, Ontario. 
Canada M8Z 5P1 . (A) In.AI.T.60. 
N.U.15. Por 1.N. Escrever primeiro. 

COSTA RICA 

3286 - Federico Dittel Araya. Apartado 222-
7050. Cartago. Costa Rica C.A. (A) 
T.60 .64.N.U.1 OA.1 OB .12. Costa 
Rica. Mexico. Equador. 19.21.24. 
T6.T7.UPAEP.CEPT.T12.T13.T15. 
Arquitectura. Flora. V Centenario. 
Personagens tamosos. T 49.68.72. 
Notas. 

DINAMARCA 

3126 - Jan Nielsen. Skolevej 12 B. I TH. 
2630 Taastrup. (A) In.60.5.5A.AFA. 

FRANCA 

3292 - LEFRANQOIS. 7 Rue Becquerel. 
45000 Orleans. (A) Fr.ln.C. 
Attentionl 60. sur lettre uniquement. 
2. do sec. XIX ate ao tim do reina
do D. Carlos (1905/6). 73. Tambem 
11.18.29· 
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ISRAEL 

3283 - Alberto Ventura. P.O. Box 3227. 
Tuhman 108/18. K. Moshe 76381. 
(M) In.60.N.U.1.67B. 

3290 - Eng. Amos Alter. P.O. Box 17208. 
Tel Aviv 61170. (A) In.60.U.5. 
T14.67B.63.97. 

LETONIA 

3287 - D. Tc)ludnovski. P.O. Box 480. LV-
1047 Riga-47, Latvia. (A) In.T.60. 
N.67B. Russia. 37. Balticos. 
CIS.N.65. 

MEXICO 

3284 - Maclovio Gomez Lorenzana. Apar
tado Pestal n.!!- 1982. 88500 CD. 
Reynosa, Tam. Mexico. (A) 
Es.ln.T.60.68. Notas. De todes os 
parses e temas. 

3285 - Ing. Juan Jose Renaud. Venustiane 
Carranza 109. 44280 Guadalajara. 
Jal. (A) Es.T.60.N. Mexico. 56/92 
(anes completes). 63.64. Netas. 

REPUBLICA CHECA 

3282 - Dr. Zbynek Sychra. Ticha 523. 541 
02 Trutnov 4. Czech Republic. (A) 
In.AI.T.60.N.U.63.67B.68.72.76.29. 
37.38.42.T13.T41.T51. Interested 
60.1 . 

SUiCA 

3119 - Mario Rui Semedo. Rue des Jar
dins, 24. 1018 Lausanne. (P) 
Po.T.C.V.60.N.U. 

3264 - Aurelio Rui Simoes Certesao. 16 
Place de Cornavin. 1201 Geneve. 
(M) T.V.C.60.N.U. 



,. Balsa Filatelica 

Espa~o a disposi~ao de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu anuncio 
ao pre~o econ6mico de 60$00 por Iinha. 

Troco selos usados come
morativos de Portugal e Ex
Colonias por selos usados 
comemorativos de todo 0 

mundo. Selo por selo ou cata
logo Yvert e Tellier quando 
selos de cotagao superior a 10 
FF. Correspondencia em es
panhol, frances ou ingles. 

Luis Jorge Santos Coelho, 
Apartado 40. P- 4701 Braga 
Codex. Portugal. 

PREQARIO DE MATERIAL 
FILATELICO - Tudo 0 que 
voce pode necessitar. Gratis a 
pedido. SERGIO W. DE SOU
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Europa de Leste. Oferego 
aos melhores pregos series 
novas tematicas ou outras, 
incluindo novidades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
lote 8-2.2, Dt.2 2735 Cacem 

PORTUGAL-SOBRESCRI
TOS 1.2 DIA, COM SERIES, 
BLOCOS, «CARNETS». 19501 
1992 - Carimbos de Lisboa, 
Porto, Coimbra, etc., etc. -
Enviamos gratis um pregario 
muito completo. SERGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA 

DE NOVIDADES SABEMOS 
N6S! E natural depois de mais 
de quatro dezenas de an os, a 
vender novas emissoes de 
todo 0 mundo. Diga-nos que 
quer receber, e fique tranquilo. 
Recebera tudo 0 que pretender. 

SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUIQAO GRATIS, 
PREQARIOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas. dffe
rentes, completas. Indique-nos 
que oolecciona. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Selos venda e compro, no
vos e usados. Continente e ex
colonias. Bons pregos . M. 
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1.2 
F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. 

NOVIDADES EM CATALO
GOS - Temos muita coisa 
para si. Escreva e diga 0 que 
colecciona. Ha grandes novi
dades em novos catal.ogos! 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 
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COMPRO «Lusiadas» (Por
tugal), cartas, postais, ambu
lancias, carimbos franceses, 
nominativos, ensaios, provas, 
erros, blocos, paquebots. 

Inscrigoes marginais: im
pressores e numeros de obras. 

R esposta: Apartado 90. 
2751 Cascais Codex. 

VARIEDADES DE PORTU
GAL, UL TRAMAR, E NOVOS 
PArSES DE EXPRESSAO 
PORTUGUESA. Dispomos de 
cadernos com exemplares que 
podem em mu~o valorizar suas 
colecgoes. Proponha 0 seu 
envio a apreciagao SERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

COMPRO-TROCO - Pe
gas circuladas da Companhia 
de Mogambique, Niassa, Lou
rengo Marques, Quelimane, 
Kionga, Zambezia. Respondo 
sempre. Paulo Sa Machado -
Rua Direita das Campinas, 33 
- 4100 PORTO. 

Troco, compra e vende Eu
ropa CEPT, novos e 
obliterados. Francisco C. da 
Silva. Rua Conde Monte Real, 
10 rIc Dt.2 2750 Cascais . 
Portugal. 

S 
ANTAREM, primeiros anos da decada de 50. Ainda estudante de Liceu, mas ja 
atraido pelos selos, tenho uma experiencia decisiva e curiosa. Alguem (quem?, nao 
consigo ja recordar, mas certamente «um senhor» filatelista) me oferece um Boletim 

do Clube Filatelico de Portugal onde, pasmei, fui encontrar um selo de meio tostao da Guine, 
serie insectos, novinho, e oferta do Clube. 

Calcule-se a importancia da descoberta pela memoria do facto recordado ainda hoje em 
pormenor, quarenta anos volvidos. 

Foi como tomei contacto e soube da existencia do CFP, um clube que, desde a sua 
fundagao, sempre procurou honrar e honrou efectivamente 0 seu compromisso para com os 
seus socios em particular e para com a Filatelia em geral. 

E os anos passaram; 0 entusiasmo filatelico foi flutuando de acordo com as prioridades 
da juventude; mas a semente fora langada e nao morrera. 

Daqui que, anos depois e ja em Lisboa, nao tivesse sido diffcil indagar um dia sobre a 
existencia e sede do CFP; voltara na realidade 0 gosto de coleccionar selos e desta vez para 
ficar. Dai ate a entrada para socio foi um apice; seguiu-se 0 contacto directo com a visita 
regular e «obrigatoria» dos sabados. 

A partir de entao verifiquei que 0 CFP, 0 mais antigo do pais, representava um grande 
elo de comunicagao e amizade entre os filatelistas, apoiando-os com uma biblioteca magni
fica, um Boletim pleno de interesse e Direcgoes abnegadas onde, perdoem-me, porque devido 
e justo, nao posso deixar de salientar 0 Dias Ferreira, uma devogao e um saber excepcionais 
e verdadeiro suporte da propria existencia do seu clube. 

Foi pois com enorme satisfagao e orgulho que, instado, resolvi aceitar um dia assumir a 
Direcgao do CFP; e nessa qualidade me mantive uma duzia de anos, ate ao momenta que 
julguei oportuno dar 0 lugar a outrem; so que me nao deixaram afastar completamente e ai 
estou ainda a presidir a Assembleia Geral. 

Esta resenha da minha actividade clubistica nada tem a ver com qualquer publicidade 
pessoal, note-se; nao, apenas quer reforgar 0 meu publico orgulho em continuar a participar 
na vida do meu clube, assistindo de perto a sua renovagao e ao esforgo dos seus corpos 
directivos sucessivos que exemplarmente tem reconhecido 0 seu merito e Ihe tem dado 0 

melhor do seu esforgo e saber. 
Esperemos que, de futuro, possamos continuar a contar com homens de boa vontade e 

verdadeiros filatelistas; 0 nosso clube bem 0 merece, pela sua idade, pela sua postura no 
meio, pela sua categoria a todos os niveis reconhecida. 

Parabens Clube Filatelico de Portugal. Poucos se poderao gabar de tao longa e proffcua 
existencia; raros poderao dizer presente com tanta dignidade. 

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1993. 

Jose Joaquim Jorge de Oliveira 
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 
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• 
• 
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P.O. BOX 2335 
LlSBOA CODEX 

TELEX 40124 JMVPAB 
FAX 9250194 

REAGENTES DE LABORATORIO 

PRODUTOS QUfMICOS 

VIDROS PARA LABORATORIO 

PRODUTOS QUfMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

Completo listas de faltas de 
Portugal e Ultramar com des
contos apreciaveis sobre 0 

catalogo. Se a coleccionador 
madio ou principiante estamos 
as suas ordens. I. Coelho -
Apartado 135 - 8002 Faro 
Codex. 

NOVOS PArSES DE EX
PRESSAO PORTUGUESA
Se colecciona ou pensa co
leccionar estes parses, entre 
em contacto connosco. Temos 
tudo ou quase tudo, em saries 
novas, blocos, provas de cor, 
e erros. SERGIO W. DE SOU
SA SIMOES -2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Selos Coroa. Procuro para 
especializac;ao tudo sobre este 
tema em novo, usado, falsos, 
reimpressoes, folhas, erros, 
etc. Compra, troca e vende. 
Paulo Vieira - Apartado 135 
- 8002 Faro Codex. 

Coleccionador avanc;ado 
esta interessado em trocas 
sarias. Oferec;o selos novos e 
usados da Bulgaria, Romania, 
Novas Republicas URSS e 
Russia. Interessado em selos 
novos tematicos de todo 0 

mundo e cronol6gicos da Eu
ropa. Bases de troca: Cat. 
Michel ou Yvert. Correspon
dencia em ingles, alemao ou 
russo. Resposta garantida a 
todas ofertas sarias. Galin 
Kanew. Poste o. Box, 283. 
7000 Russe-Pyce. Bulgaria. 

Bolsa Filatelica 

PREC;ARIOS DE SERIES 
COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclui igualmente muita coisa 
em usado. Com blocos, 
"carnets» e outras variedades. 
Grati~ a pedido. SERGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugall 
Ac;ores e Madeira). Procuro 
para especializac;ao tudo so
bre este tema: novos, usados, 
falsos, reimpressoes, grandes 
blocos, erros, provas, cartas. 
Com pro, troco e vendo. Paulo 
Vieira - Apartado 135 - 8002 
Faro Codex. 

CORRESPONDENTE 
Procuro correspondente in

teressado em trocar selos e 
pec;as filatalicas de Portugal 
por itens do Brasil, visando 
tam bam pesquisa ligada a fi
latelia dos dois parses. Aceito 
sugestoes. Rubens Borges 
Bezerra . Rua Afonso Celso, 
180 - Tamarineira 52060 -
Recife - Pernambuco - Brasil. 

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

Proponho selos novos da 
Russia e dos novos parses da 
Ex-URSS. Deseio selos novos 
"Fauna». 

Vladimir Rudenko. P.O. Box 
123. 266022 Rovno 22. Ucrania. 
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FILATELISTAS! DESEJO 
PORTUGAL, NOVOS. 

Dou Espanha e Ex-CoI6ni
as, Italia, Vaticano, S. Marino, 
URSS, DDR, Pol6nia, Checos
lovaquia, Bulgaria, Romania e 
Hungria. A. CINTAS. cl 
Penalara n.210. 41005. Sevilla. 
Espanha. 

Deseio selos da Europa 
Ocidental, USA e Inglaterra. 
Selos dos temas: Arquitectura 
e Fauna (cavalos e passaros). 
S6 selos novos. Dou em troca 
selos da Russia e dos novos 
parses ex-URSS. Zoray Victor. 
Vidinskay 42/6. 266018 Povno. 
Ucrania. 

Vendo pela melhor oferta 
colecc;ao de todos os postais 
editados pelos CTT para 
anunciar carimbos comemora
tivos e de 1.2 dia e fiamulas, 
desde 0 seu infcio em 1980 
ata 1992 (faltam apenas 3 de 
1981 e 1 de 1984 que se in
cluem em fotoc6pia), inclui 
ainda repetidos de 1990, 91 e 
92 - tudo num total de 2594 
postais. Resposta ao Clube 
Filatalico de Portugal ao nu
mero 17. 

Em troca de selos novos de 
Portugal dou Canada novos e 
usados que tenho disponfveis. 
Escrever antes de enviar. 
Correspondencia em ingles ou 
ale mao. Las Dobo. Box 205, 
Station "U». Etobicoke. Onta
rio. Canada M8Z 5PL. 



Vendo pela melhor oferta os 
seguintes 26 exemplares da 
Revista FN-Filatelia e Numi
nastica: 58, 60, 61 , 65, 66, 67, 
68, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 
81,82,83,84,85,86,87,88, 
89, 91, 92 e 93. Resposta ao 
Clube Filatelico de Portugal ao 
numero 27. 

Tenho para venda alguns 
selos e material filatelico. Pe~a 
llista de pre~s gratis. S6 por 
correspondencia. Carlos Al
berto Ferreira Viegas. Largo 
dos Bombeiros, Bloco B, 1.2 
Dt.2 3780 Anadia. 

POSTAIS MAxIMOS 
De PORTUGAL, anteriores 

a 1950. Compra: Hernani Ma
tos - Rua de Santo Andre, 1 -
7100 ESTREMOZ - PORTU
GAL. Fazer ofertas acompa
nhadas de fotoc6pia. 

Bolsa Filatelica 

Ja leu 0 BOLETIM JORNA
L1STA FILATELICO da PRI
MAVERA 93? Se sim, nao 
perca 0 N.Q de VERAO a sair 
em 21 de Junho. 

Se nao, pe~a-nos um N.2 
AMOSTRA do retrato escrito 
do que acontece na Filatelia 
Portuguesa e que s6 se ven
de por assinatura. R. Pinheiro 
Chagas, 28-2.2 E, 1000 L1S
BOA. 

B. JF. BOLETIM JORNA
LIST A FILATELICO. 

Se ainda nao conhece esta 
revista temos muito gosto em 
Ihe oferecer um exemplar. 

Envie selo de 75$00 para 
portes que serao deduzidos na 
sua assinatura. 

Contacte-nos para R. Pi
nheiro Chagas, 28-2.2 E. 1000 
LIS BOA. 

Selos de Portugal, ex-CoI6ni
as portuguesas, series com
pletas e isolados novos e 
usados,vendo com grande 
desconto. Tambem tenho se
los estrangeiros e moedas. 
Posso fazer permutas. Apar
tado 12087 - 1057 Lisboa 
Codex. 

Vendo alguns pacotes de 
selos tematicos, portugueses e 
universais. Enviar selo para a 
resposta. Contactar: Joao Pe
dro A. Rocha. Moita. 3780 
Anadia. 

BRASIL-ESPANA 
Procuramos corresponden

tes para troca de novidades 
em CARIMBOS COMEMO
RATIVOS-MAT ASELLOS. 

Escreva-nos para APAR
TADO 1026, 1001 L1SBOA 
CODEX, PORTUGAL. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2 - 1100 L1SBOA - Telef.: 823936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 750$00 ana 
EFECTIVO (Usboa e Concelhos Limftrofes) - 750$00 semestre; 1400$00 (ano); 

(Provincia, IIhas e Macau) - 1 200$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 1 800$00 (ano) 

Paga!J1ento adiantado por cheque, vale ou dinheiro 
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EDITORIAL 
Embora no momento ausplcioso das BODAS DE OURO do CLUBE FILATELICO DE 

PORTUGAL, nao podemos nem devemos escamotear as enormes e graves dificuldades 
que atravessam todas as colectividades como a nossa. 

Na verdade, para alem da situac;ao crltica que individualmente atravessam largas 
camadas da populac;ao, as quais se reflectem, naturalmente, no campo associativo, a 
imposic;ao do IVA a todas as publicac;oes veio agravar os custos desta Revista na taxa 
estipulada por lei; as tarifas de expedic;ao da correspondancia (e, claro, da Revista) 
atingem valores quase proibitivos. Para nao falar dos acrescimos da inflacc;ao nos 
bens obrigat6rios como sao a renda, a luz, a agua, 0 telefone - sem quaisquer con
trapartidas - e citando apenas estes. 

Por outro lado, a mesma crise desencadeia 0 declinar de ajudas e colaboraC;ao que 
em circunstancias normais nao nos seriam negadas. 

Tal situac;ao para alem de nos causar extremas preocupac;oes, tem 6bvias implica
c;oes com as celebrac;oes do nosso CINQUENTENARIO, nao permitindo, por carancia de 
meios financeiros, dar-Ihes a retumbancia e 0 relevo que tao assinalavel data merecia. 

Mesmo assim, poderao os leitores tomar conhecimento atraves das paginas desta 
Revista, daquilo que ja esta programado. 

E no pr6ximo numero divulgaremos outras iniciativas. 

* * * 
Por outro lado, e Justo realc;ar 0 momento de invulgar animaC;ao que acabou de se 

verificar nos anais filatelicos portugueses, justificando-se pleno Jubilo das entidades 
responsaveis. Particular rea Ice para as iniciativas luso-espanholas com relevo especial 
para a participac;ao portuguesa na EXFLINA 93, ExposiC;ao Nacional do pals vizinho, 
que atingiu um brilhantismo Impar, e para n6s com um sabor muito especial na medida 
em que todos os participantes portugueses, e altamente galardoadas, sao associados 
do CFP. 

Oeste certame, como da Lagos 93 e da Mirobrex 93 falaremos na pr6xima edic;ao 
desta Revista. 

Entretanto, fica 0 convite para aproveitarem 0 ensejo do momenta auspici6so que 
o CFP passa, e revisitarem a Sede onde poderao apreciar a exposic;ao fotografica 
retrospectiva de aspectos da vida da nossa colectividade. 

Participem! 

A. SILVA GAMA 
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~ filatelia o BARATA DAS NEUES 
Rua da Trindade, 5-1.2 Dt.2 (ao Largo do Carmo) Apartado 2690 

1117 L1SBOA CODEX - Telefone: 3467133 

LlTERATURA FlLATELICA 
Selos Classlcos de Relevo de Portugal. por A Maximafilia dos prim6rdos a Aclualidade. 
Eng.2 Armando Vieira 3.500$00 por Eurico Lage Ccrdoso 
SUbsidios ~ara a Hlst6ria do Correlo lnici(]\:ao Filatelica. por Enf Eiado Santos 
Maritimo ortugues. por E~. 2 Armando Vieira 3.000$00 Estudos da Hist6ria Postal e Viana do Castelo. 
Mcrcofilia do ServiGo Post de Portugd e por Sec. Fl. Bomb. V oIuntarios de Viana 
Ultramcr. por Coronel Guedes de MagalhOes 2.500$00 do Castelo 
Marcas Postais Pre·Adesivas de Portugd Pogelas C.T.T. de Portugal e Macau 1989. 
1978 . Em Flchas. por Coronel Guedes de por Jose Lalande Jorge 
Magdhaes e Eng.2 Anetade e Sousa 2.500$00 Carimbos de Portugal e lAtramar 1978. 
Mcrcas Postais de Angola. por Coronel por Palma Leal 
Guedes de M~dhOes 1.500$00 Estudo de Carimbos Polacos no Tema 
Selos Ceres de ortugd· em Flchas. por MCJsica. por Pires dos Santos 
Eng.2 Armando Vieira e D. Portugal 1.000$00 Erros e Curiosidades - Rlatelia Temafica de 
Cartas Vindos do Brasil pelos Paquetes Carninhos·de·Ferro. por Carios Penha Garcia 
TransanflOnficos. por Coronel Guedes de FIOmulas de Portugal 1910/1978. 
M~hOes 500$00 por Dr. Paulo Barata 
A ximafilia de Macau. por Jose A. Duarte FIOmulas de Portugal SUp!. 1978/1982. 
Mcrtins 500$00 eor Dr. Paulo Barata 
Manud de Rlatelia. por Joao Alves Dias 500$00 inhetas Anti·Tubercuosas de Portugal. 
Provas e Ensaios de Portugal. por Prof. por Dr. Paulo Borata 
Oliveira Mcrques 500$00 OassificaGao de Efiquetas de Registo - U 
Hist6ria Postal da P6voa do Varzim. por A. Pinto EdGao. por Dr. Paulo Bcrata 
Femandes 500$00 ClassificaGao de Efiquetas de Reglsto - 2.2 
Bilhetes Postcis de Boas·Festas - Portugal EdGao. por Dr. Paulo Borata 
Inteiros Postais. por Jaime M. Ferreira e 

2.300$00 
Aerogramas de Portugd. por Dr. Paulo 

L M. Borata Neves Barata 
Mcrcas Postais Pre·Ade~vas de Portugd. IntroduGao aos Intelros Postais. por Dr. 
por A. Guedes de MogalhOes e M. Andrade Paulo Borata 
e Sousa 3.000$00 EstaGoes dos c.n com Marca de Dia. 
Os Correiros. os Selos e a Filateila. por Eurico 

350$00 
Registos. Encomendas e Valores 

Loge Ccrdoso Declarados. por Dr. Paulo Bcrata 
Algarve. Hist6rla e Turismo no Rlateiia. por 

300$00 
Resplgos das Lubrapex (1968/80). 

Pires dos Santos por Eng.2 Mcrques Gomes ClassificaGao de Selos lipo Ceres de Portugal. 
250$00 Selos Postais Portugueses Ruorescentes por Ant6nlo Lopes Ribeiro e Fostorescentes. por Eng.2 Marques Bilhetes Postcis de Porf\Jgal (ntelros Postais). 
250$00 Gomes por Amerlco Masccrenhas Pereira 

Carimbos de Portugal e Macau - SLpl. Bilhetes Postais do LUramar (Intelros Postals). 
por Amerlco Mosccremas Pereira 250$00 1987. por Palma Led 
CatOiogo de nteiros Postals P~ueses J.2 Vol. Carimbos de Portugal e Macau - Sup!. 
Portugd. por Cunha Lamas e O. arques 1.000$00 1989. por Palma Led 
CatOiogo de Inteiros Postcis Portugueses 2.2 Vol. Como Colecclonar Selos. por V.S. e A. 
utramcr e Ihas. por Curila Lamas e O. McrqJes 1.00000 Ribeiro 
A Maximafilia no Actuciidade. Portugd Ceres. Varledades de Cliche. 
por Eurlco Loge Ccrdoso 1.300$00 por Miranda do Mota e Armando Vieira 
Os Descobrimentos na Filatella. Ed. em Portugd e Colombo. 
Portugues e Galego 2.000$00 por Fernando da Silva 

clI.V.A. de 5% incluido 
Os portes de correio registado I cobrancta sao por nossa amta. nos pedidos de valor superior a 3.000$00. 
Nos pedidos de valor inferior acrescem 200$00 e rnais 150$00 para cobran~a 
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250$00 
250$00 

250$00 

200$00 

200$00 

160$00 

3.000$00 

150$00 

100$00 

100$00 

100$00 

100$00 

150$00 

100$00 

100$00 

100$00 

100$00 

100$00 

120$00 

150$00 

3.000$00 

1.400$00 

Loja Filatelica D. LUrS 
Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postais 
Compra: Venda: 

OURO - PRATA - COBRE 
Promo,<iio ·do mas 

Folhas e Capas Lindner 
Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Selos 1960170 - 50 % desconto 
SOLI CITE AS NOSSAS L1STAS DE PRECOS PERIODICOS 

Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 4 1 a a P 0 R T 0 

CASA A. MOLDER 
RUA 1,2 D~ DEZEMBRO, 101,3.2 - 1200 LlSBOA - TELEF.: 3421514 

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

DE EXPRESSAO PORTUGU-ESA TURA PARA OUALOUER T-EMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execuc;lio r6pida de pedidos por correspond6ncia 

FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO,LDA 
SEDE: Praca Mouzinho de Albuquerque. 113-9~ - Sala 911 

LOJA: Centro Comercial Brasilia - Loja 127. Parte Nova - 4100 PORTO 

LINDNER 

o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTAC;AO 
E PRESERVAC;AO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E OE TO DOS OS PArSES ESTRANGEIROS 
Os conjuntos de 1989 j~ chegaram 

PEC;AM PREC;ARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELlA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA 



FILATELIA-NUMIS~IA TI CA 
MADEIRA 

Casa especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS * 

de 

Portugal/ Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex. Col6nias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colecc;6es e 
pec;as isoladas 

C.P.4511 
9057 FUNCHAL CODEX 

MADEIRA - PORTUGAL 

Tel: (091) 223070 
Fax:(aYl) 230805 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

OUALOUER 

PAIS I TEMA 

CONTACTE..NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro 

Novidades. Tem6ticos. 
Sobrescrltos de 1.· elia 

TODO 0 MATERIAL FILATiLICO 

BaSlos I Campos, lda. 
R. Marla Andrade. 55 - Tel. 8341 08 

1100 LlSIIOA PORTUGAL 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO CFP 

INSCREVA-SE , 
SOCIO DO CFP 

Pacotes para Revenda 

PORTUGAL 
e 

ULTRAMAR 

MUNDIAIS 

Em ,."Iop' MontodOl 
~aupor.~. com IIp,,,,,O. 

• 10 • 10 

50 di!. BOO$ 
100 dit I B50$ 
200 di!. 3 700$ 
500 di!. 10000$ 

50 dit. 700$ 
100 dit I 400$ 
200 dit. 2900$ 
500 dit. 7 500$ 

950$ 
2000$ 
4000$ 

10500$ 

B50$ 
1550$ 
3200$ 
BOOO$ 

TEMA Tleos 50 dit 1 500$ 1 650$ 
(Diversos lemas) 100 cfit. 3000$ 3 150$ 
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ESPA<;O LOLLINI 
Editor do Clu be Filatelico Esa, 

apresenta: 

• NOVIDADES POR ASSINATURA. - FOC em 
STOCK, TODAS AS PRODUCOES DA AGENCIA 
ESPACIAL EUROPEIA 

• MARCAS OFICIAIS ESA: Ariane, Spacelab, Giotto, 
Tracking e Columbus 

NOVIDADES e STOCK - Selos e FDC: 

* FDC DE TODOS OS COSMODROMOS - USA - URSS - WOOMERA - JAPAO: 

Cataiogo Especiaiizado COSMOS 6. il Edigao - 224 paginas ....................... Esc. 3150$00 

* SELOS COSMOS do MUNDO INTEIRO - 2 ClassificaGoes, Pafses/Satelites 

Cataiogo CONQUISTA DO ESPAQO 1B.il Edigao, 512 paginas.. ................ .. Esc. 5300$00 

* ALBUM COSMOS (20 volumes) - KOUROU (3) - Temas anexos (8) 

* 
LOLLINI - B.P. 635 - F 06011 - NICE CEDEX 1 - FRANCA 

Telet. (33) 92090472 - FAX (33) 93 53 37 90 

GRATUITO - OFERTA MENSAL LOLLlNI, tra~o de Uniao dos 
Astrofilatelistas do Mundo + OFERTA de BOAS·VINOAS: 2 FOe ESA 
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RE6tISTO~ ~ MEH01i:,IA 

PO WhfJO MtlNPO 

ITOtJ ~ -AVENTUMh 

PA-~ TOPOoMIIIIJ)O 

COLECCIONE 
SELOS DE MACAU 

urna riqueza Cultural 
urn valor de Futuro 

& Correios e Tele(Qmunica~s de Macau 
~ it r, III tit !) 

Divisao de Filatelia - Largo do Senado - Macau 



• 0 TRANSPORTE DA 
CORRESPONDENCIA ENTRE LISBOA E 
PORTO POR PAQUETES BRITANICOS 
DURANTE A GUERRA DA PATULEIA ---
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