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JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 
P.O. BOX 2335 

LlSBOA CODEX 
TELEX 40124 JMVPAB 

FAX 9250194 

• REAGENTES DE LABORATORIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 

• VIDROS PARA LABORATORIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

Sistemas de Alarme 
contra 

intrusao e incendio 



Balsa Filatelica 

catalagos, tambem disponf- nos 0 que colecciona. SER
veis. FILATELIA SERGIO SIMOES GIO W. DE SOUSA SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Vendo material de Portu
gal e tematica Animais Pre
-Hist. e Fosseis. Vito Carioca. 
Apartado 306. 7800 Beja. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUI<;Ao GRATIS, 
PRE<;ARIOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas. dife
rentes, completas. Indique-

Troco selos novidades, 
novos e usados de Cuba 
por Portugal, A<;:ores, Ma
deira, Macau e Europa 
Ocidental. Carr.: Ingles ou 
espanhol. Lic. Israel Lopez. 
Apartado 86. Placetas 
52800. Villa Clara. Cuba. 

PRE<;ARIOS DE SERIES 
COMPLET AS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -

Loja Filatelica D. LuIS 

-Inciui igualmente muita 
coisa em usado. Com blo
cos, «cornets» e outras vari
edades. Gratis a pedido. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Em troca de selos e outr~ 
material do Russia e dos 
novos Estados deseja novi
dades novas de diversos 
pafses- Cat.: Michel e Yvert. 
Corr.: Ingles ou Russo. F. 
Perchik. P.O. Box 295. Kiev 
1. 252001 . Ucrania. 

Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postals 
Compra : Venda : 

OURO - PRATA - COBRE 
Promo~ao ·do mes 

Folhas e Capas Lindner 
Material FilatEilico Tiras Hawid 

e Numismatico Selos 1960/70 - 50 % desconto 

SOLI CITE AS NOSSAS LlSTAS DE PRECOS .pERI6DICOS 
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 1.9 DE DEZEMBRO, 101,3.9 PT - 1200 LlSBOA - PORTUGAL - TELEF.: 342 1514 

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

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA OUALOUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
ExecUI;lio r6pida de pedidos por correspondincia 
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~. filatelia 
~~ BARATA DAS NEUES 
Rua da Trmdade. 5-1.11 Dto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LISBOA CODEX 

Telet.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967 

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS 

Possuimos grande quanti dade 
de livros, revistas e catologos 
sobre filatelia e numismotica 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS 

DE 1.0 DIA 
• INTEIROS POSTAIS 

• POSTAIS MAxlMOS 
• CARTAS FILATELI 
• AEROGRAMAS 

Balsa Filatelica 

Espa90 a disposi9ao de todos os leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o economico de 70$00 por linha. 

TODO 0 MUNDO - PArSES 
E TEMAS - Mais de 35.000 
series em ,<Stock». Envie-nos a 
sua lista de faltas. Tambem 
pre<;:arios gratis e pedido. 

FIIATEUA SERGIO SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugal/ 
/ A<;:ores e Madeira). Procuro 
para especializa<;:ao tudo 
sobre este tema: novos, usa
dos, falsos, reimpressoes, 
grandes blocos, erros, provas, 
cartos. Com pro, troco e 
vendo. Paulo Vieira - Apar
tado 135 - 8002 Faro Codex. 

Selos vendo e compro, no
vos e usados. Continente e ex
col6nias. Bons pre<;:os. M. 
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1.0 
F. Casal de S. Bras. 2700 Ama
dora. 

PACOTES COM SELOS -
- Para revenda ou directa
mente 00 coleccionador. 
Muitos poises e mais de 30 
temas diferentes. Pe<;:a pre<;:a
rios gratis. FIIATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Selos compro novos e 
usados, series completas de 
Portugal e de todo 0 Mundo 
e tambem isolados, e ainda 
agarrados 00 popel. 

Aportado 5. 2580 Abrigada. 

ALGARVE. Marcofilia classi
ca. Procuro cartas, selos isola
dos, postais, telegramas, etc" 
desta provincia ate 1912. 
Compro ou troco por outr~ 
material similar do resto do 
pais, pois possuo stock rOl06-
vel destas pec;:as. Posso tam
bem trocar por selos que 
faltam no sua colecc;:ao. 

Paulo Vieira. Apartado 135. 
8002 Faro Codex 

EUROPA/CEPT - AMERICA! 
/UAEP - Duos colecc;:6es, dois 
temas, para fazer sem hesita
<;:ao. Tudo em '<stock», incluin
do albuns. Inscreva-se tam
bem para receber as novida
des que van saindo. FIIATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Selos Coroa. Procuro para 
especializa<;:ao tudo sobre 
este tema em novo, usado, 
falsas, reimpressaes, folhas, er
r~s, etc. Compra, troca e 
vende. Paulo Vieira - Apor
tado 135 - 8002 Faro Codex. 

LINDNER - SAFE - LEUCHT 
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material filatelico des
tas e de outras marcos. A1buns, 
classificadores, folhas sistema 
branco, etc. Catalogos gratis 
a pedido. FIIATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA RA
INHA. 
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Completo listas de faltas de 
Portugal e Ultramar com des
contos apreciaveis sobre 0 

catalogo. Se e coleccionador 
medio ou principiante esta
mos as suas ordens. I. Coelho 
- Apartado 135 - 8002 Faro 
Codex. 

NOVAS EMISSOES - TODO 
o MUNDO POR PArSES E TE
MAS - Somos importadores 
ha dezenas de anos. Diga que 
pretende comec;:ar a receber 
ou pe<;:a circular de inscri
<;:ao. FIIATEUA SERGIO SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Vendo selos novos da Fran
c;:a dos anos 1992/1994. 
Pequenas colecc;:oes da 
Suic;:a, Belgica e Australia. Pa
cotes de selos usados. 

Horacio do Carmo. E.N.1. -
Avelas do Caminho. 3780 
Anadia. 

Vendo selos da Moldova, 
PMR e de outros paises que 
formaram a URSS. Corresp. em 
ingles, frances, espanhol ou 
alemao. S6 correspondencia 
registada. 

Petrik Vladimir. Petrya 
Zadnpru str. 18-109. Moldo
va. 277042 Rishinev. 

Catalogos Yvert - Sempre 
em ,<Stock» as ultimas edic;:6es. 
Pec;:a lista destes e de outros 



3402 - Antonio de Jesus Concelc;:ao Pinhao. 
Rua Raquel Roque Gamelro. 18 ric 
Esq.°. 1500 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.Es.T.C.v. 
60.N.l.Afinsa. 

3403 - Pedro Miguel Santos Vaz Pereira. 
Avenida dos Estados Unidos da 
America. 97-2.° Esq.o. 1700 Lisboa. (P) 
Po.ln.T.C.73.N.U. 

3404 - Nuno Miguel Teixeira da Silva. Rua do 
Padrao. 225. 4415 Carvalhos. (P) 
Po.ln.C.60.U.T28.T29.Futeol.T49. 

3405 - Ricardo Afonso Ribas Gonc;:alves 
Gomes Alves. Apartado 60. Belriz. 
4491 Povoa de Vazrim. (M) Po.ln.T.C. 
V.60.72.N.U. 

BRASIL 

2575 - Elsa Leao Braga. Desportista Humber
to Guimoraes. 1081/402. Ponta Verde. 
57035-030. Maceio. Alagoas. (M) 
Po.Fr.ln.T.N.U.60.1.15.21 A.24 B. 

3391 - Prof.° Helida Cordeiro Pennafort. Rua 
Odilordo Silva. 528. Laguinho. 68902-
-040 Macapa. (M) Po.lt.ln.T.60.N. de 15 
por 6O.3C.60.N.U.24.63. 

ESPANHA 

2188 - Juan Malvor Lema. Naturales. 4. 15500 
Fene. (19/A) (liP) Po.Es.T.C.v.60.N . 
U.l .19.20.46.Carimbos Especiais.90. 
94.107 Espanha. 

ALEMANHA 

3399 - Schrafstetter Alfons Siegfried. Wehr
shauserstr.9.D-35041 Marburg. (M) 
T.C.v.60.l.U ate 1930.Depols N.N.U. 
10. 1 OA.lOB.CEPT. Afinsa.97. 

UCRANIA 

3393 - Vladimir Rudenko. P.O. Box 123. 
266022 Rovno. (M) Fr.ln.T.60.N.T7. 
Oferece 6. 67.67B. da 37.Ex.37. 
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OBITUARIO 

o Clube Fllatellco de Portugal lamenta 
profundamente 0 desaporecimento ocorri
do. nos ultlmos meses. dos seus dedicados 

e inesquecfveis socios: 

Padre Manuel de Castro 
Carmelo Manuel da Sliva 

Armando Martins Coucelro 
Carlos A. Pereira Gomes de Silva 

As fammas enlutadas a Direcc;:ao do CFP e 
os dirigentes deste Boletim apresentam as 

mais sentidas condolencias. 

i::r 
i::r i::r 

Teleferico de Penhe 
A TURIPENHA - Cooperativa de Turis

mo de Interesse Publico. R.L. vai inaugurar 
oficialmente. no proximo dia 24 de Junho. 
o Teleferico da Penha. com a presen<;a 
de Sua Excelencia 0 Presidente da Repu
blica. 

Para comemorar 0 evento, a Direc<;oo 
da Turipenha mandou executar um ca
rimbo que adlante se reproduz. 0 qual sera 
aposto, na correspondencia apresentada 
para 0 efeito, na Sede da Cooperatova 
(Hortas - Esta<;oo Inferior do Teleferico -
- Guimaroes). 

, 
EDITORIAL 

\. 

Realizou-se no passado dia 18 de Marr;:o. num dos Saloes da Casa do Povo de Aveiras de 
Cima. 0 Congresso da Federar;:oo Portuguesa de Filatelia. Um dos pontos da ccOrdem de Trabalhos», 
foi a eleir;:oo dos Corpos Sociais da F.P.F. para 0 quadrienio 1995/1998. 

A semelhanr;:a do que vem sucedendo nos ultimos anos, este foi mais um Congresso pacifico. 
Noo fora 0 facto de dois dos Delegados presentes ccanimarem)), de quando em vel. os trabalhos 
com as suas intervenr;:oes, teriamos estado na presenr;:a de um Congresso em que 0 «Consenso 
absoluto)) foi 0 mote. 

E noo venha dizer-se que a culpa desta PAl. que alguns padem apelidar cedos Cemiterios» e 
dos homens da Federar;:oo. Com efeito, todas as Agremiar;:oes Federadas. no pleno gozo dos 
seus direitos estatut6rios podem mandar aos Congressos os seus delegados que. obviamente, 
teroo voz activa durante os trabalhos. 

Ao contr6rio do que se poder6 pensar gost6mos, sinceramente, que esses dois Delegados 
tivessem estado presentes. 

Com efeito, apreciamos Congressos vivos. participativos, onde se debatam ideias e se for
mulem propostas, onde se apoie 0 que se acha bem e se discorde do que se considera mal. 
Um Congresso com estas caracteristicas noo deixa de ser pacifico, desde que haja elevar;:oo, 
educar;:oo e civismo da parte de todos os intervenientes nele. 

Consideramos que enos Congressos (e 56 neles) que se devem debater os problemas e as 
questoes que, eventual mente. possam surgir no panorama filatelico nacional. 

o Clube Filatelico de Portugal homa-se de ter proposto a sufr6gio a Usta dos Corpos Saciais 
(alias, unica) no referido Congresso. 

Dela faziam parte personalidades que j6 derom sobejas provas da sua capacidade 6 frente 
dos destinos do F.P.F. 

De entre os componentes da referida lista. seja-me premitido destacar um nome - PEDRO 
VAl. PEREIRA - que h6 13 anos labuta na F.P.F., oito dos quais como Presidente da Direcr;:oo. 
Agradar a todos, por certo noo agrada (quem e que agrada?); cometer lapsos. por certo que 
os cometeu (quem noo os comete trabalhando arduamente, como ele 0 fez?); pode gostar-se 
ou noo do seu ccestilo)) (mas ... cada um tem 0 seu); pode apreciar-se ou noo as ccreformas)) que 
empreendeu durante os seus mandatos (mas.. . e fatal que todos os dirigentes propoem sempre 
as ccreformas)) que consideram melhores em cada momento); pode concordar-se ou noo com 
as suas tomadas de posir;:oo (mas... cada um toma a sua). Seja como for, uma coisa parece 
noo merecer contestar;:oo por parte de observadores atentos e. sobretudo. isentos: pela sua 
dedicar;:oo total e incondicional 6 causa filatelica; pelo prestigio que conseguiu dar 6 Federar;:oo 
junto das suas Congeneres estrangeiras; pelo seu dinamismo, honestidade e disponibilidade 
tanto pessoal como econ6mica para ocorrer a tudo quanta diga respeito aos problemas fe
derativos; pel a moralizor;:oo que conseguiu introduzir no 6rgoo Maximo da Filatelia Nacional. 
eliminando, sem excepr;:oo, as famigeradas Agremiar;:oes ccfantasmas)), por tudo isto e algo mais, 
Pedro Vaz Pereira ficaro na Hist6ria da Filatelia Nacional, como um dos Presidentes que mais 
prestigiou e dignificou 0 lugar que ocupa. 

Aos cefederativos)) que abandonaram ogora as suas funr;:oes um agradecimento e devido 
pelo trabalho executado; aos que ocuparam. pela primeira vel. cargos na F.P.F., as maiores 
felicidades no desempenho dos mesmos; aos que continuaram nos seus postos, desejamos 
agradecer a sua disponibilidade e qua noo Ihas falar;:a 0 animo para fazer mais a malhor sa 
possivel. 
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Eurico C.E. Lage cardoso 
~ 
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APRENDENDO ATE MORRER 

S 
ei que, antes, outros (especialmen
te JOSE DA CUNHA LAMAS) indica
ram ou deram elementos acerca 

dos nossos INTEIROS POSTA IS (que muito 
me ajudaram) mas, aqui para nos, quem 
tem e continua pugnando mais por este 
ramo de coleccionismo? Quem e que 
tem escrito (mal ou bem) e continua fa
zendo-o, na defesa da sua «dama»? 

Pois e! Em 1976 apresentei um cat6-
logo (?) depois de um outro editor (?) 
ter perdido (segundo me disse) 0 que, 
anteriormente, Ihe entregara ... dando a 
lume, um seu. 

o «PORTUGAL ULTRAMARINO», apa
receu em 1980, dando origem, mais 
tarde, a outros dois «especializados», que 
nao de minha paternidade. Tentei a 
safda de um segundo, alterando e me
Ihorando 0 anterior (1976) mas, por ra
zoes sem interesse para 0 caso, 0 editor 
viu-se impossibilitado de 0 levar a cabo, 
mesmo dois anos depois. Lisboa foi a 
proxima tentativa e uma nova negati
va ... e que havia algo em «banho-maria» 
e 0 mercado nao comportava dois. 
Certo! Certfssimo! E afinal nao se tratava 
de coisa semelhante ... nem de longe. 
Assim, ele, 0 tal, melhorado por actuali
zado, est6 aqui, calmfssimo, na minha 
gaveta, mas nao desprezado, anote-se. 

Porque nao 0 edito? Boa pergunta, de 
respostas f6ceis, j6 que se resumem a: 

1.0 - Noo tenho nem disponho de 
capitais para brincar aos cat610gos; 

2.0 - Ninguem garante a «Proprie
dade Liter6ria" ... e as fotocopiadoras 
estoo af para 0 provar. 

. .. e andeL eu, cheio de «peneiras» e 
boa vontade, ao querer «queimarll, ain-
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Americo Mascarenhas Pereira 

da mais, os olhos e 0 bestunto, no senti
do de «oferecer» aos INTEIRIST AS mais dois 
cat610gos, mas, desta vez, acerca de 
CARTOES POSTAIS e SOBRESCRITOS, res
pectivamente para: 

a) Portugal, Aerores e Madeira. 
b) Ultramar Portugues. 

nao era assim Amigo COHEN? Por que e 
que nunca quis pegar nisto, meu Coro, 
quando eu Ihe podia ceder um bom lote 
de elementos?... Parabens! Fez 
muitissfmo bem. So Ihe trariam «XA-TI
-CES», acredite. 

E a que proposito vem toda esta 
«choramingadeira», noo e? Pois e! E que, 
como 16 diz 0 velho rifao: - «Quem nco 
se sente, nco e filho de boa gente», e, c6 
o <<Je», j6 comec;:a a estar farto de lerl 
Itomar conhecimento de tantos iniciais 
promotores, induzindo a que sem eles, 
noo teria havido tao grande progresso 
no INTEIRISMO. 

Que fizeram por isso? Ficaram-se pelos 
primeiros 100 (+ ou -) estudaram-Ihes as 
q uaJidades/Variedades/ d efeitos/ erros 
(decerto por conveniencia propria) e 
apresentaram-os ao publico coleccio
nador. 6ptimo! Muito bem! E que mais? 
E quanta aos outros 1690 que «aventaram 
as urtigas»? J6 Ihes dedicaram alguma 
atenc;:ao? 

Saberoo mesmo que (segundo os 
meus numeros) j6 montam a 1790, nos 
fins de 1994, conforme consta no tal 
cat610go, que mantenho aqui na gave
ta? Que mais estudoram? Ora vamos 16 
respeitar, urn pouco rnais, os outros 't6 
bem? 

E j6 agora, atentem em mais esta 
informac;:oo, ainda que possa ser consi-

LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

244 - Eng. J.C. Santiago. Rua Mousinho de 
Albuquerque, 13. Tercena. 2745 
Queluz. (M) Po.ln.T.60.N.U.1.2.92.93. 

353 - Jorge Alberto Rola Pereira Bastos. Rua 
Henrique Antonio do Mota, 27-1.° Dto. 
2775 Carcavelos. (M) Po.ln.T.C.V. 
60.N.U.1.2.93 

625 - Antonio Jose Ferreira de Almeida 
Valente. Avenida do Republica, 1170-
2.c coso. 4430 Vila Nova de Gaia. (M) 
Po.Fr.ln.Es.lt.T.C.60.U.1.2.3.4.72.90.94. 

650 - Antonio de Almeida Pereira. Estrada 
NacionaL n.o 16. Mac;:ainhas. 6300 
Mac;:ainhas de Baixo. (P) Po .T.C. 
V.60.U. 

905 - Dr. Jose Antonio Loureiro Belchior. 
Conservat6ria do Registo Civil. 4470 
Maio. (M) In.Fr.Es.T.C.V.60.15.U.Te
mas: Direito, Literatura, Astrofilatelia, 
Religiao, Nata\' Papas, etc. em 
N.9O.94. 

1424 - Franklim Moreira do Silva. Rua do 
Brasil, 343-2.°. 3020 Coimbra. (P) T.C. 
6O.N.U.1. 

2530 - Jose Carlos Basto Duarte. Rua Prof. 
Sousa do Camara, 167-2.° Esq.o. 1070 
Lisboa. (P) T.C.60.N.U.1.3.93.94. 

2588 - Miguel de Faria Rocha do Silva. Av. 
Almirante Reis, 77-6.° Dto. 1150 Lisboa. 

2967 - Carlos Miguel Marques Bastos. Rua 
Vale de Cambra, 64. 3700 S. Joao 
do Madeira. (P) 60.N. 

3027 - Francisco do Conceic;:ao Mendes de 
Almeida. Rua Almeida Garrett, 4-3.° 
Esq.o 2795 Carnaxide. (M) T.C.v.60. 
1.2A. 

3037 - Eng. Pedro Manuel Bento Rocha. Rua 
Francisco Baia, 2-4.° C. 1500 Llsboa. 
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(M) Fr.ln.T.C.60.N.U.1 .2A.Tematica 
Walt Disney 

3071 - Prof. Helio Manuel Coelho Matias. 
Avenida do Nazare, 10.2450 Valado 
dos Frades. (M) C.60.N.Tematicas: 
Aves de Rapina. Europa. Cartas 
Geograficas e FamOia Real Inglesa. 

3345 - Risler Gonc;:alves Vidal Junior. Rua do 
Rio do Azenha. 12-2.° A. 2725 Mem 
Martins. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.U .1.2A. 
66.19.26.53.90.Afinsa. 

3392 - Carmen Dolores Lerias Germano. Rua 
25 de Abril. Olhos de Agua. 2955 PI
nhal Novo. (P) T.C.v.60.N.U. 

3394 - Tiago Ferramentas Cruz. Urbanizac;:ao 
do Portela. lote 104-6.° Esq.o. 2685 
Sacavem. (P) Po.T.V.C.60.N .U.1. 
10.10A.10.B.19.21.24. 

3395 - Manuel Henrique Saraiva Pimento. 2.c 
Rua do Mouraria. 13. 7860 Moura. (M) 
60.N.U. 

3396 - Carlos Manuel Esaguy Rodrigues. Av. 
D. Rodrigo do Cunha. 6-1 .° Dto. 1700 
Lisboa. (M) Po .Fr.ln.A 1.T.C.V.60. 
U.3. 

3397 - Ant6nio Monteiro Oliveira Barros. Rua 
do Hospital. Apartado 71. 2440 Bata
Iha. (M) Es.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.3.68 de 
1.Tematicas varias.90.91.97 .Afinsa. 

3398 - Acacio Elisio do Silva Soares. Prac;:a 
Sousa Oliveira. 22. 2450 Nazare. (M) 
Po.T.C.V.60.66.Cart's.1.(Classicosl 
/Republica) .28. 72.Afinsa. 90 

3400 - Arnaldo Botalha Daniel. Rua N. S.c dos 
Remedios. 9-1.°. Apartado. 23. 2665 
Malveira. (P) Po.T.C.v.60.N.U. 

3401 - Ana Filipa Fernandes Cabral. Av. dos 
Bombeiros Voluntarios. Lt. 3-4.° C. 2950 
Palmela. (P) Po.ln.T.C.v.60.N.U.1.2C. 
T29. 



Visor ou display para chamada de cli
entes (em regime experimental): indica 
ao cliente 0 balcao onde vai ser atendi
do. 

Etiquetadora: emite etiquetas autocolan
tes com franquias ou com indica<;:oes 
sobre 0 pagamento de vales posta is e 
cobran<;:as. 

Terminal: conjunto de monitor e teclado 
que recebe e do ao operador indica
<;:oes do sistema. 

Impressora 

Modem: permite 0 envio de ficheiros com 
informa<;:ao de um computadar para 
outr~, atraves do Iinha telef6nica. 

UPS (Unidade de alimentacrco): fornece 
energia electric a para a alimenta<;:ao de 
equipamentos, isenta de perturba<;:oes e 
permitindo 0 funcionamento dos mesmos 
durante algum tempo em caso de falta 
de energia da rede. 

Impressora: imprime Iistagens com os 
movimentos e resultados do funciona
mento das EC. 

Maquina de contar notas ou moedas (em 
regime experimental): contam notas e 
moedas, fazendo conjuntos do mesmo 
valor. 

Computador Elena e Mlcroelena: faz a 
gestao de todos os perifericos descritos 
anteriormente. 
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C6digo dos varios locais de laborac;:co 
on de se distribuem os equipamentos 
postals: 

EC: Esta<;:ao de Correios; 
ECI: Esta<;:ao de Correios Informatizada; 
PC: Posto de Correios; 
BEC: Balcao Exterior de Correios; 
Ag: Agencias; 
EI: Esta<;:ao Itinerante; 
CC: Central de Correios; 
COP: Centro de Distribui<;:ao Postal; 
EU: Espa<;:o urbano (Marcos Especiais de 
Correio, vias publicas, Centr~s Comerci
ais e outros locais de grande afluencia 
de publico). 

NOTA: Esta Iista, elaborada com 0 apoio 
da Direc<;:ao de Equipamentos Posta is e 
Frota, naG e exaustiva, existem outros 
equipamentos, a maior parte ainda em 
regime experimental. A seu tempo, Cor
reios em Directo falara deles. 

3,° Saloo de Filatelia 
do Municipio de Azambuja e 
Saloo de Filatelia da Primeira 

Republica 

Por lapso de que nos penitenciamos 
referimos que 0 Presidente da Sec<;:ao 
Filatelica da Casa do Povo de Aveiras de 
Cima e 0 Sr. Jooo Soeiro quando na re
alidade querfamos escrever Joco Santos. 
A este nosso prezado amigo e dinamico 
dirigente daquela Sec<;:ao Filatelica as 
noms desculpas pelo engano. 

derada como simples curiosidade, e 
parta de uma pergunta: - «Qual 0 I.P. 
portugues a apresentar, PELA PRIMEIRA 
VEZ !'IO MUNDO, uma men<;:ao OBRI
GATORIA? 

Vamos ao esclarecimento, ainda que 
tenha de me alongar um pouco. Assim, 
aqui ha tempos, 0 Dr. Romano Caldeira 
Camara, escreveu-me solicitando 0 en
vic de um I.P. que, pela fotoc6pia junta, 
verifiquei ser 0 nosso n.o 2. 

Regressava de ferias (dos tais quatro 
meses ... invejosos!) e porque a carta ja 
era muito anterior (os servicros de cor
reio, nco respeltaram, como parece ser 
hablto, 0 pagamento feito para 0 envio 
a outra direccrco) telefonei-Ihe, apre
sentando desculpas (que nao perdesse 
tempo e dinheiro, com reclama<;:oes, 
aconselhou-me) e informando de que 
haviam pelos menos 5 tipos, reimpres
sao inclusa, e quais os disponfveis. 

Ignorando as razoes do seu Amigo e 
face aos custos, do I.P. pedido, acar
damos com 0 envio do n.o 1 (por seu 
intermedio) para aprecia<;:ao e assim foi 
felto. 

. ..... , , . 

". 
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o tempo decorreu e a res posta sur
giu, acompanhada de nova fotoc6pia 
(essa que estao vendo) e convincente 
explica<;:ao, quanta a sua escolha. E 
depois? Depois: 

«Je vous dois tout de meme quelques 
explications qui m'ont amene a 
rechercher cet Entier et porquoi Ie n.o 1 
ne presente pas d'interet pour I'etude 
que je poursuir: 

Avant de creer I'Union Postale 
Universelie, Ie baron von STEPHAN el les 
divers pays Europeens puis mondiaux 
avaient cree ''I'Union Generale des 
Postes H

• Le premier pays au monde qui 
ait imprime un Entier Postal portant cette 
mention qui deviendra obligatoire et 
"Universelie H plus tord en langue 
fran<;:aise est Ie Portugal: 

• Para os Pafzes da Uniao Geral dos 
CorreiosH 

Voila I'objet de mes recherches sur 
cet Entier Postal et surtout ayant voyage 
meme en Europe.)) 



FILATELIA-NUMISMA TICA 
MADEIRA 

Coso Especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOTAS· 
de 

Portugal! A~ores/Madeira/Macau 

Ex. Colonias 

C.P.4511 

COMPRA E VENDE 

Grandes Coleq:6es e 
pec;:as isoladas 

9057 FUNCHAL CODEX 
MADEIRA - PORlUGAL 

Tel.:: (091) 22 30 70 
fax: (091) 23 OB 05 

PORTUGAL - COL6NIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MAN COLI STAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAis I TEMA 

CONTACTE-NOS 

I. COELHO FILATELIA 
APARTADO, 135 - FARO 8002 

Selos de Portugal. Ultramar 
e Estrangeiro, 

Novidades. Temiitlcos. 
Sobrescritos de 1.2 dla. 

TODO a MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 834108 

1170 LISBOA PORTUGAL 
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transcrevo, na pr6pria lingua, p~r se tra
tar dum escrito proveniente de um 
doutor professor da Faculdade de Albi 
(ali mesmo, na Fran<;:a), que diz ainda: 

«Le Docteur J. STIBBE. ancien President 
de la Federation Beige et President des 
coliectionneurs d'Entlers Postaux est un 
de mes amis et je lui avis ecrit Ie 20 
octobre pour qu'iI recherche cette piece 
qu'iI avait en double dans sa collection.» 

provando-nos que os nossos INTEIROS 
POSTAIS tambem sao estudados e pre
tendidos na estranja. 

Notaram as 1N0ltas que 0 Mundo deu» 
para se chegar a esta conclusao? Nao 
fora 0 Dr. Camara (tao desiludido com 
a Filatelia) e 0 seu Amigo de Albi, jamais 
teria tomado conhecimento de tal 
«CATEGORIA» pois, 0 grande (insisto) 
CUNHA LAMAS nao chega a esse ponto, 
salvo se me escapou 0 informe. 

Compulsando 0 seu 1.° VOLUME 
(1952) e a paginas 18, poderemos ler (no 
tocante ao CONGRESSO POSTAL DE 
BERNE - 1874, participado p~r 22 parses) 
que um acordo aprovado sob a desig
na<;:ao de «CONVEN<;Ao POSTALll, fora 
ratificado em Lisboa, pela lei de 18/ 
Mar<;:0/l875, dando origem a UNIAO 
GERAL DOS CORREIOS... compreendi
do? t que a «UN lAO POSTAL UNIVERSAL», 
com 38 paises, s6 seria valida em 1879, 
e a pag. 21. dentro do REGULAMENTO -
XV - Bilhetes-postals, pode ler-se, 
quanta ao n.D 3: «Tanto quanto possivel. 
os bilhetes-postais emitidos especial
mente em vista da circula<;:ao na Uniao, 
devem ter um selo fix~ e 0 titulo «Union 
Postale Universelle» ... 

Depois ... depois, tudo e posterior e ja 
nao interessa. 

E eis como as «COisaSl) acontecem ... 
fomos os PRIMEIROS e, contudo, depois 
de tantos trabalhos, tantas horas gastas 
(mas nao perdidas) so agora e grac;as 
aos AMIGOS, as circunstancias e acasos, 
vim a saber que PORTUGAL foi 0 PRI
MEIRO. 

.. . claro que, Voce, ja sabia ... 

Maquinas indexadoras PIA e SIVIC (HBS): 
inscreve nos finos um conjunto de barras 
fluorescentes correspondentes ao c6di
go postal - CC. 

Maquina divisora HMl e MMS (HBS): di
vide automaticamente os finos por c6di
go postal. lendo as barras f1uorescentes 
impressa pelas indexadoras - CC. 

Maquina Plastlficadora: embala os ma
<;:os que saiem da maquina divisora -
-CC. 

Impressora da Selos 

Maquina divlsora de encomendas e 
prato basculante (CRISPLANT) - (CC de 
L1sboa e Funchal) e de brac;os 
desviadores (CTT) - cc do Norte: divide 
as encomendas p~r c6digo postal atra
ves da digita<;:ao destes num teclado. 

Maquina de vender selos Klussendorf: 
fornece selos de determinados valores 
sendo 0 pagamento feito por moedas 
introduzidas na maquina - EC, ECI e EU. 

Maquina de selos Monetel: fornece se
los de determinados valores e taxa ob
jectos colocados sobre uma balan<;:a 
incorporada, sendo 0 pagamento feito 
por moedas introduzidas na maquina -
- EC, ECI, Ag. 

Equlpamento para 0 sistema de registo 
e pesquisa informatizada de objectos 
EMS (Rede de .. track and trace .. ): regista 
os objectos EMS e permite acompanhar 
o seu percurso, sabendo em qualquer 
momento 0 ponto da rede de encami
nhamento nacional e internacional em 
que se encontram, atraves da informa
<;:00 existente num computador central 
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- abrange a data 59 locais, entre os 
quais: 2 centr~s de tratamento EMS 
(Lisboa e Porto), 7 CTC e os COP e EC de 
maior volume de trafego. 

Leitor 6ptico 

Maquina de embalar macros: solda uma 
manga plostica que protege os ma<;:os 
de objectos postais - algumas EC e ECI, 
COP e CC. 

SISTEMA INFORMATICO de Estac;ao de 
Correios, existente em todas as Estayoes 
de Correlos Informatizados e constituido 
pelos seguintes equipamentos: 

Balanya electronica Mettler, de 6 a 30 
KG. 

Impressora de Vinhetas 

Marcadora de vales ou validadora: ins
creve nos vales postais uma linha com 
caracteres 6pticos que autentica 0 vale 
e controla a emissao e recep<;:ao do 
mesmo. 

Leitor optico: Ie a linha 6ptica dos vales 
postais e das cobran<;:as. 

Impressora de sen has para sistema de 
gestao de filas de espera (em regime 
experimental): fornece aos clientes uma 
senha numerada correspondente a sua 
posi<;:ao na fila de espera . 



Tecnicas Postais 
os Correios de Portugal tem vindo a 

acompanhar a par e passe a evo
luyoo tecnologica. 

Provo disso sao os diversos equipa
mentos que a referida Empresa Publica 
tem instalado em muito das suas esta
yoes e cuja descriyoo aporece com 0 
titulo ((Inovayoo», inserto no revista 
((Correios em Directo». 

Devidamente autorizados passamos a 
reproduzir seguidamente tao interessan
te e elucidativo artigo esperando ser do 
agrado dos nossos prezados leitores. 

OS EQUIPAMENTOS QUE TEMOS 
QUAIS SAO E ONDE ESTAO 

Balanlj:a 

Balanlj:a mecanlca automatlca: peso 
objectos posta is, sendo 0 peso indicado 
num quadrante atravas do leitura do 
posiyoO de um ponteiro - EC, ECI, BEC. 

Balanlj:a electronica de encomendas 
Cachapuz: peso e taxa encomendas em 
funyoo do destin~, emitindo uma eti
queta autocolante com 0 valor do taxa 
- algumas EC. 

Terminal 
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Balanlj:a electronica MeHler de 6 Kg e 30 
Kg: peso objectos posta is, sendo 0 seu 
peso obtido pel a leitura directa de um 
visor digital onde 0 valor aparece inscrito 
- EC, ECI, PC, CC. 

Telecopiador ou fax postal: envia ou re
cebe documentos transmitidos atravas de 
uma linha telefonica - EC, ECI. 

Maquina de franquiar: imprime a franquia 
postal. direc tamente nos finos ou sobre 
uma etiqueta autocolante - EC, ECI, PC. 

Maquina de atar: acondiciona os mayos 
de objectos postais atravas do colocayoo, 
de uma forma automatica, de fio de 
polipropileno a sua volta, normalmente em 
cruz - CC e COP. 

Maquina de cintar: acondiciona mayos 
de objectos pastais atravas do colocayoo 
de uma forma automatica ou manual, de 
cinta de polipropileno a sua volta, nor
malmente em cruz - CC e COP. 

Maquina de obliterar: imprime, de forma 
automatica, a marco de dia sobre os fi
nos, inutilizando, dessa forma, 0 selo -
- CC e COP. 

Maquina separadora faceadora e 
obliteradora, SFO NEC: faz a separayoo 
dos objectos, por formato, rejeitando os 
noo normalizados, faceando-os atravas do 
detecyoo do existencia de serrilha e em 
seguida obliterando-os - CC. 

Validadora 

Para a Historia duma EmissCio 
de Selos 

T 
ivemos ha anos a felicidade de co
nhecer 0 eminente pintor e historia
dor de arte, mestre Antonio Lino. 

A amabilidade e a simpatia do anti-
go Professor das Belas Artes, que tem 
mantido 00 longo dos anos uma activi
dade artistica multifacetada, foi 00 
ponto de escrever, a nosso pedido, um 
artigo curiosissimo que vai ser, certa-

mente, do agrado de todos os filatelistas 
que se interessam pela historia dos Selos. 

E um privilagio, para nos, publicar, 
nestas colunas, 0 artigo inadito do ilustre 
pintor. 

PARA A HISTORIA DUMA 
COLEC<;AO DE SELOS 

((Em 1947 fui convidado pelo Director 
Artistico dos cn a fazer uma colecyoo 
de posta is sobre Guimaroes em gravuras 
de madeira de buxo de topo, que, pu
blicada quase de seguida se esgotou. 
As suas matrizes de madeira estoo no 
Museu dos cn. No mesma ocasioo 0 
Pintor Martins Barata encarregou-me de 
desenhar os cartoes para um realizayoo 

7 

Eurico C.E. Lage Cardoso 

em talhe-doce, de selos com os Reis do 
Primeira Dinastia, retratos que criei, ex
cepto D. Afonso Henriques, inspirado Ii
vremente no estatua de Guimaroes do 
nosso primeiro Rei, do grande escultor 
Soares dos Reis e do Rei D. Pedro I, tirado 
do tlimulo de Alcobaya mandado fazer 
pelo proprio, e que, por isso, deve ser 
um vero retrato, embora estilizado 00 
espirito do apoca antigo. 

Fiz 0 retrato do Rei D. Fernando 0 
Formoso com barba, que tive de 0 refa
zer sem ela, por terem chegado a con
clusoo que no sua apoca os Reis noo 
usavam barba, como sucede 00 Rei D. 
Jooo I. 

Feitos os cartoes foram entregues a 
Junta de Educayoo Nacional, que, 
reunida noo aprova as colecyoes, con
denando-as por uma gravura e desenho, 
de trayo duro e claro-escuro violento 
principalmente a figura do Rei D. Dinis, 
aquela de que eu e 0 Pintor Martins 
Barata gostavamos mais, e que agora 
me dizem ser um dos selos mais cotado. 

Em minha defesa expliquei que as 
gravuras sao feitas com buris de ayo 
duro. 

A forya e a nitidez a, tecnicamente, 
a sua linguagem, e os desenhos dos selos 
foram estudados para serem tambam 
feitos em gravura de ayo, por isso reali
zados para aquela linguagem. 

Concordando com 0 meu parecer 0 
Director Artistico dos cn, Pintor Martins 
Barata, a colecyoo de selos do Primeira 
Dinastio sai. Noo acaba aqui a Hist6ria. 
Uma Revista de Arte Inglesa convida 
todos os anos os melhores criticos de Arte 
de varios poises pora declorarem as 10 



melhores obras de Arte que se fizeram 
nesse ano. Entre pintura, escultura, dese
nho e gravura, e inclufda a minha co
lecc;:ao dos Selos dos Reis da Primeira 
Dinastia! 

Com 0 dinheiro que recebi dos crr, 
parti para Itolia e, no regresso, numa 
entrevista a Gaspar Simoes no "Diorio de 
Notfcias", disse que tinha estado em Itolia 
por conta dos Reis de Portugal, frase que 
me valeu a chamada ao Ministerio da 
Educac;:ao, para me justificar. Ao Ministro 
respond i-I he, com ironia, que quando 
recebi a participac;:ao julgava que 0 
Ministro me ia consultar para um possfvel 
condecorac;:ao, nunca para receber 
uma censura e admoestac;:ao.» 

Antonio Uno 

p 

~ ~~illIDE w~tATE~~~~ 
~E W~mTill~A~ 
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Proponha urn novo socio para 0 CFP 
Anuncie na Revista do CFP 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CECILIA DO SACRAMENTO 
Rua do CruciflXO, 26 • Telefone 3424891 • 1100 LlSBOA • PORTUGAL 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
Permanentes Formato 22 x 25 ems. 

Cartolina 

PORTUGAL - 1." Parte (Selos do Correio Normal) 
- Volume I (Selos de 1853 a 196~) ........... ............................ .. ................................................... .................. 3.300$00 
- Volume II (Selos de 1970 em diante) ....................................................................................................... 5.250$00 

PORTUGAL - 2.' Parte (Selos de Aviso, Blocos, Imposto, Encomendas, Porteado, Olicial, 

ILHAS ADJAC~1IT~S~.s: .. ~~~:~ .. :::::::::::::: :::::: ::::: : ::: ::: : :: :::::::::: ::::::::::::: ::::: :::::::: : :: ::: ::: : :::::::::: : :::::::::: ::: : :: :::: : : : :: : ::: : :: : : : :::: : :: :: :::J~~~ o~ 
ANGOLA ...................................................................................................................................... .......................................... 3.000 00 
~J8'v\;Ni>~u~~.~~.: ::::::: :::::: : : ::::::: :::::: : : :::::::::::::::::::::: ::: :: ::: ::::::: :::::::: ::::::: ::::::: :::::: :::::::: :::::::::::::: : : :::::: ::::::: :::::::: : : :::::::::: :::J :~~~ ~~ 
gtf~t"~~fu~~~~1~.:::::::::: :: :::::::::::::: : ::::::: : ::::::: : ::::::::::::: :: ::::::::::: : : :: ::: : :::: ::: : ::: :::: : :::: ::: : :: ::::: : :: :: : :: :::::::::: ::::: :::::::: :: : ::: ::J:I5~ o~ 
?JbT1 .. :'~~~~?~~.~.~ .. ~.~:..~.~.I.~~.~. ::::::::::::: ::::: : :: :::::: ::::::::::::::: :::: : :::::: :::: :: : : : :: : : ::::: :::: : ::::: :::: ::::::::: : :: :::::: ::: : :::::: :: ::::: : :::::::::: :J:~~~ ~ 
MACAU .................................................................................................................................................................. ................ 5.500 0 

~~~ik~~li~m~~i~~:::::: ::::::::: :::::::: :: : :: :::::: : ::: :: :: : ::::::::::::::: : : ::::: : : :: ::::::::::: :::::: ::::::: : : :::::: :::::::::: :: : :: ::::::::: :::::: ::::: : :::: ::: :::: U~~ o~ 
S. TOME E PRINCIPE Republica 1- N.' 1 a 59. Av. 1, Blocos 1 a 53 ....................................................................... 6.000 00 
S. TOMB E PRINCIPE Republica II - N.· 60 a 92, Av. 2, Blocos 54 a 93 ................................................................. .4.000 00 
TIMOR ................................................................................................................................................................................... 1.950 0 
~Mb~lMbgE M~J~~t~tM~~~ ·WQUEiCTETE·, .. QUELiMANE;·KYONGA; .... · .............. · .. · .......... 1.800 0 

~tr::!:~~:::;::::::: : : ::::::::: :::: :::::::::::::: :: : ::::::: : : :::: :::::::::::: : :: : ::::::::::::::: :::::::: ::::: ::: : :::: : :: : ::: :: :: :::: :: :::: :::::::: :: : :::::::: 1.8~~~ 
Papel ......... .......................... 55$00 

Janeiro de 1995 IVA Incluido 17% 
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MARCOFILIA 
No desejo de uma maior divulga<;:oo dos carimbos e ftomulas de Portugal, passamos a indicar 

os que ja foram utilizados nos nossos Correios nos diversas datos e locais neste ana de 1995. 
Esperamos que estas indica<;:oes sejam uteis aos filatelistas em geral e aos temmicos em particular. 

CARIMBOS COMEMORATIVOS 
Figueiro do Foz. 1 de Janeiro. Ginasio Clube Figueirense. Centenario. 
P6voa de Varzim. 27 de Fevereiro. Mostra Filatelica do Clube Naval Povoense. Nonagesimo 
Aniversario. 1994. 
Santo Tirso. 4 de Mar<;:o. EXPO. Camelia 95. 
Beja. 27 de Mar<;:o. Dia Nacional do Dador de Sangue. 
Rio de Mouro. 1 de Abril. 12.0 Aniversario dos Maximafilistas Portugueses. RIOMAX 95. 
Funchal. 12 de Abril. Navio "Oriana». Viagem Inaugural. 
Coimbra. 29 de Abril . SO.o Aniversario do Sec<;:oo Filatelica do Associa<;:oo Academica de 
Coimbra. Queima das Fifas 1995. 
S. Pedro do SuI. 4 de Maio. 1.° Mostra Filatelica Juvenil. Clube ,,0 Cebolinha». 
P6voa de Varzim. 6 de Maio. X Aniversario do Cimax. Clube Internacional de Maximafilia. 
Silves. 11 de Maio. Saloo de Filatelia Juvenil. Festa do Juventude. 
Santa Iria de Az6ia. 13 de Maio. VII Mostra Filatelica. Circulo Filatelico do Sociedade Recreativa 
e Musical 1.° Agosto Santa Iriense. 

;/' ''' 
8 ........ 

~~~ y ~ 
~ AHD5 ~ 
el , EJA 

i'~tPOflILoct "'r ... .r 

!Wl~J 
~ •• ~ 0' 

r"/''''ODI~,\i' 

FLAMULAS 

Comemora<;:oes do VI centenario dos Bombeiros Portugueses. Esta<;:oo Central de Correios de 
Lisboa. De 1 a 31 de Maio. 
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Ponta Delgada respectivamente data
dos de 4/2/1938 a 10/2/1938, 

Construido em 1928, de 9660 tons, 
transportando 575 passageiros esteve ao 

,- " 
- ... ~. ~ 

Figura 2 

Diagonalmente apresenta impressa 
Per Postboje via Azoren que quanta a n6s 
e a indica900 mais importante, visto que, 
era a que referia a maneira original 
como funcionava este tipo de correio, 

Podemos afirmar que a raridade des
ta pe9a deriva tambem do facto de que 
segundo A. Munch apenas tinha co
nhecimento de pe9as deste tipo com 0 
carimbo do correio da Horta, 

Como normalmente a rota seguia 
pelos paquetes, passava perto da "ha 
do Faial (Horta), a correspondencia re
colhida, era feita por pescadores origi
narios daquela "ha, pelo que tera sido 
por qualquer clrcunstancia anormal que 
esta carta tenha ido parar aos Correios 
de Ponta Delgada ("ha de S, Miguel), 

III 

Notas complementares sobre 0 navio 
«Orinoco)): 
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seNi90 da Companhia Hamburg-Ameri
ka Line, na Linha da America do SuI. S6 
efectuou 6 viagens aos A90res, por ter 
sido em 1941 (2.a G, Guerra), aprisiona
do pelo Mexico, passando a usar 0 nome 
de Puebla, e sendo depois requisitado 
pelo Govemo Americano para transpor
te de tropas, Em 1945 voltou ao Mexico, 
Em 1947, foi vendido a Argentina onde 
tomou 0 nome para Olympia e depois, 
para, Juan de Garay. 

Em 1952 foi vendido a Soc. Transocea
nica SA, em Buenos Aires, mantendo 0 
mesmo nome, Finalmente foi vendido em 
1962, para Barcelona, para ser desmante
lado. 

(I) Aprovelto a ocasloo para agradecer a Exma. Sra, 
Dra, Julia Saldanha. a amabtHdade com que tem 
colaborado nos mlnhas Investlaac;Oes, 
(2) Geor.fJes ARGYROPOULOS. "DHUzac;oo de "Bolas de 
Correlo » nas aguas ac;orlanas In Se/os e Moedas. 
Avelro. Clube des GaIitoS de Avelro n,O 19/20,1/9/1967. 

~
' 23e 24, r A. MUNCH. amao pubtlcado na revista Der Sammler 

D 00. n,o 1Z 1965. 

AEROFILATELIA ' : 

0015 CARIMBOs 

Em 8 de Julho de 1961 os Transportes 
Aereos Portugueses (TAP) inaugu
raram as suas carreiras para 0 nosso 

Estado da fndia, A partida do avioo 
efectuou-se as nove horas e trinta minu
tos, do Aeroporto da Portela, em Lisboa, 
e a chegada a Goa no dia seguinte, 

o «Super Constelationn, baptizado 
com 0 nome de <<Vasco da Gama)) era 
o primeiro avioo para a nova linha quin
zenal Lisboa-Goa-Lisboa que nessa data 
se inaugurava, 0 piloto do avioo foi Jose 
Sequeira Marcelino e a bordo viajaram 
varios convidados, acompanhados pelo 
Administrador dos TAP, comandante 
Soares de Melo e Virgnio de Morais, este 
secreta rio da administra900, 

No aviao seguiram flores de todas as 
provinclas portuguesas, tanto metropoli
tanas, como ultra marinas, para recordar 
que Vasco da Gama fazia nesse mesmo 
dia, 8 de Julho, 464 anos que tinha par
tido para a fndia, e uma salva de prato 
dos TAP ao Govemo-Geral da fndia, para 
recordar a inaugura900 do y~o. 

Previa mente, 0 Arcebispo de Mitilene, 
celebrou missa e procedeu a ben900, 
do avioo, tendo assistido aos aetos os 
ministros da Marinha e das Comunlca-
90es e outras entidades, 

Para terminar estas pequenas notas 
introdutivas, que muito pouco interessam 
filatelicamente, diremos que 0 avioo 
seguiu 0 itinerario previsto: Beirute, Da
masco, Karachi e Goa. 
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A correspondencia que seguiu nesse 
voo foi obliterada com 0 carimbo que 
junto reproduzimos, 

De regresso 0 avioo partiu de Goa 
no dia 11 de Julho, Da parte dos cn do 
Estado da fndia foi aposto nas corres
pondencias um carimbo especial co
memorativo, sem data, e com a legen
da seguinte: «Vasco da Gama partiu 
para a fndia a 8 de Julho de 1497, A TAP 
faz 0 seu primeiro voo para a fndia a 8 
de Julho de 196111, e do qual damos re
produ900 em tamanho original. 

Vasco do Gama partfu parer d 
India a 8 do Julho de 1497. 
A TAP (d% 0 seu primeiro vaa 
para 0 Inclill Q 8 de Julho de 1961 

As cores das tintas usadas foram diver
sas. 

Foram utilizados carimbos nas esta-
90es postais de Goa, Margoo, Mapu9a 
e Vasco da Gama. Nas correspondencl
as apresentadas na Esta900 Central de 
Goa, tamoom foi utilizado 0 dito carimbo, 



a pedido dos interessados que especial
mente 0 solicitaram. Contudo. nem a toda 
a correspondencia que voou foi aplicado 
o citado carimbo. 

Os sobrescritos voados com 0 carim
bo dos CTT da fndia e com a marca do 
dia. afastam-se um pouco do preceitu
ado para os primeiros voos. mas ao re
cordarmos que entre 8 e lade Julho noo 
houve outro y~o. temos que aceita-Ios 
como bons. 

o carimbo que pode noo ser muito 
feliz. e de indiscutfvel interesse para os 
aerofilatelistas em particular e marcofilis
tas em geral. 

Aos CTTU solicitamos que alem dos 
selos. e. sempre que seja possfvel. fac;:am 
novos carimbos. noo s6 alusivos aos pri
meiros voas. mas tambem para primeiros 
dias. etc.. indiferentes aos comentarios 
mais ou menos depreciativos. 0 que todos 
desejamos e constantemente novos mo
tivos e pec;:as para enriquecer colecc;:6es. 
Se 0 carimbo e grande ou se e pequeno. 
se devia ter sido feito assim ou doutro 
modo qualquer. isso noo conta. 0 que nos 
interessa e que se fez carimbo. houve boa 
intenc;:oo e que a filatelia contou com 
preciosa e indispensavel colaborac;:oo 
dos CTTU. E que queremos mais? 

BUY COMPRONENDO BUY 
VENDO MOEDAS VENDO 
SELOS NOTAS 

COLECc;AO E LOTES 
S~RIES COMPLETAS 

DE ESPANHA. INGLATERRA 
PORTUGAL E COLONIAS INGLESAS 

TUDO NOVO 

APARTADO 5009 - 1701 USBOA CODEX 
TEL: 7587781 PORTUGAL FAX: 7587781 
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N.do A. - 0 artigo atres reproduzido 
do .. Noffcias da Amadora .. , n.· 58 de 3 
de Mar<;:o de 1962 por fer sido publicado 
fora do meio filafelico, e porque acaba
mos de ser consulfados sobre os cifa
dos carimbos comemorativos, julga
mos vanfajoso e oportuno a sua divul
ga<;:oo. 

Sobre 0 valor dos sobrescrifos, em
bora esfejam como fudo sujeitos a lei da 
oferta e da procura, acrescenfamos as 
ulfimas cofa<;:oes conhecidos do carim
bo .. Vasco da Gama .. em leiloes e que 
fora nas seguinfes base de Iicita<;:oo e 
de venda: 

18.· Leiloo do NFACP 

lofe 372 12 000$00 16 000$00 

Leiloo Lubrapex 92-Lisboa 

lote 220 1 500$00 2 300$00 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tematicos 

Pe~a listas de pre~os gratis 

EI6dio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
Telef. 549725 
1100 lISBOA 

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

./ 

'~------~,---~--~----~-----~ 
(F 

HAM BURG - AMERI K A LlNIE 

M. S. Orinoco 
i. . 

Figura 1 

Para 0 efeito criaram balsas rudimen
tares de tamanhos e formas diferentes. 
sendo no entanto. normalmente feita de 
quatro pranchas ligadas entre si. on de a 
meio era afixada uma lata contendo a 
correspondencia. Para que a balsa fosse 
mais visfvel. era colocado ao centro. um 
pequeno mastro com uma bandeirola 
vermelha com 0 tradicional sfmbolo do 
correio. que a noite. era substitufda. por 
vezes. par um sinalluminoso. (Fig. 1) 

Quando 0 paquete avistava os bar
cos pesqueiros ac;:orianos. tocava a 
sirene. e uma vez estabelecido 0 con
tacto a balsa era lanc;:ada ao mar. 

Finda a sua faina. os pescadores re
gressavam ao porto. entregando na 
estac;:oo de correia a correspondencia 
encontrada na lata. onde era devida
mente franqueada. 

Em virtude dos remetentes noo pos
sufrem selos portugueses necessarios para 
franquearem a correspondencia. colo-
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cavam na lata. com alguma liberalida
de. as importoncias correspondentes. 
assim como tabaco e whisky. 

Muito mais tarde. os navios passaram 
a comunicar a priori. com os pilotos do 
porto. aproximavam-se de terra. emitiam 
sinais sonoros e quando aqueles apare
ciam. deitavam ao mar a balsa. A lan
cha dos pilotos dirigia-se ao local trazen
do para terra a lata com a correspon
dencia. 

Ainda ha cerca de quatro anos vigo
rava este metodo. segundo me foi afir
mado pelo Sr. Manuel Gaspar. de Ponta 
Delgada que fez 0 favor de me enviar 
mais umas notas sobre este assunto. que 
muito agradec;:o. 

II 

A pec;:a filatelica que agora faz parte 
da minha colecc;:oo (Fig. 2) e urn so
brescrito. que apresenta um carimbo do 
pr6prio navio e 0 carimbo do Correio de 



«Urna Pe~a Especial» 

Quando me foi cedida, pelo meu 
amigo Joaquim Lobo, uma pe9a trans
portada pelo navio «ORINOCO)) (carrei
ra Hamburgo-Cuba-Mexico), que tinha 
o carimbo dos Correios de Ponta Delga
da e, onde sobressaia a peculiar indica-
900 impressa de Per Postboje via Azoren. 
pensei que noo tinha grande interesse 
para a minha colec900, contudo, se
guindo 0 seu conselho, estuda-Ia, antes 
de a adquirir. 

Noo encontrando nada sobre esta 
materia, nos me us livros, resolvi contactar 
com os Correios da Horta e de Ponta 
Delgada, uma vez que aquele servic;:o 
dos correios se referia ao Arquipelago 
dos Ac;:ores. Passados que sao varios 
meses, ainda noo recebi nenhuma res
posta! 

Resolvi, entre tanto, consultar a Biblio
teca do Museu dos Correios (1), pen
sando ai encontrar a informa900 de que 
carecia, mas as investigac;:oes revelaram
se infrutiferas. 

Por fim contactei alguns amigos fila
telistas. Vim a saber que um deles, Victor 
Carmo Correia, possui uma pec;:a se
melhante, datada de 1932, mas que 
tambem noo tem elementos sobre este 
assunto para me poder ajudor. Noo 
desistindo recorri ao Acacio Luz, que 
detem uma boa biblioteca, em especial 
sobre tematica maritima. Foi este amigo 
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que com a sua habitual amabilidade, 
me disse que se recordava de ter lido 
em tempos algo relacionado com este 
assunto, prometendo investigor a sua 
memoria. 

Passados alguns dias recebo em mi
nha casa preciosas fotocopias, conten
do a decifrac;:oo do «enigma)) do Correio 
por Boia via Afores. 

Tratava-se de um artigo publicado 
por Georges Argyropoulos (2) dando a 
noticia de uma contribui900 anterior, 
desta feita por A. Munch (3). 

Segundo os autores, este servic;:o de 
correia (verdadeiro estratagema artesa
nal), funcionava de uma maneira mui
to peculiar como a seguir desenvolvere
mos. 

Como os paquetes transatlonticos 
que saiam dos grandes portos europeus, 
navegando para 0 Continente Ameri
cano, fndias Ocidentais ou rumo ao SuI. 
noo faziam escala intermedia durante a 
viagem, e como as rotas praticadas p~r 
eles, os levavam a passar junto ao Ar
quipelago dos Ac;:ores, permitiam-Ihes 
terem contacto com os pescadores 
daquela regioo portuguesa. 

Aproveitando este facto, foi criado, 
com a ajuda daqueles, um sistema origi
nal para envio de correspondencia, uma 
vez que era a unica maneira dos tripu
lantes e passageiros enviarem mensagens 
importantes ou simplesmente manter 0 
contacto com a famma. 

• 

A Concordancia de lugar 
em Maximafilia 

P ora se compreender esta regra 
fundamental da maximafilia e ne
cessario fazer um pouco de historia 

e ir as origens dos precursores do postal
maximo. Como todas as coisas, a 
maximafilla come90u p~r noo existir. 0 
aparecimento do primeiro postal-maximo 
esta reportado aos finais do seculo 
passado, noo com esta designa900. 

o bilhete postal e relativamente re
cente, tendo os primeiros aparecido nos 
anos de 1860. 0 bilhete postal tem duas 
faces, sendo a da frente reservada a 
inscric;:oo do nome e enderec;:o do des
tinatario, geralmente na sua metade 
direita, sendo a metade esquerda reser
vada a correspondencia. Inicialmente 0 
selo era colocado no lado da direc900, 
canto superior direito (T.CA - timbre, 
cote, adresse) tal e qual como se pro
cede nos inteiros posta is e, assim cha
mad os, porque tem tudo 0 que e ne
cessario para 0 seu envio, dai 0 termo 
«inteiro)). 

o verso dos bilhetes postais e que sao 
ilustrados com os mais diversos temas, 
desde publicitarios, de saudac;:oes, com 
vistas, com monumentos, etc" etc. A 
grande voriedade de temas representa
dos nos posta is ilustrados e que fez au
mentar a sua difusoo. Para uma melhor 
compreensoo da cartofilia ou deltiologia 
devera 'consultor-se a obra de 
WILLOUGHBY (1), visto estar fora do am
bito deste artigo. 

Estes bilhetes posta is eram guardados 
em albuns com a face ilustrada visivel. 
Ora a marca postal aposta no selo e no 
cartoo era a melhor prova pora de
monstrar a sua autenticidade e Ihe con
ferirem um valor real. A obliterac;:oo era 
assim vista por todas as pessoas, como 

11 

Dr. Ant6nio Cabral Rego 

documento legal. oblitera900 oficial cn 
e, alem, da ilustrac;:oo postal propria
mente dita, havia 0 selo e a marca postal 
que aumentava trlpla e significativa
mente 0 lado artfstico e original desta 
interessante e instrutiva colec900. (An
tonio dos Santos Furtado) (2). 

Com esta finalidade os postais ilus
trados circulavam com 0 selo colocado 
do lado da lIustra900, tendo 0 cuidado 
de quem assim os selava de esc rever as 
iniciais TCV (timbre, cote, vue) no local 
da frente, onde se deveria ter colado 0 
selo, chamando a aten900 dos funcio
narios dos correios que estavam em or
dem quanta ao poder de franquia e, 
logo, a sua circulac;:oo. 

o Senhor Engenheiro Furtado disse
me, de viva voz, que os posta is TCV que 
apresentavam concordoncia entre 0 
motivo do selo e a ilustrac;:oo da carta
postal eram classificados como «colec-
900 especial)). Sao estes TCV - colec-
900 especial - que sao os primeiros 
postais-maximos, no tempo que ainda 
noo se falava de tal e, muito menos, de 
maximafilia . Este termo so aparece na 
decada dos anos trinta . 

Josefina Requena (J) define clara
mente a regra fundamental dos verda
deiros TCV - (do mas interessante, es la 
obliteracion, pus es peciso que sea bien 
legible en el matasellos la poblacion y la 
fecha. Todas las postales deben ser 
obliterados de origen, 0 sea en la 
poblacion que la vista represente, pues 
una postale de Coimbra obliterada en 
Lisboa no tiene ningum valor)). 

Na actualidade quer «special regula
tions for the evaluation of maximaphily 
exhibits at F.I.P. exhibitions "SREV quer" 
guidelines for judging maximaphily exhibits» 



GREV (4) definem claramente no artigo 3.3 
esta regra fundamental da maximafilia. isto 
e. a concordoncia de lugar. 0 nome da 
localidade e 0 nome inscrito na oblitera
<;:00 dos correios tem de ter uma estrita e 
directa conexoo com 0 selo e a ilustrac;:oo 
do postal ilustrado. Para os monumentos 
a concordoncia e obtida com a marca 
dos correios onde os monumentos estoo 
situados. 

Como se pode verificar ha uma logica 
em todas estas noc;:oes e mais tarde regras 
feitas no intervalo de tempo de 90 anos. 
o que nunca se pode esquecer e a 
concordoncia de lugar antes de efectuar 
um postal-maximo. Julgamos ter explica
do. ainda que. de forma sucinta. a historia 
e a evolu<;:ao da regra primordial da 
maximafilia. 

Em finais do ana de 1994. os Correios 
de Portugal emitiram um conjunto de 
quatro selos representando «Pousadas 
Historicas de Portugal)). dos quais existem 
posta is ilustrados comerciais. com os 
mesmos motivos representados nos selos 
e com os quais se podem confeccionar 
PM. Basta para tal. adquirir os postais. colar 
o selo do lado da ilustrac;:ao e enviar para 
inutilizo<;:ao para as estac;:oes posta is das 
respectivas localidades. Lembramos. an
tes de colar 0 selo. de procederem a 
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desplastificac;:ao do local. para 0 selo nao 
se descolar com facilidade e. principalmen
teo a tinta do canmbo nao desaparecer com 
a manipula<;:ao e com a humidade. 

Como os selos representam monu
mentos fix~s. so 0 nome da localidade 
onde estao implementados. inscrita na 
obliterac;:ao dos correios e possivel produ
zir verdadeiros postais-maximos. 

No caso do PM que se reproduz. 
Pousada de Gbidos. situado dentro e no 
Castelo de Gbidos. e havendo varios 
postais ilustrados deste monumento nao 
podemos deixar de chamar a atenc;:ao 
que se devera escolher 0 suporte postal 
mais parecido com a representac;:ao do 
Castelo de Gbidos no selo. 

Esperamos que os nossos possiveis lei
tores nao se esquec;:am desta regra na 
confecc;:ao das suas pec;:as filatelicas. 

Bibliografia: 

(') - Hlst6rta do Bilhete-Postal 
MARTIN WILLOUGHBY - Edic;:oo Camlnho 1993 - Us

boo. 
(') - Eng. Ant6nlo dos Santos Furtado 

TImbre cOte vue - 0 Coleccionadar - 2.' ana - n." 6 
de 01 OUT 1918. 
(') - Joseflna Requena 

(+) Secc;:oo cart6fi1a - 0 Colecclonador - I." ana
n." 1 de Agosto 1932. 
(') - FLASH - Federation Intematlonale de Phllatelle. n." SO. 
Dezembro 1994 

(+) Nota do autor - trata-se de autra pub1lcac;:oo. com 
o mesmo titulo. 

Noticiiuio Oficial 

INTER-PORTUGAL 95 

Da Direcc;:ao da Federa<;:ao Portu
guesa de Filatelia recebemos 0 seguinte 
comunicado que. gostosamente. trans
crevemos na integra: 

«Decorreu nos passados dias 25 e 26 
de Mar<;:o. na cidade de stuttgart. a Ex
posic;:ao Luso-Alema. Inter-Portugal-95. 

Organizada pelo Clube Filatelico Por
tugues em Stuttgart. tinha como principal 
objectiv~ 0 de comemorar os 20 anos de 
vida desse prestigiado Clube. 

A exposic;:ao fol um estrondoso sucesso. 
tendo reunido na festa de SObado a noite 
(dia 25) e ponto alto das comemorac;:6es 
do 20.° aniversario mais de 500 pessoas. 

No dia da inaugurac;:ao estiveram 
presentes 0 Vice-Presidente do Governo 
de Baden-Wurttemberg. 0 Vereador da 
Cultura da cidade de Stuttgart, 0 repre
sentantes do ICEP. 0 Consul de Portugal 
em Stuttgart, 0 representante do Secretario 
de Estado das Comunidades, 0 repre
sentante do Presidente de Administrac;:ao 
dos CIT, 0 Presidente da Federac;:ao Por
tuguesa de Filatelia, 0 Presidente da Fe
derac;:ao Filatelica Regional do Sudoeste 
Alemao, muitos filatelistas e convidados. 

Do Juri, constituido por 6 elementos, 
faziam parte os portugueses Jose Manuel 
Miranda da Mota e Antonio Borralho. 

Portugal participou nesta exposic;:ao 
com 13 participac;:oes que obtiveram as 
seguintes classifica<;:oes: 

Medalhas de Ouro + Premio Especial 

- Jose M. Castanheira da Silveira 
- D. Luis Fita Curva e Fita Direita 

- Jose Luis Queiros 
- «Ceres Portuguesa)) 

- Pedro Vaz Pereira 
- Carimbos Nominativos Usados no 

Periodo Adesivo 
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- Asdrubal Magalhaes 
- Historia Postal da Guerra Anglo-

Boer 
-Adelino Caravela 

- Correio Oficial do Seculo XIX 
- Hernoni Carmelo de Matos 

- Estudos dos Inteiros Posta is de D. 
Carlos I 

- Eduardo Oliveira e Sousa 
- «0 Automovel)) 

Medalha de Ouro 

- Jose Ribeiro Nogueira 
- Portugal Classico 1853-1880 

Medalhas Vermeil + Premio Especial 

- Joao Violante 
- fndia Portuguesa 

- Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso 
- Les Postes de Xllle au xxe Siecle 

- Vitor Jacinto 
- «0 Mundo Animal sob Protecc;:ao)) 

- Francisco Geada de Sousa 
- «Expansao Portuguesa Ultra marina)) 

Medalha de Vermeil 

- Jose Cartos SimOes Fernandes 
- Historia de Portugal - Periodo Me-

narquico 

A Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia 
enviou a «Filatelia Lusitana)) seu orgao ofi
cial a Inter-Portugal-95. 

De destacar ainda 0 excelente cata
logo editado e as magnificas medalhas 
cunhadas para 0 evento, bem como a 
feitura de um lindissimo prato de porcela
na comemorativo do evento. 

Justino Cruz. 0 dinomico e prestigiado 
Presidente do Clube Filatelico Portugues, em 
Stuttgart, e a sua extra ordinaria equipa es
tao de paraoons par este excelente sucesso 
da filatelia portuguesa em terras gerrn<Sni
cas)). 



Noticicnio Oficial 

Eleitos os Novos Corpos Sociais da 
F.P.F. para 0 quadrienio 1995/98 

No Congresso da Federac;:ao Portu
guesa de Filatelia, realizado em 18 de 
Marc;:o ultimo nas instalac;:oes da Casa 
do Povo de Aveiras de Cima, foram elei
tos os Corpos Socia is da F.P.F. para 0 
quadrienio 1995/98. 

Integravam a unica lista submetida a 
sufragio, as seguintes personalidades: 

MESA DO CONGRESSO 

Presidente 
Ant6nio Alberto Fernandes Sousa 

Vlce-Presidente 
Ant6nio Eduardo Cabral Rego 

Secretario 
Jose Manuel Miranda da Mota 

Secretario 
Mario Manuel de Ornelas Bruge Ramos 

DIREC<;AO 

Presidente 
Pedro Marc;:al Vaz Pereira 

Vlce-Presidente 
Manuel Eduardo de Azevedo Pizarro 
Portocarrero 

Vice-Presldente 
Joao Marla da Silva Violante 

Tesoureiro 
Horacio de Oliveira Matoso Rita 

1.0 Secreta rio 
Fernando Alberto Mendes Calheiros 

2.0 Secretario 
Vitor Candido de Sousa Pimenta 
Jacinto 

Vogal 
Ant6nio Gonc;:alves Borralho 

Vogal 
Guilherme de Sepulveda Crespo 
Rodrigues 

Vogal 
Joao Manuel Lopes Soeiro 

Vogal Suplente 
Jose Manuel dos Santos Pereira 

Vogal Suplente 
Carlos Pedro dos Santos 

Vogal Suplente 
Paulo Nuno Pereira de Abreu 
e Lima do Lago 

CONSELHO FISCAL 

. Presidente 
Domingos Martins Coelho 

Relator 
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Jose Rodrigo Dias Ferreira 
Vogal 

Ant6nio Manuel Pimentel 
Perestrelo Cavaco 

Vogal Suplente 
Rul Manuel Gravata Resende 

CONSELHO DE DISCIPLINA 

Presidente 
Augusto Alexandre Barjona de Freitas 

Vogal 
Miguel Jose Francisco Emfdio 
da Silva Pessanha 

Vogal 
Fernando Mario Parente Gomes Torres 

Vogal Suplente 
Carlos Joaquim Viana Guimaraes 

Vogal Suplente 
Carlos Alberto Calheiros Afonso 
da Sliva 

o Clube Filatelico de Portugal deseja 
ao novo elenco federativ~ as maiores 
felicidades e um trabalho proffcuo em 
prol da Filatelia Nacional. 

Marcas Postais da 
"British India" sobre "Nativos" 

As esto<;oes urbonos de BOMBAIM 

O 
utra das marcas postais da «British 
India» que frequentemente encon
tramos sobre «nativos» sao as que 

dizem respeito as estac;:oes posta is urba
nas de Bombaim. Nesta cidade viviam e 
trabalhavam muitos goeses e portanto era 
frequente a correspondencla que essas 
pessoas trocavam com familiares, ou com 
as firmas comerciais com que negoclavam. 

Em 1854 estavam estabelecldas em 
Bombaim sels estac;:oes de recepc;:ao de 
correio (<<receiving houses») e nessa epo
ca W. RENOUF esclarece que as chan
celas usadas nas estac;:oes postals eram 
do Tipo (1), um losango de pontos cor
rendo em linhas paralelas e com a variavel 
numero de lin has de pontos, e ate formato 
dos pontos, pelo que 0 Tipo (1) apresenta 
Inumeros formatos ate ao Tipo (1 t). com 
o correr dos tempos e com 0 gasto das 
chancelas algumas mudaram de aspec
to e assim tambem W. Renouf fol classifi
cando essas marcas com designac;:oes 
diferentes que apenas nos interessam a 
partir de 1871, quando da emissao dos 
primeiros «nativos» nos nossos territ6rios. 

No entanto as 6 «receiving houses» 
dessa epoca, serlam bairros da cidade de 
Bombaim, cuja designac;:ao era a seguin
te: OOLWA BYCULLA COLABA GOWA 
HALA MONDEBEW e MAHIM. 

Em 1867, W. Renouf chega ao Tipo (4 
n) para as estac;:oes posta is urbanas de 
Bombay, na forma duplex, que em es
quema se mostra como segue: 
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RENOUF, TIpo (4 n) 

linhas finas, paralelas, um numero coloca
do diagonalmente, 0 conjunto inclufdo 
num quadrado com 11 mm de lado; as 
linhas sobem da esquerda para a direita; 
a parte esquerda do duplex tem como 
habitualmente 0 nome da localidade e a 
data ao centro, mas com a particulari
dade destas caracterfsticas nao estarem 
envolvidas num cfrculo. 

Esta serie chegou ate ao numero 10 0 
que representa um aumento de 3 esta
c;:oes posta is urbanas e sao vistos exem
plares em 1867 e 1868, apenas sobre selos 
da «British India». 

Em 1868 novas obliterac;:oes foram 
prescritas para as estac;:oes urbanas de 
Bombaim, que por essa altura atingiam 
ja 0 numero 13, e que se prolongaram 
ate 1873 e mesmo ate depois. 

Uma delas, por sinal bastante ex6tica, 
mas tambem pouco frequente e a que 
W. RENOUF classificou de Tipo (21) e que 
esquematicamente representamos: 

RENOUF, TIpo (21) 



de tipo duplex. consiste em 4 elipses con
cantricas e no interior do menor aparece 
por vezes, quando noo falha a impressoo, 
um longo numero 1: 0 circulo do esquerda 
indica BOMBAY com um ceB)) ou ceD)) por 
baixo, ou BOMBAY com ccOUT W)) tambam 
por baixo, para as malas destinadas 00 
estrangeiro, independentemente do data, 
pelo que concluimos ser esta marco usa
do tanto para 0 servi<;:o postal interno 
como para 0 externo. 

As datos encontradas indicam que 
esta marco postal a contemporonea do 
do tipo (17), ja descrita em anterior 
apontamento. 

o Tipo (22) de W. RENOUF a do forma 
duplex e como de costume a parte es
querda a formada por um pequeno cir
culo de 17 mm de diometro com 0 nome 
do cidade e a data; a parte direita a 
formada por uma oval de barras parale
las englobando 0 numero 1 que, como 
sempre, era exclusivo do cchead office)), 
como se mostra no figura: 

~~ = = == ~ RENOUF, Tipo (22) 

---
o Tipo (22 a) que, como a Tipo (22 b) 

e muitas outras sub-varied odes, foi usa
do pelas restantes esta<;:oes postais ur
banas, era constituido por uma grande 
oval de barras grossas de 25x18 mm, 
englobando a designa<;:oo do esta<;:oo 
postal, cujo numero nessa altura ja atin
gia, como dissemos, as 13 esta<;:oes pos
tais urbanas. 

As designa<;:oes soo as que se se
guem: 

s-w. SE. w-c. EC.!;; .w. c . !;; . M. 10 . § . S, 11 ,12,13 . 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estas designa<;:oes deviam corres
ponder a bairros do cidade de Bombaim, 
mas noo temos informa<;:oo quanta a sua 
identifica<;:oo; a provavel que algumas 
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delas correspondessem as 6 esta<;:oes dos 
bairros que foram indicados em 1854, 
mas noo ha duvidas que eram cereceiving 
houses)) e soo frequentes em cenativos)) 
como 0 seguinte esquema: --
£SM·~ - - -- - -

RENOUF, Tipo (22 a) 

--
Este Tipo (22 a) de W. Renouf a for

modo por linhas grossas no oval; 0 Tipo 
(22 b), com as mesmas letras e algaris
mos no interior difere do anterior por ser 
formado por linhas finas, como se mos
tra a seguir: 

-S=W=' - - -- - -
-2--- --- ---- - RENOUF, Tipo (22 b) 

Noo obstante, tanto no Tipo (22 a) 
como no tipo (22 b) aparecem numero
sas varied odes no grossura das linhas, no 
tamanho dos algarismos e das letras. 

Apenas temos visto no Tipo (22 a) 
sobre ccnativos)) as seguintes marcos: 

s-w, W-C,C; 
2 4 

e no Tipo (22 b). as seguintes: 

s-w , 1; , S-E , EC _ 
2 6 3 5 

Estas esta<;:oes postais urbanas de 
Bomboim, com a reform a de 1873, pas
saram a sec<;:oes do esta<;:oo principal 
(cchead office))), sendo possivel portanto 
aparecerem oblitera<;:oes do Tipo (17 d) 
como as que se indicam: 

, 
DISTRIBUIDAS AS MEDALHAS 

DE 25 E 50 ANOS DE ASSOCIADO 
DO C.F.P. E DO SAL~O «BODAS DE OURO» 

N 
um jantar que reuniu mais de 60 
convivas, realizado em 23 do pas
sado mas de Fevereiro, no Messe 

de Oficiais do For<;:a Aarea, em Monsan
to, foram distribuidas as Medalhas aos 
socios que completaram 25 e 50 anos 
de associado e bem assim as medalhas 
aos socios que participaram no Saloo 
ccBodas de Ouro)), realizado no Padroo 
dos Descobrimentos, em Belam, por 
ocasioo do cinquentenario do nosso 
Clube. 

Foi uma jornada magnifica de con
fraterniza<;:oo que agradou a todos os 
presentes. 

Aproveita-se a oportunidade para 
comunicar a todos os nossos prezados 
consocios, que a Actual Direc<;:oo resol
veu, ja a partir do corrente ano, ofertar 
aos socios que completem 25 e 50 anos 

de associado a medalha do Clube, a qual 
sera entregue no jantar comemorativo do 
aniversario do C.F.P. que, a partir deste 
ano, vai tambam ser comemorado con
dignamente, no mas de Outubro. 

Para os jantares de confraterniza<;:oo 
comemorativos do aniversario do C.F.P. 
seroo convidados todos os s6cios, qual
quer que seja 0 numero de anos de 
associado. 

N. do D. - Para que noo haja qual
quer interpreta<;:oo malavola, esclarece
-se que este ana so foram convidados 
os socios que completaram 25 e 50 anos, 
bem como os que tinham direito a me
dalha do referido Saloo ccBodas de Ouro)). 
o jantar, que substituiu a ccSessoo Solene)) 
anunciada, apenas teve aquele objec
tivo. 

Jose Rodrigo Dias Ferreira, urn dos quatro socios que recebeu a medalha de 50 anos de 
associado, ladeado pelo Presidente da Direcc;.:co do C.F.P., Dr. Eurico Lage Cardoso (0 

direita) e pelo Presidente da F.P.F. Sr. Pedro Vaz Pereira (0 esquerda). 

Foto genlilmente oferecida pelo nosso dlstinto consOclo Prof. Lundo M. de Noronha. 
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Demonstrocroo do Resultodo Liquido 
RECEITA DESPESA 

Donativos 
Quotas 
Boletim 
SeNic;:os eventuais 
Diversos 
Rendas 
Partes de Correia 
Telefone 
Expediente 
Propaganda 
Jornais e Cat61ogos 
Electricidade 
Agua 
M6veis e usos 
Lisboa 94 
Juras Banc6rios 

Resultado liquido do exercicio 

373.993$10 
1.609.650$00 

262.810$00 

22.400$00 

2.438$50 

119.262$10 

2.390.553.70 

- 517.136$40 

2.907.690$10 

260.818$90 
1.240.194$00 

99.000$00 
128.747$20 
315.134$00 
128.697$00 
70.324$00 

100.414$50 
94.935$00 

128.020$00 
33.340$00 
15.428$00 
26.000$00 

306.537$00 

2.907.690$10 

Parecer do Conselho Fiscal 
Em cumprimento dos Estatutos. cumpre-nos apresentar 0 nosso Parecer sobre 0 

Relat6rio do Direcc;:ao e 0 Balan<;o ~ Contos .respeitantes 00 Exercfcio d~ 1994. 
No desempenho das nossas fUnc;:oes. reunlmos sempre que fOI necessano e acom

panh6mos tambem. 00 longo do Ano. a actividade do Direcc;:ao e naG podemos 
deixar de reconhecer a sua dedicac;:ao 00 nosso Clube. . . 

o Relat6rio do Direcc;:ao descreve a actividade do Clube durante 0 Exerclclo em 
aprec;:o. sendo de destacar a realizac;:aa do Exposic;:ao «LlSBOA ~4». 

Quanto 00 Balanc;:o e Contos. foram estes documentos examlnados em pormenor. 
apresentando a conta do Resultado Uquido do Exercfcio um Soldo negativo de Esc. 
517.136$40. devido. principalmente. 6 Despesa com a Exposic;:ao «LlSBOA 9~» .. mas que 
muito valorizou e divulgou a Filatelia Portuguesa. facto marcante no actlvldade do 
Clube. neste Ano de 1994. ., _ 

As Existencias voltaram a ser valorizadas 00 prec;:o do custo de aqulslc;:ao. 
Finalmente. somos de Parecer que a Assembleia Geral aprove: 

1 - 0 Relat6rio. Balanc;:o e Contos do Direcc;:ao referentes 00 Exercfcio de 1994; 
2 - Um voto de louvor e agradecimento 6 Direcc;:ao. pelo seu trabalho neste Ano de 

1994 em apreciac;:ao. 

Lisboa. 28 de Abril de 1995. 
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o Conselho Fiscal 
Domingos Martins Coelho 

Bento Manuel Grossinho Dias 
Joao Luis Medeiros 

• 

8-1 
=1= - -

RENOUF. TIpo (17 d) 

ate B-1 =13= 
Porque estas obliterac;:oes aparecem em 
«nativos» sobre cartas recebidas de Bom
baim? 

Parece que 0 representante portugu
es que trabalhava naquela cidade de 
acordo com a Administrac;:ao. dispunha e 
portanto vendia. selos portugueses «nati
vos» aos interessados que quisessem es
crever para os territ6rios portugueses. alem 
dos selos ingleses que eram obrigat6rios. 

Mas para outras estac;:oes posta is 
muito afastadas de Bombaim nao h6 
uma resposta segura. se bem que seja 
prov6vel nao se venderem selos portu
gueses no generalidade das estac;:oes 
postais do «British India». a nao ser no de 
DAMAo; isto leva-nos a supor que 0 
goes. ou 0 portugues que escrevesse 
para territ6rios portugueses teria no seu 
bolso 0 necess6rio selo «nativo». para nao 
haver muita 6 chegada do correio 00 
destino. 

As marcos que acabamos de des
crever sao muito vistas em cartas ou 
fragmentos com estampilhas das pri
meiras emissoes de «nativos» acompa
nhadas das necess6rias estampilhas do 
«British India». 

Outras h6 ainda que vao merecer a 
nossa atenc;:ao em pr6ximo aponta
mento. 

J.D. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCACAO 

Nos lermos Eslalularios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filalelico de Portugal a reunir em sessao 
ordinaria no dia 18 de Julho de 1995, pelas 20.30 horas, na Sede Social na Avenida Almiranle Reis, 70, 5.2 

01.2, em Lisboa, com a seguinle Ordem de Trabalhos. 

1.2 - Apreciacao, discussao e votacao do Relal6rio e Conlas da Oireccao e Parecer do Conselho Fiscal 
do ana de 1994. 

2.2 - Proposla de eleicao de sOcio honorario. 

Nao eslando presenle a maio ria dos s6cios electivos, a assembleia reunira em 2.1 convocacao, pelas 
21.30 horas, nos lermos dos Eslalulos. 

Lisboa, 5 de Junho de 1995 o Presidenle 
da Assembleia Geral, 

(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
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«FEPAPOST 94» 
N a cidade holandesa de Haia realizou-se, de 17 a 23 de Outubro do ana findo, 

a I ExposiC;ao Filatelica Europeia - «FEPAPOST 94». 
Do corpo de jurados fizeram parte 0 Dr. Miguel Macedo Teixeira e 0 Prof. 

Antonio Gonc;alves Borralho, jurados internacionais do quadro da F.P.F. 
A representac;ao portuguesa, constitufda por 22 participantes, marcou excelen

te presenc;a, como pode verificar-se do palmares que se divulga: 

- Joa~uim Leote 
«India Portuguesa)) 

- Joao ViolanTe 
«Portugal Classico)) 

- Joao Goncalves Novo 
«Embossed stamps of Portugah> 

- J.M. Castanhelra da Silveira 
«Emjssoes D. Luis de PortugOI)) 

- Jose Manuel Miranda da Mota 
«Est~do do selo Ceres de Portugal)) 

- Jose Manuel Nogueira 
«Est~do do selo Ceres de Portugal)) 

- Jose Julio Jordao 
«Fra)lca» 

- Jose Manuel Santos Pereira 

TRADICIONAL 

«Selos do Cavaleiro Medieval - Portugal)) 

HISTORIA POSTAL 

- Pedro Vaz Pereira 
«Carimbos nominativos de Portugal, usados no periodo adesivo)) 

- Manuel Albuquerque 
«Correio Aereo do Tailandia)) 

- Eduardo de Sousa 
«Je m'apgele automobile)) 

- AbOio Jose Alves 
«A navega<;:ao atraves dos tempos)) 

- Joaquim Canteiro 
«Pontes)) 

- Hernanl Matos 
<Nqyage au Pprtugal)) 

- SilvIo S-oares SIlva 

AEROFILATELIA 

TEMAiICA 

MAXIMAFILIA 

«Paisagens e monumentos do America do Norte)) 

- Paulo Jorge Pinheiro da Sliva 
«A conqulsta do ap> 

- Hugo Portocarrero 
«Caes)) 

- Clube Naclonal de Filatella 
«A Filatelia portuguesa)) 

- Clube Fllatellco de Portugal 
«Boletim» 

JUVENTUDE 

LITERATURA 
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Ouro grande (95) 

Ouro (90) 

Vermeil grande (87) 

Vermeil grande (85) 

Vermeil (80) 

Prato (72) 

Prato (70) 

Bronze prateado (66) 

Prato (73) 

Vermeil (84) 

Prato grande (78) 

Prato grande (75) 

Vermeil (80) 

Prato grande (75) 

Prato (73) 

Prato grande (67) 

Prato (70) 

Prato (71) 

Bronze prateado (68) 

, 

f 

Balan~o Geral 
Em 31 de Dezembro de 1994 

ACTIVO 

IMOBILIZADO 

Imobilizayoes Corporeas 
Equipamento Administrativo 

Imobilizayoes Financeiras 
ColecC;ao do Clube 

CIRCULANTE 

Existencias: 
Material Filatelico 

Dividas de Terceiros - A Cuto Prazo 
Socios: 
Quotizac;oes em dfvida 
Provisao para QuotizoC;ao duvidosa 
Anunciantes do Boletim 
Provisao para anuncios a receber 

OUTROS DEVEDORES 

Depositos Bancarios e Caixa 

Depositos a Prazo 
Depositos a Ordem 
Caixa 

Total do Activo 

68.600$00 
68600$00 

147.500$00 
147.500$00 

1 .592.253$70 
200.306$10 

647$20 

CAPITAL PR6PRIO E PASSIVO 

Capital Proprio 

Fundo Associativo 
Resultado Uquido do Exercfcio 

Total do Capital Proprio 

Passiv~ 

Dividas a Terceiros - A Curto Prazo 
Outros Credores 

Total do Capital Proprio e do Passivo 
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940.214$65 

1$00 

489.277$60 

843.896$45 

1.793.207$00 
4.066.596$70 

4.335.710$00 
- 517.136$40 

3.818.573$60 

248.023$10 
4.066.596$70 



SEDE 

A Direc<;:oo debru<;:ou-se, atenta
mente, sobre 0 estado das salas da Sede, 

Se bem que, dum modo geral, todas 
se encontrem em estado satisfatorio 0 
mesmo noo se podera dizer da Secre
taria e Marquise, 

Encetamos, imediatamente, 0 estu
do para restaurar aquelas duas de pen
dencias, 0 que se verificara logo que 
forem resolvidos os problemas das infil
tra<;:6es provocadas pelas chuvas, 
Regozijamo-nos pelo facto de, apos 
os primeiros contactos, termos ja en
contrado algumas ajudas financei
ras, sendo uma delas bastante signifi
cativa, 

FEDERACAO PORTUGUESA 
DE FILAtELIA 

T emos sempre presente de que fomos 
nos, ao fundarmos a Federa<;:oo Portu
guesa de Filatelia, que quisemos dar aos 
filatelistas uma organiza<;:oo digna do 
nosso Pars que pudesse ombrear com as 
melhores do estrangeiro, Tal facto esta 
realizado, 

As nossas rela<;:6es com a Federa<;:oo 
Portuguesa de Filatelia soo absoluta
mente norma is e cordiais, 

Dentro da estreita colabora<;:oo que 
existe entre 0 orgoo maximo da filatelia 
nacional e 0 Clube temos a destacar 0 
apoio indispensavel a «Lisboa 94» e em 
especial 0 valioso apoio indispensavel e 
a assistencia do incansavel Coordenador 
Fernando Calheiros, 

Em 19 de Mar<;:o de 1994 0 Clube 
esteve presente no Congresso da FPF 
realizado, por sinal, na Sede do nosso 
Clube, 

CORREIOS DE PORTUGAL 

Com os cn-Correios de Portugal, SA 
o relacionamento continua a ser 0 me
Ihor possrvel, resultado do bom relacio
namento entre 0 nosso Clube e os res
pectivos Servi<;:os, 
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Registamos, com muito prazer, 0 facto 
de termos apoiado a Preven<;:oo Rodovi
aria Portugesa, da qual era Presidente 0 
nosso malogrado consocio Eng, Jervis 
Pereira, ter resultado a emissoo «Ano 
Portugues da Seguran<;:a Rodoviaria», 

o Clube manifesta e regista, aqui e 
agora, 0 seu reconhecimento pelas fa
cilidades concedidas quando da Expo
si<;:oo Filatelica Luso-Alemo «Lisboa 94», 

VIDA FINANCEIRA 

Apesar da vida financeira do Clube 
ser boa, resultante de uma so odministra
<;:00 e de uma acumula<;:oo de fundos 
pelo retraimento das despesos na sardo 
do Boletim 0 exercrcio registou um resulta
do negativo de 517,136$40 motivado, 
principalmente, pelos custos extraordinari
os derivados da organiza<;:oo da Exposi
<;:00 «LlSBOA 94», Porem, tendo em conta 
as nossas rela<;:6es com os consocios, foi 
resolvido manter as quotiza<;:6es anterio
res pora 0 ana economico de 1995, 

Encetamos estudos quanto as possibi
lidades de dar a dinamiza<;:oo desejada 
ao Clube, 

PROPOSTAS PARA VOTOS 

T emos a honra de propor a Assem
bleia Geral, os votos seguintes: 

A - de agradecimento: 
1) Aos cn Correios de Portugal, SA; 
2) A Junta de Freguesia de Penha de 

Fran<;:a; 
3) A Federa<;:oo Portuguesa de Fila

telia; 
4) Ao prestimoso associado Fernan

do Gomes Corroo; 
5) Aos colabaradores e anunciantes 

da Revista do CFP; 
6) A Mesa da Assembleia Geral e ao 

Conselho Fiscal, pela colabora<;:oo 
e acompanhamentos prestados, 

B - De pesar por todos os socios fa
lecidos no decurso deste ano, 

Lisboa, 37 de Janeiro de 7995 

, 

• 

Permute Inter-Socios 
Com a tomada de posse da nova direc<;:oo e na linha de ac<;:oo que imp6s a si 

propria pretende esta dinamizar a liga<;:oo entre 0 C,F,P, e ~ seu elevad.o, numero de 
Socios que noo podem ou noo tem possibilidades de usufrUir dos beneflclos da Sede 
do Clube, 

Assim pretende-se iniciar 0 sistema de permutas inter-socios, isto e a cedencia par 
parte dos Socios que tem pe<;:as excedentarias aos socios que delas carecem" 

Deste modo, convidamos todos os Socios que tenham boas pe<;:as e que quelram 
cede-las, no regime de ofertas, que contactem 0 Secreta rio da Direc<;:oo, afim de 
tomarem conhecimento das condi<;:6es, 

As pe<;:as teroo que estar em pdder do CFP de 1 a 15 de Setembro de 1995, 

~HCrEill~'~~E~ apartado 1274 
1008 lisboa codex 

~--~==~~--~ 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Escritorio Filatelico 

Telefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93 
Rua Dr, Artur Figueiroa Rego, 25 

2500 CALDAS DA RAINHA 

Estao neste momenta em distribui(:ao gratuita, os pre(:ilrios 
n.2 11-12, englobando milhares de SERIES ANTIGAS E RE
CENTES, a pre(:os bmos, da 

EUROPA OCIDENTAL - ULTRAMAR (Aden a Etiopia) 

e as mais variadas temiticas. Podemos enviar igualmente 
gratis, os pre(:ilrios 2 a 10, que englobam urn conjunto de 
selos e material filatelico, e em que certamente vai encontar 
algo para Si. 

17 



UM SELO PARA A EUROPA 

M uitas vezes me foi dado pensar na 
incongruencia que representa um 
bilhete carta inteiro. res posta paga. 

com origem em Paris e enderec;:ado a 
Alfred Geyer. livreiro na cidade de 
Leipzig. datado de Dezembro de 1897. 

Obviamente que a parte «Reponse» 
do referido bilhete-carta naG foi utilizada. 
nem 0 poderia ter sido. dado que 0 selo 
tipo Sage 15 C que ostenta. naG tinha 
curso na Alemanha. naG permitindo por 
isso franquiar a referida resposta. 

o facto e que tal incongruencia 
constituiu assunto entre os postalistas em 
1891. quando na sequencia de uma 
iniciativa da Alemanha. que propunha 
a criac;:ao de um selo postal internacio
nal. servindo para todos os pafses da 
Uniao. essa questao foi agendada para 
ser discutida no Congresso Postal Inter
nacional de Viena. sob a egide do re
presentante dos Estados Unidos da 
America. 

A Uniao Postal Universal. que resolvera 
os imensos problemas da circulac;:ao 
postal e das relac;:6es entre os diversos 
pafses aderentes. deixava de fora essa 
ideia sublime. revelada todavia imprati
cavel. pela razao intransponfvel da di
ferenc;:a dos sistemas monetarios. No 
proprio congresso foi apresentado 0 

exemplo de um ingles que enviando 100 
francos de selos internacionais compra
dos em Berna na sede da Uniao. para 
um frances. este seria obrigado a fazer 
perder a Franc;:a. esses 100 francos. ao 
franquiar as suas proprias correspon
dencias. 

Com efeito. pelo art.o 7. 0 das Instru
c;:6es Regulamentares do Congresso 
Postal de Viena. ficava estabelecido 
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LUIS Eugenio Ferreira 

definitivamente que «a franquia da par
te "Reponse" por meio de selos do pafs 
que emitiu 0 bilhete postal. so e valida 
quando a me sma "Reponse" for expe
dida com destin~ a esse pafs. No caso 
contra rio. aplica-se-Ihe a taxa das cartas 
naG franquiadas)). 

',:. ~ARTE.~~':fTRE· • • ' ~~ . 
~C_ ~.~~~ . \ 

--~-:. : 
":~";-"'\:"~ __ si ;';;!" : .: . .. ... ... . :: ~: ~~",~ ...: 

Bilhete-Carta - Paris-Leipzig-Dez- 1897. 
Resposta obviamente nco utiiizada. 

nhando ao Ion go dos anos. Essa cerimo
nia tera lugar no dia do Aniversario da 
Fundac;:ao do Clube. 

FEIRAS 

Foi intenc;:ao do Clube participar nas 
Feiras promovidas pela Federac;:ao Portu
guesa de Filatelia pelo interesse que as 
mesmas demonstram e pelo facto de 
movimentarem 0 meio filatelico. 

Assim. tivemos 0 prazer de estarmos na 
XIII. em Lisboa. no Hotel Roma e na XIV. 
em tvora durante a «tbora 94». a qual 
fizemos deslocar um dos nossos colegas 
da Direcc;:ao que. gostosamente. se in
cumbiu de tal tareta. 

Embora os resultados ainda naG pos
sam ser traduzidos p~r numeros palpaveis. 
isto e. de entrada de socios e outros con
tactos. notamos que, de facto. a nossa 
presenc;:a e muito valida e apreciada pelos 
visitantes que registamos nessas alturas. 

PARTICIPA<;AO EM EXPOSI<;OES 

Embora 0 Boletim do Clube tenha 
poucas possibilidades de obter maiores 
recompensas. naG quisemos deixar de 
participar nalgumas exposic;:6es que se 
realizaram em Portugal e que foram as 
seguintes: «Lisboa 94)) e «tbora 94)) onde 
obtivemos medalha de prata. 

No estrangeiro. as recompensas foram 
obtidas nos Certames na Dinamarca 
«Hafnia 94)) e na Inter-Nacional na Holanda 
a «Fepaost)). Em ambas obtivemos me
dalhas de bronze prateado. 

Estamos convencidos que a nossa Ifn
gua e 0 principal motivo de entrave para 
a melhoria das classificac;:6es e para que 
a publicidade dada pelos numeros ex
postos de resultados positiv~s. 

REVISTA 

Quando tom6mos conta da Direcc;:ao 
do Clube Filatelico de Portugal verifica
mos que. pelos mais variados motivos e 
condicionalismos. somente tivessem sido 
editados dois numeros. 

27 

Logo na primeira reunlao da nova 
Direcc;:ao foi resolvido e disso fazer ponto 
de honra que. de futuro. fossem. pelo 
menos. publicados quatro numeros. En
cetou-se. desde logo, contactos com 
dezenas de possfveis colaboradores nas 
mais variadas disciplinas filatelicas e por 
outro lado com a tipografia para que os 
prazos fossem cumpridos. 

Assim. sem receio de desmentido. 
comec;:amos a preparar a edic;:ao de 
um numero do Boletim que ainda foi in
c\ufdo no ana de 1994. Sera distribufdo 
nos primeiros dias de Janeiro de 1995. 
Em conjunto foram publicadas 184 pa
ginas. 

BIBLIOTECA 

Continua a ser enriquecida com 
criteriosas aquisic;:6es e dadivas de alguns 
consocios. 

Limitados pelo espac;:o naG sera 
possfvel aumenta-Ia e estamos prevendo 
e estudando a possibilidade de arranjar 
algum espac;:o disponfvel onde as es
pecies menos manuseadas sejam guar
dadas e preservadas. 

Infelizmente naG deram resultado as 
tentativas para arranjar um Bibliotecario. 
problema que vem das anteriores Di
recc;:6es e transitara ainda. por certo. 
para as proximas. 

SERVI<;OS 

As exigencias crescentes da filatelia 
leva-nos a prestar multiplos servic;:os aos 
nossos consocios. quer directamente 
quer por escrito. 

Para satisfaze-Ios temos de recorrer 
aos mais variados meios. quer junto dos 
consocios. quer pesquisando varias fon
tes. 0 que nos leva imenso tempo. 
compensados no prazer de servirmos os 
socios neste nosso fascinante «hobby)) 
que e a filatelia . 

Orgulhamo-nos de ser 0 Clube que 
possui a maior gama de material de 
pesquisa que se encontra na Sede. ao 
dispor de todos. 



Relatorio e Contas da Direc900 
e Parecer do Conselho Fiscal do ano 

de 1994 
CONsIDERAC;OEs 

Uma vez que so tomamos conta dos 
destin~s do Clube em lOde Dezembro 
de 1994, portanto quase no fim do ano, 
a Direcyoo que subscreve este Relat6rio 
teve muito pouco tempo para levar a 
efeito quaisquer medidas e, por isso, noo 
e de admirar que ele se refira, pratica
mente, as actividades do Direcyoo 
cessante. 

Contudo, a Direcyoo que abrayou a 
orientayoo do Clube, logo nos suas pri
meiras reunioes, debruyou-se sobre a 
situayoo global do Agremiayoo e foi 
edificante verificar 0 empenho manifes
tado por todos os novos Corpos 
Directivos em devolver 00 Clube todo 0 
prestfgio que sempre teve e que im
portava noo perder. 

Apesar dos altos e baixos que muitas 
vezes apoquentam a vida associativa, e 
grato verificar que os socios nos acom
pan ham nos bons e maus momentos. 

Continuamos a ser 0 maior Clube Fi
latelico portugues e a contarmos, no seu 
seio, com todos os principais filatelistas 
portugueses, 0 que nos honra de so
bremaneira e que nos impoe um total e 
desinteressado apego a causa filatelica. 

LIS BOA 94 

Devemos uma palavra de grande 
apreyo a Direcyoo que nos antecedeu 
pela louvavel realizayoo deste Certame 
que se revestiu de grande projecyoo. 

Felizmente que ficou devidamente 
registado no Boletim 0 que foi essa Ex-
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posiyoo que envolveu 0 nosso Clube e 
o Clube Filatelico Portugues, de Stuttgart, 
onde pontifica 0 nosso distinto consocio 
Justino Silva Cruz, incansavel paladino 
das intensificayoes filatelicas Luso-Ale
mos. Tivemos 0 prazer de verificar que 
no Sede do Clube teve lugar a maior 
concentrayoo de coleccionadores ate 
hoje jamais vista. 

Renovamos os nossos agradecimen
tos especialmente a Justino Silva Cruz, a 
Bernward Schubert (Presidente do Clube 
Filatelico de Kornwestheim) e Oswald 
Woletz (Presidente do Federayoo 
Filatelica do Sudoeste do Alemanha), e 
duma maneira geral a todos os que 
contribuiram para dignificar 0 Certame 
em epfgrafe. 

CINQUENTEN.A.RIO DO CLUBE 

Ainda referente 00 Cinquentenario, 
no ana de 1994 foi publicado um numero 
comemorativo do Boletim onde foram 
largamente divulgados todos os acon
tecimentos a efemeride. 

A nova Direcyoo tomou a seu cargo 
a resoluyoo de assuntos que ficaram 
pendentes, como sejam a distribuiyoo 
dos premios do Certame «Bodas de 
Ouro» que teve lugar no Pavilhoo das 
Descobertas, em Belem, das medalhas 
comemorativas aos socios que em 1993 
completaram respectivamente 50 e 25 
anos de filiayoo, e dos premios de«Arte 
Filatelica». 

Tambem foi resolvido manter essa 
actuayoo para 0 futuro, distinguindo, 
assim, os socios que nos vem acompa-

, 

Maury, que sempre apoiou essa ideia, 
reconhecia inclusivamente que 0 selo 
postal universal constituia um pequeno 
problema economico bem diffcil de re
solver. Antes do selo Universal. dizia ele: 
«sera necessario encontrar uma moeda 
universal. mas noo me parece que as 
coisas se encaminhem nesse sentido». 

Todavia, Maury era um homem per
sistente. E no numero de Agosto de 1897 
do seu «Le Collectionneur ... » ele mesmo 
insiste, aduzindo as suas razoes: «Dei
xando 0 domfnio do sentimento e ven
do apenas 0 lado pratico do problema, 
resumimos a questeD assim: E impres
cindfvel que se torne viavel meter numa 
carta dirigida 00 estrangeiro, um selo 
valido para franquiar a resposta que se 
solicita». E Maury acrescentava: «Se po
demos pagar antecipadamente a res
posta a um telegrama expedido para 0 
estrangeiro, porque noo podemos pagar 
o retorno de uma carta? Sem duvida 
que um selo para franquiar uma respos
to, faz falta indiscutivelmente nas rela
yoes internacionais e constitui uma la
cuna a colmatar a curto prazo.» 

Partindo deste pressuposto, Maury 
propunha entoo um complicado sistema 
de selo duplo, algo reconhecidamente 
complexo e demasiado oneroso para ser 
seguido. 

Em Junho de 1897, 0 proprio Maury 
faz expedir para varias Administrayoes, 
um extenso relatorio propondo 0 seu sis
tema. 

Obtera, como serio de esperar, res
postas reticentes, como a que serio dada 
pelo entoo Administrador dos Correios de 
Portugal, Conselheiro Ernesto Madeira 
Pinto, que fora igualmente consultado: 
<Nomos estudar 0 vosso projecto e noo 
deixaremos de vos dar a conhecer a 
nossa opinioo a esse respeito». 

Apenas 0 director dos Correios do 
Alemanha se adianta um pouco no 
apreciayoo, dizendo: «Oportunamente, 
em conjunto com outros projectos com 
a mesma finalidade, a vossa ideia sera 
submetida a uma provo experimental e 
examinada com a maior benevolencia.» 
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o projecto de um selo universal, ideia 
que tera acaso iluminado algumas 
consciencias pelo fim do seculo pas
sado, noo passaria porem de um «fait
divers» historico sem qualquer continui
dade. 

Mas foi uma semente para outras 
ideias. Embora dentro de outr~ ombi
to e com um objectiv~ diferente, as 
recentes series Europa, sob a egide do 
CEPT, repetindo 0 mesmo grafismo, em
bora conservando a designayoo 
do pafs de origem e a sua moeda 
respectiva, constitui uma iniciativa que 
por certo teria feito sorrir 0 proprio Maury, 
como melhor 0 faria ainda a le
tra do tratado de Mastricht no que 
se refere a adopyoo futuro (embora 
ainda sob alguma reserva) de uma 
moeda unica para todo 0 espayo eu
ropeu. 

Ficara assim eliminado 0 unico obsta
culo que no seu tempo se opunha 
a criayoo de um selo internacional. de 
acordo com as propostas apresenta
das 00 Congresso de Viena de 189l. 
ideia pela qual Maury tanto se empe
nhou. 

Mas noo poderei deixar de referir ain
do, como argumento dirigido aos cepticos 
que toda a inovo<;oo gera no seu seio, 
a curiosa experiencia levada a cabo 
em Franya por Michel Hosszu em 1987, 
no curso do homenagem a Andy Warhol, 
criando um selo mundial, utilizando a 
tecnica dos «multiplos originais» too co
ra aquele mestre criador do «pop art». 

A verdade e que foram enviados no 
altura 900, repito (novecentos) sobres
critos franquiados com um unico selo, 
sem indicayoo de preyo nem designa
yOO de qualquer pafs. 0 curiosa do 
historia reside no facto de que todos os 
envelopes chegaram aos seus destina
tarios, em detrimento das varias Admi
nistrayoes Posta is. 

Cumpria-se assim, embora de uma 
precaria e absolutamente informal. uma 
ideia antigo que 0 grande mestre fila
telista sempre patrocinou durante a sua 
vida. 



«0 AUTOMOVEL' EM PORTUGAL» 

os crr - Correios de Portugal lanc;:a
ram, no passado dia 22 de Marc;:o, 
mais um livro tem6tico, desta feita 

dedicado ao Centen6rio do Automovel 
no nosso Pars. 

Foi excepcional 0 local escolhido 
para a cerimonia - A Sede do Auto
movel Clube de Portugal. na Rua Rosa 
Araujo, em Lisboa. 

Ao acto estiveram presentes 0 entoo 
Presidente do Conselho de Administra
c;:oo dos crr - Correios de Portugal, Dr. 
Alarcoo Troni, 0 Presidente da Direcc;:oo 
do Automovel Clube de Portugal, Sr. 
Cesar Torres, 0 Presidente da Direcc;:oo 
da Federac;:oo Portuguesa de Filatelia, Sr. 
Pedro Vaz Pereira e 0 autor da obra, Sr. 
Eng.o Jose Carlos Barros Rodrigues. 

A sala onde decorreu a cerimonia, 
que teve inrcio pelas 18h30m, estava 
repleta de convidados. 

Falou em primeiro lugar 0 Presidente 
do AC.P. que se referiu ao aparecimento 
do automovel em Portugal. convidando 
todos os presentes para, no final da 
cerimonia, se deslocarem 6 cave do 
ediffcio onde os aguardava uma agra
d6vel surpresa. 

Seguiu-se no uso da palavra 0 autor 
do livro que, num breve improviso, falou 
sobre 0 conteudo da obra. 

o Presidente da F.P.F., Sr. Pedro Vaz 
Pereira, no seu brilhante discurso, abor
dou de uma forma sintetica, mas clara, 
a ligac;:oo entre 0 Correio e os aconteci
mentos historicos e polrticos e bem assim 
o aparecimento do movimento filatelico 
nacional e internacional no ultimo quar
tel do seculo XIX. 0 Presidente da Fede
rac;:oo referiu-se ao nosso Clube, como 
um dos mais velhos Clubes Filatelicos do 
Mundo que, durante muitos anos, repre
sentou 0 Pars na Federac;:oo Internacio
nal de Filatelia. 
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Justificando a atribuic;:oo da Meda
Iha de Servic;:os Inestim6veis da F.P.F. ao 
Presidente cessante dos cn, Dr. Alarcoo 
Troni, disse Pedro Vaz Pereira que esta 
personalidade concedeu, nos ultimos 
anos, os apoios necess6rios para que a 
Filatelia de Portugal se organizasse, pro
movesse internacionalmente e se equi
para sse a todas as outras filatelias 
europeias de prestrgio. 

Apos 0 seu discurso 0 Presidente da 
F.P.F. entregou a referida medalha e 0 
respectiv~ diploma ao Sr. Dr. Alarcoo 
Troni que agradeceu sensibilizado a ho
menagem da F.P.F. e em breves pala
vras fez uma resenha dos trabalhos leva
dos a cabo durante 0 seu mandato. 

Em seguida todos os presentes se 
deslocaram 6 cave onde tiveram a 
agrad6vel surpresa de apreciar uma 
not6vel exposic;:oo de automoveis, des
de 0 mais antigo que data de 1895 ate 
aos bolides actuais. 

o Automovel Clube de Portugal, ofe
receu aos convidados um excelente 
beberete. 

No livro agora lanc;:ado - 0 Autom6-
vel em Portugal - 0 autor reconstroi a 
evoluc;:oo do automovel no nosso pars 
desde esses dias epicos ate 6 actualida
de. 

Com inumeras reproduc;:6es de docu
mentos e ilustrac;:6es dos modelos de car
r~s, esta edic;:oo bilingue, do Clube do 
Coleccionador dos Correios tem cerca de 
150 p6ginas e contem 13 selos protegidos 
com acetatos transparentes e uma prova 
a preto devidamente numerada. 

Foram tirados desta obra 20 000 
exemplares. Aconselha-se a sua apreci
ac;:oo, particularmente a todos os 
amantes do automobilismo. Este magnr
fico e interessante livro pode ser adqui
ride em qualquer Estac;:oo dos Correios. 
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lENDAS E MITOS II - KUNIAM 

Circulac;:oo: Desde 5 de Maio de 1995 
Desenho: Poon Kam Ling 
Impressoo: INGM/Off-Set 
Folhas: De 16 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 30x40 mm 

3 Patacas 
3 Patacas 
3 Patacas 
3 Patacas 

Bloco: Selo de $8.00 
FOC: Macau 

300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
225.000 

FILATELIA DOS PALOP 

ANGOLA 

Ceromica Tradicional Angolana 
Circulac;:oo: Desde 1 de Janeiro de 1995 
Selos: 

1.° Porte Nacional 
2.° Porte Nacional 
1.° Porte Internacional 
2.° Porte Internacional 

Desenho: Victor Santos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 14 1/4x14 1/4 
Formato: 35x35 mm 
Impressoo: Off-Set 

1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 

Impressor: Litografia Nacional 
FOC: Luanda 

Povo! Kung de Angola 
Circulac;:oo: Desde 6 de Janeiro de 1995 
Selos: 

Nkz 10000 35000 
Nkz 15 000 35 000 
Nkz 20 000 35 000 
Nkz 25 000 35 000 
Nkz 28 000 35 000 
Nkz 30 000 35 000 

Desenho: Hor6cio Mesquita 
Papel: Esmalte 
Denteado: 11 3/4xll i/2 
Impressoo: Off-Set 
Impressor: Litografia Nacional 
Formaro: 40x30 mm 
FOC: Luanda 

GUINE-BISSAU 

PAlMEIRA DENDEM 

Circulac;:oo: Desde 27 de Fevereiro de 1995 
Selos: 

3000 PG 20 000 
6500 PG 20 000 
7500 PG 20 000 
8000 PG 20 000 

Desenho: Arlete Marques 
Papel: Esmalte 
Denteado: 11 3/4x11 1/2 
Formato: 40x30 mm 
Impressoo: Off-Set 
Impressor: Litografia Nacional 
FDC: Bissau 
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N. do R.: Para dar continuidade a esta 
Secc;:oo, agradecfamos que todos os 
novos Parses Africanos de Lingua Oficial 
Portuguesa nos enviassem as respectivas 
pagelas anunciadoras das series que voo 
emitindo durante 0 ano. 



MACAU 

MACAU VISTO POR ... 
lIO MAN CHEONG 

Circulo<;eo: Desde 1 de Marc;:o 
de 1995 

Desenho: Lio Man Cheong 
Impresseo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte .... ..., A 

Denteado: 12x12 
Formato: 40x30 mm 

50 Avos 500.000 
1 Pataca 500.000 
1,5 Pataca 500.000 
2 Patacas 250.000 
2,5 Patacas 250.000 
3 Patacas 250.000 
3,5 Patacas 500.000 
4 Patacas 250.000 

FDC: Macau 

DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR 

Circulac;:eo: Desde 15 de Marc;:o de 1995 
Desenho: Cheong Veng San 
Impresseo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Dimenseo: 40x30 mm 

1 Pataca 500.000 
FOC: Macau 

PROTEC9AO DA NATUREZA 

Circulac;:eo: Desde lOde Abril de 1995 
Desenho: William Oliver 
Impresseo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Dimenseo: 30x40 mm 

1,5 Patacas 300.000 
1,5 Patacas 300.000 
1,5 Patacas 300.000 
1,5 Patacas 300.000 

FOC: Macau 
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lIusoes do Coleccionador 
Julio Cabal/ero 

O coleccionador tem sempre muitas ilus6es que 0 fazem viver constantemente 
de pendente de como levar a cabo a sua colecc;:eo. 
Tem a iluseo para encontrar um selo que procura desde ha muito tempo: tem 

a iluseo por completar uma serie ou algum tema preferido. 
Um dos meios de que se vale 0 coleccionador para conseguir um selo ou os selos 

que Ihe faltam na sua colecc;:eo, e a amizade. A amizade do coleccionador, reparte
se por todo 0 mundo e a conserva como patrimonio pessoal da sua colecc;:eo e isto 
o consegue, simplesmente, por correspondancia. 

Manter correspondancia com pessoas de outros parses e muito curiosa ja que, 
neo se conhecendo pessoalmente, pode chegar-se a ter umas amizades que per
durem toda a vida. Conhecem-se pessoas de outros lugares, com formas de vida e 
costumes diferentes dos nossos, coisas muitos curiosas e atraentes, fazendo isto que 
a amizade se fortalec;:a em cada carta. 

Quando se consegue uma solida amizade, cada carta e esperada com a iluseo 
porque em cada uma recebe-se um pouco da vida quotidiana do amigo e de tudo 
que 0 rodeia. 

Tambem ilusiona receber algum programa de festejos, algumas fotos de paisagens 
tal como uma excurseo, de algum acontecimento familiar que os faz participar e de 
tal maneira 0 relatam que parece ser um que va as coisas que jamais podia sonhar 
va-las pessoalmente, devido as grandes distoncias que nos separam como Japeo, 
China, Australia, Argentina, Mexico, Africa, etc. 

Pensemos que esta ilusoo tambem a podem ter os nossos amigos corresponden
tes e que nos devemos fazer com que conhec;:am as virtu des, costumes e forma de 
vida do nosso pars e local e que estas Ihes sejam agradaveis como a nos as deles. 

Estas e muito mais soo as ilus6es do coleccionador, mas sempre com tendancia 
a fomentar a compreensoo, amizade e paz entre os povos. 

!~~'t6~~~f'1I CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
[;4\b. 

I~ ~.;"1'1'~( FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 
• 

~USB~ CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES W ..... 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.g DT.Q - 1150 LlSBOA - Telef.: 8123936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 800$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 850$00 semestre; 1 600$00 (ano); 

(ProvIncia, IIhas e Macau) - 1 400$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2000$00 ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

AC;ORES VUlTOS DA CUlTURA 

Circula<;:ao: Desde 2 de Mor<;:o 
de 1995 

Desenho: Joao Tinoco 
Impressao: INCM/Off-Set 
Folhas: 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30,6 mm 

42$00 1.000.000 
130$00 500.000 

FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, Foro, tvora, Funchal e Ponto Delgado 

100 ANOS DO CARRO ElECTRICO 
EM PORTUGAL 

Circula<;:ao: Desde 8 de Mor<;:o de 1995 
Desenho: Corlos Leitao 
Impressao: INCM/Off-Set 
Folhas: 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30,6 mm 

90$00 500.000 
Bilhete Postal 1 x50$00 
FOC: Lisboa, Porto, Coimbra, tvora e Foro, Funchal e Ponto Delgado 

100 ANOS DO AUTOMOVEl 
EM PORTUGAL 

Circula<;:ao: Desde 8 de Mor<;:o de 1995 
Desenho: Corlos Leitoo 
Impressoo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x121/2 
Formato: 40x30,6 mm 

130$00 1 .000.000 
Bilhete Postal 1 x50$00 

PORTUGAL 

FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, tvora, Foro, Funchal e Ponto Delgado. 
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5.° CENTENARIO DO NASCIMENTO 
DE S. JOAO DE DEUS 

Circula<;:oo: Desde 8 de Moryo de 1995 
Desenho: Luis Filipe Abreu 
Impressoo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x121/2 
Formato: 30,6x40 mm 

.45$00 1.000.000 
FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, tvora, Foro, Funchal 

e Ponto Delgado. 

PROFI~SOES E PERSONAGENS 
DO SECUlO XIX 

Emissoo base. 1.° Grupo 
Circula<;:oo: Desde 20 de Abril de 1995 
Desenho: Jose Luis Tinoco 
Impressoo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 100 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 3/4x12 1/2 
Formato: 27,7x30,6 mm 
Selos: 

1$00 20$00 
45$00 50$00 
75$00 

Carteiras: 
com 10 selos de 45$00 
com 10 selos de 75$00 

Bilhete Postal 
45$00 

FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, tvora, Foro, Funchal 
e Ponto Delgado. 

ETIQUETAS KLUSSENDORF 

Circula<;:oo: Desde 20 de Mor<;:o de 1995 
Desenho: Anabela Silva 
Impressao: Off-set 

40$00 75$00 
95$00 135$00 

FOC: Lisboa, Porto, Coimbra, tvora, Foro, Funchal 
e Ponto Delgado. 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

AC;ORES VUlTOS DA CUlTURA 

Circula<;:ao: Desde 2 de Mor<;:o 
de 1995 

Desenho: Joao Tinoco 
Impressao: INCM/Off-Set 
Folhas: 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30,6 mm 

42$00 1.000.000 
130$00 500.000 

FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, Foro, tvora, Funchal e Ponto Delgado 

100 ANOS DO CARRO ElECTRICO 
EM PORTUGAL 

Circula<;:ao: Desde 8 de Mor<;:o de 1995 
Desenho: Corlos Leitao 
Impressao: INCM/Off-Set 
Folhas: 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30,6 mm 

90$00 500.000 
Bilhete Postal 1 x50$00 
FOC: Lisboa, Porto, Coimbra, tvora e Foro, Funchal e Ponto Delgado 

100 ANOS DO AUTOMOVEl 
EM PORTUGAL 

Circula<;:ao: Desde 8 de Mor<;:o de 1995 
Desenho: Corlos Leitoo 
Impressoo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x121/2 
Formato: 40x30,6 mm 

130$00 1 .000.000 
Bilhete Postal 1 x50$00 

PORTUGAL 

FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, tvora, Foro, Funchal e Ponto Delgado. 
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5.° CENTENARIO DO NASCIMENTO 
DE S. JOAO DE DEUS 

Circula<;:oo: Desde 8 de Moryo de 1995 
Desenho: Luis Filipe Abreu 
Impressoo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x121/2 
Formato: 30,6x40 mm 

.45$00 1.000.000 
FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, tvora, Foro, Funchal 

e Ponto Delgado. 

PROFI~SOES E PERSONAGENS 
DO SECUlO XIX 

Emissoo base. 1.° Grupo 
Circula<;:oo: Desde 20 de Abril de 1995 
Desenho: Jose Luis Tinoco 
Impressoo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 100 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 3/4x12 1/2 
Formato: 27,7x30,6 mm 
Selos: 

1$00 20$00 
45$00 50$00 
75$00 

Carteiras: 
com 10 selos de 45$00 
com 10 selos de 75$00 

Bilhete Postal 
45$00 

FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, tvora, Foro, Funchal 
e Ponto Delgado. 

ETIQUETAS KLUSSENDORF 

Circula<;:oo: Desde 20 de Mor<;:o de 1995 
Desenho: Anabela Silva 
Impressao: Off-set 

40$00 75$00 
95$00 135$00 

FOC: Lisboa, Porto, Coimbra, tvora, Foro, Funchal 
e Ponto Delgado. 
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MACAU 

MACAU VISTO POR ... 
lIO MAN CHEONG 

Circulo<;eo: Desde 1 de Marc;:o 
de 1995 

Desenho: Lio Man Cheong 
Impresseo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte .... ..., A 

Denteado: 12x12 
Formato: 40x30 mm 

50 Avos 500.000 
1 Pataca 500.000 
1,5 Pataca 500.000 
2 Patacas 250.000 
2,5 Patacas 250.000 
3 Patacas 250.000 
3,5 Patacas 500.000 
4 Patacas 250.000 

FDC: Macau 

DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR 

Circulac;:eo: Desde 15 de Marc;:o de 1995 
Desenho: Cheong Veng San 
Impresseo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Dimenseo: 40x30 mm 

1 Pataca 500.000 
FOC: Macau 

PROTEC9AO DA NATUREZA 

Circulac;:eo: Desde lOde Abril de 1995 
Desenho: William Oliver 
Impresseo: INCM/Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Dimenseo: 30x40 mm 

1,5 Patacas 300.000 
1,5 Patacas 300.000 
1,5 Patacas 300.000 
1,5 Patacas 300.000 

FOC: Macau 
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lIusoes do Coleccionador 
Julio Cabal/ero 

O coleccionador tem sempre muitas ilus6es que 0 fazem viver constantemente 
de pendente de como levar a cabo a sua colecc;:eo. 
Tem a iluseo para encontrar um selo que procura desde ha muito tempo: tem 

a iluseo por completar uma serie ou algum tema preferido. 
Um dos meios de que se vale 0 coleccionador para conseguir um selo ou os selos 

que Ihe faltam na sua colecc;:eo, e a amizade. A amizade do coleccionador, reparte
se por todo 0 mundo e a conserva como patrimonio pessoal da sua colecc;:eo e isto 
o consegue, simplesmente, por correspondancia. 

Manter correspondancia com pessoas de outros parses e muito curiosa ja que, 
neo se conhecendo pessoalmente, pode chegar-se a ter umas amizades que per
durem toda a vida. Conhecem-se pessoas de outros lugares, com formas de vida e 
costumes diferentes dos nossos, coisas muitos curiosas e atraentes, fazendo isto que 
a amizade se fortalec;:a em cada carta. 

Quando se consegue uma solida amizade, cada carta e esperada com a iluseo 
porque em cada uma recebe-se um pouco da vida quotidiana do amigo e de tudo 
que 0 rodeia. 

Tambem ilusiona receber algum programa de festejos, algumas fotos de paisagens 
tal como uma excurseo, de algum acontecimento familiar que os faz participar e de 
tal maneira 0 relatam que parece ser um que va as coisas que jamais podia sonhar 
va-las pessoalmente, devido as grandes distoncias que nos separam como Japeo, 
China, Australia, Argentina, Mexico, Africa, etc. 

Pensemos que esta ilusoo tambem a podem ter os nossos amigos corresponden
tes e que nos devemos fazer com que conhec;:am as virtu des, costumes e forma de 
vida do nosso pars e local e que estas Ihes sejam agradaveis como a nos as deles. 

Estas e muito mais soo as ilus6es do coleccionador, mas sempre com tendancia 
a fomentar a compreensoo, amizade e paz entre os povos. 

!~~'t6~~~f'1I CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
[;4\b. 

I~ ~.;"1'1'~( FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 
• 

~USB~ CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES W ..... 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.g DT.Q - 1150 LlSBOA - Telef.: 8123936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 800$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 850$00 semestre; 1 600$00 (ano); 

(ProvIncia, IIhas e Macau) - 1 400$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2000$00 ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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«0 AUTOMOVEL' EM PORTUGAL» 

os crr - Correios de Portugal lanc;:a
ram, no passado dia 22 de Marc;:o, 
mais um livro tem6tico, desta feita 

dedicado ao Centen6rio do Automovel 
no nosso Pars. 

Foi excepcional 0 local escolhido 
para a cerimonia - A Sede do Auto
movel Clube de Portugal. na Rua Rosa 
Araujo, em Lisboa. 

Ao acto estiveram presentes 0 entoo 
Presidente do Conselho de Administra
c;:oo dos crr - Correios de Portugal, Dr. 
Alarcoo Troni, 0 Presidente da Direcc;:oo 
do Automovel Clube de Portugal, Sr. 
Cesar Torres, 0 Presidente da Direcc;:oo 
da Federac;:oo Portuguesa de Filatelia, Sr. 
Pedro Vaz Pereira e 0 autor da obra, Sr. 
Eng.o Jose Carlos Barros Rodrigues. 

A sala onde decorreu a cerimonia, 
que teve inrcio pelas 18h30m, estava 
repleta de convidados. 

Falou em primeiro lugar 0 Presidente 
do AC.P. que se referiu ao aparecimento 
do automovel em Portugal. convidando 
todos os presentes para, no final da 
cerimonia, se deslocarem 6 cave do 
ediffcio onde os aguardava uma agra
d6vel surpresa. 

Seguiu-se no uso da palavra 0 autor 
do livro que, num breve improviso, falou 
sobre 0 conteudo da obra. 

o Presidente da F.P.F., Sr. Pedro Vaz 
Pereira, no seu brilhante discurso, abor
dou de uma forma sintetica, mas clara, 
a ligac;:oo entre 0 Correio e os aconteci
mentos historicos e polrticos e bem assim 
o aparecimento do movimento filatelico 
nacional e internacional no ultimo quar
tel do seculo XIX. 0 Presidente da Fede
rac;:oo referiu-se ao nosso Clube, como 
um dos mais velhos Clubes Filatelicos do 
Mundo que, durante muitos anos, repre
sentou 0 Pars na Federac;:oo Internacio
nal de Filatelia. 
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Justificando a atribuic;:oo da Meda
Iha de Servic;:os Inestim6veis da F.P.F. ao 
Presidente cessante dos cn, Dr. Alarcoo 
Troni, disse Pedro Vaz Pereira que esta 
personalidade concedeu, nos ultimos 
anos, os apoios necess6rios para que a 
Filatelia de Portugal se organizasse, pro
movesse internacionalmente e se equi
para sse a todas as outras filatelias 
europeias de prestrgio. 

Apos 0 seu discurso 0 Presidente da 
F.P.F. entregou a referida medalha e 0 
respectiv~ diploma ao Sr. Dr. Alarcoo 
Troni que agradeceu sensibilizado a ho
menagem da F.P.F. e em breves pala
vras fez uma resenha dos trabalhos leva
dos a cabo durante 0 seu mandato. 

Em seguida todos os presentes se 
deslocaram 6 cave onde tiveram a 
agrad6vel surpresa de apreciar uma 
not6vel exposic;:oo de automoveis, des
de 0 mais antigo que data de 1895 ate 
aos bolides actuais. 

o Automovel Clube de Portugal, ofe
receu aos convidados um excelente 
beberete. 

No livro agora lanc;:ado - 0 Autom6-
vel em Portugal - 0 autor reconstroi a 
evoluc;:oo do automovel no nosso pars 
desde esses dias epicos ate 6 actualida
de. 

Com inumeras reproduc;:6es de docu
mentos e ilustrac;:6es dos modelos de car
r~s, esta edic;:oo bilingue, do Clube do 
Coleccionador dos Correios tem cerca de 
150 p6ginas e contem 13 selos protegidos 
com acetatos transparentes e uma prova 
a preto devidamente numerada. 

Foram tirados desta obra 20 000 
exemplares. Aconselha-se a sua apreci
ac;:oo, particularmente a todos os 
amantes do automobilismo. Este magnr
fico e interessante livro pode ser adqui
ride em qualquer Estac;:oo dos Correios. 

• 

lENDAS E MITOS II - KUNIAM 

Circulac;:oo: Desde 5 de Maio de 1995 
Desenho: Poon Kam Ling 
Impressoo: INGM/Off-Set 
Folhas: De 16 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 30x40 mm 

3 Patacas 
3 Patacas 
3 Patacas 
3 Patacas 

Bloco: Selo de $8.00 
FOC: Macau 

300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
225.000 

FILATELIA DOS PALOP 

ANGOLA 

Ceromica Tradicional Angolana 
Circulac;:oo: Desde 1 de Janeiro de 1995 
Selos: 

1.° Porte Nacional 
2.° Porte Nacional 
1.° Porte Internacional 
2.° Porte Internacional 

Desenho: Victor Santos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 14 1/4x14 1/4 
Formato: 35x35 mm 
Impressoo: Off-Set 

1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 

Impressor: Litografia Nacional 
FOC: Luanda 

Povo! Kung de Angola 
Circulac;:oo: Desde 6 de Janeiro de 1995 
Selos: 

Nkz 10000 35000 
Nkz 15 000 35 000 
Nkz 20 000 35 000 
Nkz 25 000 35 000 
Nkz 28 000 35 000 
Nkz 30 000 35 000 

Desenho: Hor6cio Mesquita 
Papel: Esmalte 
Denteado: 11 3/4xll i/2 
Impressoo: Off-Set 
Impressor: Litografia Nacional 
Formaro: 40x30 mm 
FOC: Luanda 

GUINE-BISSAU 

PAlMEIRA DENDEM 

Circulac;:oo: Desde 27 de Fevereiro de 1995 
Selos: 

3000 PG 20 000 
6500 PG 20 000 
7500 PG 20 000 
8000 PG 20 000 

Desenho: Arlete Marques 
Papel: Esmalte 
Denteado: 11 3/4x11 1/2 
Formato: 40x30 mm 
Impressoo: Off-Set 
Impressor: Litografia Nacional 
FDC: Bissau 
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N. do R.: Para dar continuidade a esta 
Secc;:oo, agradecfamos que todos os 
novos Parses Africanos de Lingua Oficial 
Portuguesa nos enviassem as respectivas 
pagelas anunciadoras das series que voo 
emitindo durante 0 ano. 



Relatorio e Contas da Direc900 
e Parecer do Conselho Fiscal do ano 

de 1994 
CONsIDERAC;OEs 

Uma vez que so tomamos conta dos 
destin~s do Clube em lOde Dezembro 
de 1994, portanto quase no fim do ano, 
a Direcyoo que subscreve este Relat6rio 
teve muito pouco tempo para levar a 
efeito quaisquer medidas e, por isso, noo 
e de admirar que ele se refira, pratica
mente, as actividades do Direcyoo 
cessante. 

Contudo, a Direcyoo que abrayou a 
orientayoo do Clube, logo nos suas pri
meiras reunioes, debruyou-se sobre a 
situayoo global do Agremiayoo e foi 
edificante verificar 0 empenho manifes
tado por todos os novos Corpos 
Directivos em devolver 00 Clube todo 0 
prestfgio que sempre teve e que im
portava noo perder. 

Apesar dos altos e baixos que muitas 
vezes apoquentam a vida associativa, e 
grato verificar que os socios nos acom
pan ham nos bons e maus momentos. 

Continuamos a ser 0 maior Clube Fi
latelico portugues e a contarmos, no seu 
seio, com todos os principais filatelistas 
portugueses, 0 que nos honra de so
bremaneira e que nos impoe um total e 
desinteressado apego a causa filatelica. 

LIS BOA 94 

Devemos uma palavra de grande 
apreyo a Direcyoo que nos antecedeu 
pela louvavel realizayoo deste Certame 
que se revestiu de grande projecyoo. 

Felizmente que ficou devidamente 
registado no Boletim 0 que foi essa Ex-
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posiyoo que envolveu 0 nosso Clube e 
o Clube Filatelico Portugues, de Stuttgart, 
onde pontifica 0 nosso distinto consocio 
Justino Silva Cruz, incansavel paladino 
das intensificayoes filatelicas Luso-Ale
mos. Tivemos 0 prazer de verificar que 
no Sede do Clube teve lugar a maior 
concentrayoo de coleccionadores ate 
hoje jamais vista. 

Renovamos os nossos agradecimen
tos especialmente a Justino Silva Cruz, a 
Bernward Schubert (Presidente do Clube 
Filatelico de Kornwestheim) e Oswald 
Woletz (Presidente do Federayoo 
Filatelica do Sudoeste do Alemanha), e 
duma maneira geral a todos os que 
contribuiram para dignificar 0 Certame 
em epfgrafe. 

CINQUENTEN.A.RIO DO CLUBE 

Ainda referente 00 Cinquentenario, 
no ana de 1994 foi publicado um numero 
comemorativo do Boletim onde foram 
largamente divulgados todos os acon
tecimentos a efemeride. 

A nova Direcyoo tomou a seu cargo 
a resoluyoo de assuntos que ficaram 
pendentes, como sejam a distribuiyoo 
dos premios do Certame «Bodas de 
Ouro» que teve lugar no Pavilhoo das 
Descobertas, em Belem, das medalhas 
comemorativas aos socios que em 1993 
completaram respectivamente 50 e 25 
anos de filiayoo, e dos premios de«Arte 
Filatelica». 

Tambem foi resolvido manter essa 
actuayoo para 0 futuro, distinguindo, 
assim, os socios que nos vem acompa-

, 

Maury, que sempre apoiou essa ideia, 
reconhecia inclusivamente que 0 selo 
postal universal constituia um pequeno 
problema economico bem diffcil de re
solver. Antes do selo Universal. dizia ele: 
«sera necessario encontrar uma moeda 
universal. mas noo me parece que as 
coisas se encaminhem nesse sentido». 

Todavia, Maury era um homem per
sistente. E no numero de Agosto de 1897 
do seu «Le Collectionneur ... » ele mesmo 
insiste, aduzindo as suas razoes: «Dei
xando 0 domfnio do sentimento e ven
do apenas 0 lado pratico do problema, 
resumimos a questeD assim: E impres
cindfvel que se torne viavel meter numa 
carta dirigida 00 estrangeiro, um selo 
valido para franquiar a resposta que se 
solicita». E Maury acrescentava: «Se po
demos pagar antecipadamente a res
posta a um telegrama expedido para 0 
estrangeiro, porque noo podemos pagar 
o retorno de uma carta? Sem duvida 
que um selo para franquiar uma respos
to, faz falta indiscutivelmente nas rela
yoes internacionais e constitui uma la
cuna a colmatar a curto prazo.» 

Partindo deste pressuposto, Maury 
propunha entoo um complicado sistema 
de selo duplo, algo reconhecidamente 
complexo e demasiado oneroso para ser 
seguido. 

Em Junho de 1897, 0 proprio Maury 
faz expedir para varias Administrayoes, 
um extenso relatorio propondo 0 seu sis
tema. 

Obtera, como serio de esperar, res
postas reticentes, como a que serio dada 
pelo entoo Administrador dos Correios de 
Portugal, Conselheiro Ernesto Madeira 
Pinto, que fora igualmente consultado: 
<Nomos estudar 0 vosso projecto e noo 
deixaremos de vos dar a conhecer a 
nossa opinioo a esse respeito». 

Apenas 0 director dos Correios do 
Alemanha se adianta um pouco no 
apreciayoo, dizendo: «Oportunamente, 
em conjunto com outros projectos com 
a mesma finalidade, a vossa ideia sera 
submetida a uma provo experimental e 
examinada com a maior benevolencia.» 
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o projecto de um selo universal, ideia 
que tera acaso iluminado algumas 
consciencias pelo fim do seculo pas
sado, noo passaria porem de um «fait
divers» historico sem qualquer continui
dade. 

Mas foi uma semente para outras 
ideias. Embora dentro de outr~ ombi
to e com um objectiv~ diferente, as 
recentes series Europa, sob a egide do 
CEPT, repetindo 0 mesmo grafismo, em
bora conservando a designayoo 
do pafs de origem e a sua moeda 
respectiva, constitui uma iniciativa que 
por certo teria feito sorrir 0 proprio Maury, 
como melhor 0 faria ainda a le
tra do tratado de Mastricht no que 
se refere a adopyoo futuro (embora 
ainda sob alguma reserva) de uma 
moeda unica para todo 0 espayo eu
ropeu. 

Ficara assim eliminado 0 unico obsta
culo que no seu tempo se opunha 
a criayoo de um selo internacional. de 
acordo com as propostas apresenta
das 00 Congresso de Viena de 189l. 
ideia pela qual Maury tanto se empe
nhou. 

Mas noo poderei deixar de referir ain
do, como argumento dirigido aos cepticos 
que toda a inovo<;oo gera no seu seio, 
a curiosa experiencia levada a cabo 
em Franya por Michel Hosszu em 1987, 
no curso do homenagem a Andy Warhol, 
criando um selo mundial, utilizando a 
tecnica dos «multiplos originais» too co
ra aquele mestre criador do «pop art». 

A verdade e que foram enviados no 
altura 900, repito (novecentos) sobres
critos franquiados com um unico selo, 
sem indicayoo de preyo nem designa
yOO de qualquer pafs. 0 curiosa do 
historia reside no facto de que todos os 
envelopes chegaram aos seus destina
tarios, em detrimento das varias Admi
nistrayoes Posta is. 

Cumpria-se assim, embora de uma 
precaria e absolutamente informal. uma 
ideia antigo que 0 grande mestre fila
telista sempre patrocinou durante a sua 
vida. 



UM SELO PARA A EUROPA 

M uitas vezes me foi dado pensar na 
incongruencia que representa um 
bilhete carta inteiro. res posta paga. 

com origem em Paris e enderec;:ado a 
Alfred Geyer. livreiro na cidade de 
Leipzig. datado de Dezembro de 1897. 

Obviamente que a parte «Reponse» 
do referido bilhete-carta naG foi utilizada. 
nem 0 poderia ter sido. dado que 0 selo 
tipo Sage 15 C que ostenta. naG tinha 
curso na Alemanha. naG permitindo por 
isso franquiar a referida resposta. 

o facto e que tal incongruencia 
constituiu assunto entre os postalistas em 
1891. quando na sequencia de uma 
iniciativa da Alemanha. que propunha 
a criac;:ao de um selo postal internacio
nal. servindo para todos os pafses da 
Uniao. essa questao foi agendada para 
ser discutida no Congresso Postal Inter
nacional de Viena. sob a egide do re
presentante dos Estados Unidos da 
America. 

A Uniao Postal Universal. que resolvera 
os imensos problemas da circulac;:ao 
postal e das relac;:6es entre os diversos 
pafses aderentes. deixava de fora essa 
ideia sublime. revelada todavia imprati
cavel. pela razao intransponfvel da di
ferenc;:a dos sistemas monetarios. No 
proprio congresso foi apresentado 0 

exemplo de um ingles que enviando 100 
francos de selos internacionais compra
dos em Berna na sede da Uniao. para 
um frances. este seria obrigado a fazer 
perder a Franc;:a. esses 100 francos. ao 
franquiar as suas proprias correspon
dencias. 

Com efeito. pelo art.o 7. 0 das Instru
c;:6es Regulamentares do Congresso 
Postal de Viena. ficava estabelecido 
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LUIS Eugenio Ferreira 

definitivamente que «a franquia da par
te "Reponse" por meio de selos do pafs 
que emitiu 0 bilhete postal. so e valida 
quando a me sma "Reponse" for expe
dida com destin~ a esse pafs. No caso 
contra rio. aplica-se-Ihe a taxa das cartas 
naG franquiadas)). 

',:. ~ARTE.~~':fTRE· • • ' ~~ . 
~C_ ~.~~~ . \ 

--~-:. : 
":~";-"'\:"~ __ si ;';;!" : .: . .. ... ... . :: ~: ~~",~ ...: 

Bilhete-Carta - Paris-Leipzig-Dez- 1897. 
Resposta obviamente nco utiiizada. 

nhando ao Ion go dos anos. Essa cerimo
nia tera lugar no dia do Aniversario da 
Fundac;:ao do Clube. 

FEIRAS 

Foi intenc;:ao do Clube participar nas 
Feiras promovidas pela Federac;:ao Portu
guesa de Filatelia pelo interesse que as 
mesmas demonstram e pelo facto de 
movimentarem 0 meio filatelico. 

Assim. tivemos 0 prazer de estarmos na 
XIII. em Lisboa. no Hotel Roma e na XIV. 
em tvora durante a «tbora 94». a qual 
fizemos deslocar um dos nossos colegas 
da Direcc;:ao que. gostosamente. se in
cumbiu de tal tareta. 

Embora os resultados ainda naG pos
sam ser traduzidos p~r numeros palpaveis. 
isto e. de entrada de socios e outros con
tactos. notamos que, de facto. a nossa 
presenc;:a e muito valida e apreciada pelos 
visitantes que registamos nessas alturas. 

PARTICIPA<;AO EM EXPOSI<;OES 

Embora 0 Boletim do Clube tenha 
poucas possibilidades de obter maiores 
recompensas. naG quisemos deixar de 
participar nalgumas exposic;:6es que se 
realizaram em Portugal e que foram as 
seguintes: «Lisboa 94)) e «tbora 94)) onde 
obtivemos medalha de prata. 

No estrangeiro. as recompensas foram 
obtidas nos Certames na Dinamarca 
«Hafnia 94)) e na Inter-Nacional na Holanda 
a «Fepaost)). Em ambas obtivemos me
dalhas de bronze prateado. 

Estamos convencidos que a nossa Ifn
gua e 0 principal motivo de entrave para 
a melhoria das classificac;:6es e para que 
a publicidade dada pelos numeros ex
postos de resultados positiv~s. 

REVISTA 

Quando tom6mos conta da Direcc;:ao 
do Clube Filatelico de Portugal verifica
mos que. pelos mais variados motivos e 
condicionalismos. somente tivessem sido 
editados dois numeros. 

27 

Logo na primeira reunlao da nova 
Direcc;:ao foi resolvido e disso fazer ponto 
de honra que. de futuro. fossem. pelo 
menos. publicados quatro numeros. En
cetou-se. desde logo, contactos com 
dezenas de possfveis colaboradores nas 
mais variadas disciplinas filatelicas e por 
outro lado com a tipografia para que os 
prazos fossem cumpridos. 

Assim. sem receio de desmentido. 
comec;:amos a preparar a edic;:ao de 
um numero do Boletim que ainda foi in
c\ufdo no ana de 1994. Sera distribufdo 
nos primeiros dias de Janeiro de 1995. 
Em conjunto foram publicadas 184 pa
ginas. 

BIBLIOTECA 

Continua a ser enriquecida com 
criteriosas aquisic;:6es e dadivas de alguns 
consocios. 

Limitados pelo espac;:o naG sera 
possfvel aumenta-Ia e estamos prevendo 
e estudando a possibilidade de arranjar 
algum espac;:o disponfvel onde as es
pecies menos manuseadas sejam guar
dadas e preservadas. 

Infelizmente naG deram resultado as 
tentativas para arranjar um Bibliotecario. 
problema que vem das anteriores Di
recc;:6es e transitara ainda. por certo. 
para as proximas. 

SERVI<;OS 

As exigencias crescentes da filatelia 
leva-nos a prestar multiplos servic;:os aos 
nossos consocios. quer directamente 
quer por escrito. 

Para satisfaze-Ios temos de recorrer 
aos mais variados meios. quer junto dos 
consocios. quer pesquisando varias fon
tes. 0 que nos leva imenso tempo. 
compensados no prazer de servirmos os 
socios neste nosso fascinante «hobby)) 
que e a filatelia . 

Orgulhamo-nos de ser 0 Clube que 
possui a maior gama de material de 
pesquisa que se encontra na Sede. ao 
dispor de todos. 



SEDE 

A Direc<;:oo debru<;:ou-se, atenta
mente, sobre 0 estado das salas da Sede, 

Se bem que, dum modo geral, todas 
se encontrem em estado satisfatorio 0 
mesmo noo se podera dizer da Secre
taria e Marquise, 

Encetamos, imediatamente, 0 estu
do para restaurar aquelas duas de pen
dencias, 0 que se verificara logo que 
forem resolvidos os problemas das infil
tra<;:6es provocadas pelas chuvas, 
Regozijamo-nos pelo facto de, apos 
os primeiros contactos, termos ja en
contrado algumas ajudas financei
ras, sendo uma delas bastante signifi
cativa, 

FEDERACAO PORTUGUESA 
DE FILAtELIA 

T emos sempre presente de que fomos 
nos, ao fundarmos a Federa<;:oo Portu
guesa de Filatelia, que quisemos dar aos 
filatelistas uma organiza<;:oo digna do 
nosso Pars que pudesse ombrear com as 
melhores do estrangeiro, Tal facto esta 
realizado, 

As nossas rela<;:6es com a Federa<;:oo 
Portuguesa de Filatelia soo absoluta
mente norma is e cordiais, 

Dentro da estreita colabora<;:oo que 
existe entre 0 orgoo maximo da filatelia 
nacional e 0 Clube temos a destacar 0 
apoio indispensavel a «Lisboa 94» e em 
especial 0 valioso apoio indispensavel e 
a assistencia do incansavel Coordenador 
Fernando Calheiros, 

Em 19 de Mar<;:o de 1994 0 Clube 
esteve presente no Congresso da FPF 
realizado, por sinal, na Sede do nosso 
Clube, 

CORREIOS DE PORTUGAL 

Com os cn-Correios de Portugal, SA 
o relacionamento continua a ser 0 me
Ihor possrvel, resultado do bom relacio
namento entre 0 nosso Clube e os res
pectivos Servi<;:os, 
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Registamos, com muito prazer, 0 facto 
de termos apoiado a Preven<;:oo Rodovi
aria Portugesa, da qual era Presidente 0 
nosso malogrado consocio Eng, Jervis 
Pereira, ter resultado a emissoo «Ano 
Portugues da Seguran<;:a Rodoviaria», 

o Clube manifesta e regista, aqui e 
agora, 0 seu reconhecimento pelas fa
cilidades concedidas quando da Expo
si<;:oo Filatelica Luso-Alemo «Lisboa 94», 

VIDA FINANCEIRA 

Apesar da vida financeira do Clube 
ser boa, resultante de uma so odministra
<;:00 e de uma acumula<;:oo de fundos 
pelo retraimento das despesos na sardo 
do Boletim 0 exercrcio registou um resulta
do negativo de 517,136$40 motivado, 
principalmente, pelos custos extraordinari
os derivados da organiza<;:oo da Exposi
<;:00 «LlSBOA 94», Porem, tendo em conta 
as nossas rela<;:6es com os consocios, foi 
resolvido manter as quotiza<;:6es anterio
res pora 0 ana economico de 1995, 

Encetamos estudos quanto as possibi
lidades de dar a dinamiza<;:oo desejada 
ao Clube, 

PROPOSTAS PARA VOTOS 

T emos a honra de propor a Assem
bleia Geral, os votos seguintes: 

A - de agradecimento: 
1) Aos cn Correios de Portugal, SA; 
2) A Junta de Freguesia de Penha de 

Fran<;:a; 
3) A Federa<;:oo Portuguesa de Fila

telia; 
4) Ao prestimoso associado Fernan

do Gomes Corroo; 
5) Aos colabaradores e anunciantes 

da Revista do CFP; 
6) A Mesa da Assembleia Geral e ao 

Conselho Fiscal, pela colabora<;:oo 
e acompanhamentos prestados, 

B - De pesar por todos os socios fa
lecidos no decurso deste ano, 

Lisboa, 37 de Janeiro de 7995 

, 

• 

Permute Inter-Socios 
Com a tomada de posse da nova direc<;:oo e na linha de ac<;:oo que imp6s a si 

propria pretende esta dinamizar a liga<;:oo entre 0 C,F,P, e ~ seu elevad.o, numero de 
Socios que noo podem ou noo tem possibilidades de usufrUir dos beneflclos da Sede 
do Clube, 

Assim pretende-se iniciar 0 sistema de permutas inter-socios, isto e a cedencia par 
parte dos Socios que tem pe<;:as excedentarias aos socios que delas carecem" 

Deste modo, convidamos todos os Socios que tenham boas pe<;:as e que quelram 
cede-las, no regime de ofertas, que contactem 0 Secreta rio da Direc<;:oo, afim de 
tomarem conhecimento das condi<;:6es, 

As pe<;:as teroo que estar em pdder do CFP de 1 a 15 de Setembro de 1995, 

~HCrEill~'~~E~ apartado 1274 
1008 lisboa codex 

~--~==~~--~ 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Escritorio Filatelico 

Telefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93 
Rua Dr, Artur Figueiroa Rego, 25 

2500 CALDAS DA RAINHA 

Estao neste momenta em distribui(:ao gratuita, os pre(:ilrios 
n.2 11-12, englobando milhares de SERIES ANTIGAS E RE
CENTES, a pre(:os bmos, da 

EUROPA OCIDENTAL - ULTRAMAR (Aden a Etiopia) 

e as mais variadas temiticas. Podemos enviar igualmente 
gratis, os pre(:ilrios 2 a 10, que englobam urn conjunto de 
selos e material filatelico, e em que certamente vai encontar 
algo para Si. 
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«FEPAPOST 94» 
N a cidade holandesa de Haia realizou-se, de 17 a 23 de Outubro do ana findo, 

a I ExposiC;ao Filatelica Europeia - «FEPAPOST 94». 
Do corpo de jurados fizeram parte 0 Dr. Miguel Macedo Teixeira e 0 Prof. 

Antonio Gonc;alves Borralho, jurados internacionais do quadro da F.P.F. 
A representac;ao portuguesa, constitufda por 22 participantes, marcou excelen

te presenc;a, como pode verificar-se do palmares que se divulga: 

- Joa~uim Leote 
«India Portuguesa)) 

- Joao ViolanTe 
«Portugal Classico)) 

- Joao Goncalves Novo 
«Embossed stamps of Portugah> 

- J.M. Castanhelra da Silveira 
«Emjssoes D. Luis de PortugOI)) 

- Jose Manuel Miranda da Mota 
«Est~do do selo Ceres de Portugal)) 

- Jose Manuel Nogueira 
«Est~do do selo Ceres de Portugal)) 

- Jose Julio Jordao 
«Fra)lca» 

- Jose Manuel Santos Pereira 

TRADICIONAL 

«Selos do Cavaleiro Medieval - Portugal)) 

HISTORIA POSTAL 

- Pedro Vaz Pereira 
«Carimbos nominativos de Portugal, usados no periodo adesivo)) 

- Manuel Albuquerque 
«Correio Aereo do Tailandia)) 

- Eduardo de Sousa 
«Je m'apgele automobile)) 

- AbOio Jose Alves 
«A navega<;:ao atraves dos tempos)) 

- Joaquim Canteiro 
«Pontes)) 

- Hernanl Matos 
<Nqyage au Pprtugal)) 

- SilvIo S-oares SIlva 

AEROFILATELIA 

TEMAiICA 

MAXIMAFILIA 

«Paisagens e monumentos do America do Norte)) 

- Paulo Jorge Pinheiro da Sliva 
«A conqulsta do ap> 

- Hugo Portocarrero 
«Caes)) 

- Clube Naclonal de Filatella 
«A Filatelia portuguesa)) 

- Clube Fllatellco de Portugal 
«Boletim» 

JUVENTUDE 

LITERATURA 
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Ouro grande (95) 

Ouro (90) 

Vermeil grande (87) 

Vermeil grande (85) 

Vermeil (80) 

Prato (72) 

Prato (70) 

Bronze prateado (66) 

Prato (73) 

Vermeil (84) 

Prato grande (78) 

Prato grande (75) 

Vermeil (80) 

Prato grande (75) 

Prato (73) 

Prato grande (67) 

Prato (70) 

Prato (71) 

Bronze prateado (68) 

, 

f 

Balan~o Geral 
Em 31 de Dezembro de 1994 

ACTIVO 

IMOBILIZADO 

Imobilizayoes Corporeas 
Equipamento Administrativo 

Imobilizayoes Financeiras 
ColecC;ao do Clube 

CIRCULANTE 

Existencias: 
Material Filatelico 

Dividas de Terceiros - A Cuto Prazo 
Socios: 
Quotizac;oes em dfvida 
Provisao para QuotizoC;ao duvidosa 
Anunciantes do Boletim 
Provisao para anuncios a receber 

OUTROS DEVEDORES 

Depositos Bancarios e Caixa 

Depositos a Prazo 
Depositos a Ordem 
Caixa 

Total do Activo 

68.600$00 
68600$00 

147.500$00 
147.500$00 

1 .592.253$70 
200.306$10 

647$20 

CAPITAL PR6PRIO E PASSIVO 

Capital Proprio 

Fundo Associativo 
Resultado Uquido do Exercfcio 

Total do Capital Proprio 

Passiv~ 

Dividas a Terceiros - A Curto Prazo 
Outros Credores 

Total do Capital Proprio e do Passivo 
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940.214$65 

1$00 

489.277$60 

843.896$45 

1.793.207$00 
4.066.596$70 

4.335.710$00 
- 517.136$40 

3.818.573$60 

248.023$10 
4.066.596$70 



Demonstrocroo do Resultodo Liquido 
RECEITA DESPESA 

Donativos 
Quotas 
Boletim 
SeNic;:os eventuais 
Diversos 
Rendas 
Partes de Correia 
Telefone 
Expediente 
Propaganda 
Jornais e Cat61ogos 
Electricidade 
Agua 
M6veis e usos 
Lisboa 94 
Juras Banc6rios 

Resultado liquido do exercicio 

373.993$10 
1.609.650$00 

262.810$00 

22.400$00 

2.438$50 

119.262$10 

2.390.553.70 

- 517.136$40 

2.907.690$10 

260.818$90 
1.240.194$00 

99.000$00 
128.747$20 
315.134$00 
128.697$00 
70.324$00 

100.414$50 
94.935$00 

128.020$00 
33.340$00 
15.428$00 
26.000$00 

306.537$00 

2.907.690$10 

Parecer do Conselho Fiscal 
Em cumprimento dos Estatutos. cumpre-nos apresentar 0 nosso Parecer sobre 0 

Relat6rio do Direcc;:ao e 0 Balan<;o ~ Contos .respeitantes 00 Exercfcio d~ 1994. 
No desempenho das nossas fUnc;:oes. reunlmos sempre que fOI necessano e acom

panh6mos tambem. 00 longo do Ano. a actividade do Direcc;:ao e naG podemos 
deixar de reconhecer a sua dedicac;:ao 00 nosso Clube. . . 

o Relat6rio do Direcc;:ao descreve a actividade do Clube durante 0 Exerclclo em 
aprec;:o. sendo de destacar a realizac;:aa do Exposic;:ao «LlSBOA ~4». 

Quanto 00 Balanc;:o e Contos. foram estes documentos examlnados em pormenor. 
apresentando a conta do Resultado Uquido do Exercfcio um Soldo negativo de Esc. 
517.136$40. devido. principalmente. 6 Despesa com a Exposic;:ao «LlSBOA 9~» .. mas que 
muito valorizou e divulgou a Filatelia Portuguesa. facto marcante no actlvldade do 
Clube. neste Ano de 1994. ., _ 

As Existencias voltaram a ser valorizadas 00 prec;:o do custo de aqulslc;:ao. 
Finalmente. somos de Parecer que a Assembleia Geral aprove: 

1 - 0 Relat6rio. Balanc;:o e Contos do Direcc;:ao referentes 00 Exercfcio de 1994; 
2 - Um voto de louvor e agradecimento 6 Direcc;:ao. pelo seu trabalho neste Ano de 

1994 em apreciac;:ao. 

Lisboa. 28 de Abril de 1995. 

30 

o Conselho Fiscal 
Domingos Martins Coelho 

Bento Manuel Grossinho Dias 
Joao Luis Medeiros 

• 

8-1 
=1= - -

RENOUF. TIpo (17 d) 

ate B-1 =13= 
Porque estas obliterac;:oes aparecem em 
«nativos» sobre cartas recebidas de Bom
baim? 

Parece que 0 representante portugu
es que trabalhava naquela cidade de 
acordo com a Administrac;:ao. dispunha e 
portanto vendia. selos portugueses «nati
vos» aos interessados que quisessem es
crever para os territ6rios portugueses. alem 
dos selos ingleses que eram obrigat6rios. 

Mas para outras estac;:oes posta is 
muito afastadas de Bombaim nao h6 
uma resposta segura. se bem que seja 
prov6vel nao se venderem selos portu
gueses no generalidade das estac;:oes 
postais do «British India». a nao ser no de 
DAMAo; isto leva-nos a supor que 0 
goes. ou 0 portugues que escrevesse 
para territ6rios portugueses teria no seu 
bolso 0 necess6rio selo «nativo». para nao 
haver muita 6 chegada do correio 00 
destino. 

As marcos que acabamos de des
crever sao muito vistas em cartas ou 
fragmentos com estampilhas das pri
meiras emissoes de «nativos» acompa
nhadas das necess6rias estampilhas do 
«British India». 

Outras h6 ainda que vao merecer a 
nossa atenc;:ao em pr6ximo aponta
mento. 

J.D. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCACAO 

Nos lermos Eslalularios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filalelico de Portugal a reunir em sessao 
ordinaria no dia 18 de Julho de 1995, pelas 20.30 horas, na Sede Social na Avenida Almiranle Reis, 70, 5.2 

01.2, em Lisboa, com a seguinle Ordem de Trabalhos. 

1.2 - Apreciacao, discussao e votacao do Relal6rio e Conlas da Oireccao e Parecer do Conselho Fiscal 
do ana de 1994. 

2.2 - Proposla de eleicao de sOcio honorario. 

Nao eslando presenle a maio ria dos s6cios electivos, a assembleia reunira em 2.1 convocacao, pelas 
21.30 horas, nos lermos dos Eslalulos. 

Lisboa, 5 de Junho de 1995 o Presidenle 
da Assembleia Geral, 

(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
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de tipo duplex. consiste em 4 elipses con
cantricas e no interior do menor aparece 
por vezes, quando noo falha a impressoo, 
um longo numero 1: 0 circulo do esquerda 
indica BOMBAY com um ceB)) ou ceD)) por 
baixo, ou BOMBAY com ccOUT W)) tambam 
por baixo, para as malas destinadas 00 
estrangeiro, independentemente do data, 
pelo que concluimos ser esta marco usa
do tanto para 0 servi<;:o postal interno 
como para 0 externo. 

As datos encontradas indicam que 
esta marco postal a contemporonea do 
do tipo (17), ja descrita em anterior 
apontamento. 

o Tipo (22) de W. RENOUF a do forma 
duplex e como de costume a parte es
querda a formada por um pequeno cir
culo de 17 mm de diometro com 0 nome 
do cidade e a data; a parte direita a 
formada por uma oval de barras parale
las englobando 0 numero 1 que, como 
sempre, era exclusivo do cchead office)), 
como se mostra no figura: 

~~ = = == ~ RENOUF, Tipo (22) 

---
o Tipo (22 a) que, como a Tipo (22 b) 

e muitas outras sub-varied odes, foi usa
do pelas restantes esta<;:oes postais ur
banas, era constituido por uma grande 
oval de barras grossas de 25x18 mm, 
englobando a designa<;:oo do esta<;:oo 
postal, cujo numero nessa altura ja atin
gia, como dissemos, as 13 esta<;:oes pos
tais urbanas. 

As designa<;:oes soo as que se se
guem: 

s-w. SE. w-c. EC.!;; .w. c . !;; . M. 10 . § . S, 11 ,12,13 . 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estas designa<;:oes deviam corres
ponder a bairros do cidade de Bombaim, 
mas noo temos informa<;:oo quanta a sua 
identifica<;:oo; a provavel que algumas 
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delas correspondessem as 6 esta<;:oes dos 
bairros que foram indicados em 1854, 
mas noo ha duvidas que eram cereceiving 
houses)) e soo frequentes em cenativos)) 
como 0 seguinte esquema: --
£SM·~ - - -- - -

RENOUF, Tipo (22 a) 

--
Este Tipo (22 a) de W. Renouf a for

modo por linhas grossas no oval; 0 Tipo 
(22 b), com as mesmas letras e algaris
mos no interior difere do anterior por ser 
formado por linhas finas, como se mos
tra a seguir: 

-S=W=' - - -- - -
-2--- --- ---- - RENOUF, Tipo (22 b) 

Noo obstante, tanto no Tipo (22 a) 
como no tipo (22 b) aparecem numero
sas varied odes no grossura das linhas, no 
tamanho dos algarismos e das letras. 

Apenas temos visto no Tipo (22 a) 
sobre ccnativos)) as seguintes marcos: 

s-w, W-C,C; 
2 4 

e no Tipo (22 b). as seguintes: 

s-w , 1; , S-E , EC _ 
2 6 3 5 

Estas esta<;:oes postais urbanas de 
Bomboim, com a reform a de 1873, pas
saram a sec<;:oes do esta<;:oo principal 
(cchead office))), sendo possivel portanto 
aparecerem oblitera<;:oes do Tipo (17 d) 
como as que se indicam: 

, 
DISTRIBUIDAS AS MEDALHAS 

DE 25 E 50 ANOS DE ASSOCIADO 
DO C.F.P. E DO SAL~O «BODAS DE OURO» 

N 
um jantar que reuniu mais de 60 
convivas, realizado em 23 do pas
sado mas de Fevereiro, no Messe 

de Oficiais do For<;:a Aarea, em Monsan
to, foram distribuidas as Medalhas aos 
socios que completaram 25 e 50 anos 
de associado e bem assim as medalhas 
aos socios que participaram no Saloo 
ccBodas de Ouro)), realizado no Padroo 
dos Descobrimentos, em Belam, por 
ocasioo do cinquentenario do nosso 
Clube. 

Foi uma jornada magnifica de con
fraterniza<;:oo que agradou a todos os 
presentes. 

Aproveita-se a oportunidade para 
comunicar a todos os nossos prezados 
consocios, que a Actual Direc<;:oo resol
veu, ja a partir do corrente ano, ofertar 
aos socios que completem 25 e 50 anos 

de associado a medalha do Clube, a qual 
sera entregue no jantar comemorativo do 
aniversario do C.F.P. que, a partir deste 
ano, vai tambam ser comemorado con
dignamente, no mas de Outubro. 

Para os jantares de confraterniza<;:oo 
comemorativos do aniversario do C.F.P. 
seroo convidados todos os s6cios, qual
quer que seja 0 numero de anos de 
associado. 

N. do D. - Para que noo haja qual
quer interpreta<;:oo malavola, esclarece
-se que este ana so foram convidados 
os socios que completaram 25 e 50 anos, 
bem como os que tinham direito a me
dalha do referido Saloo ccBodas de Ouro)). 
o jantar, que substituiu a ccSessoo Solene)) 
anunciada, apenas teve aquele objec
tivo. 

Jose Rodrigo Dias Ferreira, urn dos quatro socios que recebeu a medalha de 50 anos de 
associado, ladeado pelo Presidente da Direcc;.:co do C.F.P., Dr. Eurico Lage Cardoso (0 

direita) e pelo Presidente da F.P.F. Sr. Pedro Vaz Pereira (0 esquerda). 

Foto genlilmente oferecida pelo nosso dlstinto consOclo Prof. Lundo M. de Noronha. 
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Noticicnio Oficial 

Eleitos os Novos Corpos Sociais da 
F.P.F. para 0 quadrienio 1995/98 

No Congresso da Federac;:ao Portu
guesa de Filatelia, realizado em 18 de 
Marc;:o ultimo nas instalac;:oes da Casa 
do Povo de Aveiras de Cima, foram elei
tos os Corpos Socia is da F.P.F. para 0 
quadrienio 1995/98. 

Integravam a unica lista submetida a 
sufragio, as seguintes personalidades: 

MESA DO CONGRESSO 

Presidente 
Ant6nio Alberto Fernandes Sousa 

Vlce-Presidente 
Ant6nio Eduardo Cabral Rego 

Secretario 
Jose Manuel Miranda da Mota 

Secretario 
Mario Manuel de Ornelas Bruge Ramos 

DIREC<;AO 

Presidente 
Pedro Marc;:al Vaz Pereira 

Vlce-Presidente 
Manuel Eduardo de Azevedo Pizarro 
Portocarrero 

Vice-Presldente 
Joao Marla da Silva Violante 

Tesoureiro 
Horacio de Oliveira Matoso Rita 

1.0 Secreta rio 
Fernando Alberto Mendes Calheiros 

2.0 Secretario 
Vitor Candido de Sousa Pimenta 
Jacinto 

Vogal 
Ant6nio Gonc;:alves Borralho 

Vogal 
Guilherme de Sepulveda Crespo 
Rodrigues 

Vogal 
Joao Manuel Lopes Soeiro 

Vogal Suplente 
Jose Manuel dos Santos Pereira 

Vogal Suplente 
Carlos Pedro dos Santos 

Vogal Suplente 
Paulo Nuno Pereira de Abreu 
e Lima do Lago 

CONSELHO FISCAL 

. Presidente 
Domingos Martins Coelho 

Relator 
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Jose Rodrigo Dias Ferreira 
Vogal 

Ant6nio Manuel Pimentel 
Perestrelo Cavaco 

Vogal Suplente 
Rul Manuel Gravata Resende 

CONSELHO DE DISCIPLINA 

Presidente 
Augusto Alexandre Barjona de Freitas 

Vogal 
Miguel Jose Francisco Emfdio 
da Silva Pessanha 

Vogal 
Fernando Mario Parente Gomes Torres 

Vogal Suplente 
Carlos Joaquim Viana Guimaraes 

Vogal Suplente 
Carlos Alberto Calheiros Afonso 
da Sliva 

o Clube Filatelico de Portugal deseja 
ao novo elenco federativ~ as maiores 
felicidades e um trabalho proffcuo em 
prol da Filatelia Nacional. 

Marcas Postais da 
"British India" sobre "Nativos" 

As esto<;oes urbonos de BOMBAIM 

O 
utra das marcas postais da «British 
India» que frequentemente encon
tramos sobre «nativos» sao as que 

dizem respeito as estac;:oes posta is urba
nas de Bombaim. Nesta cidade viviam e 
trabalhavam muitos goeses e portanto era 
frequente a correspondencla que essas 
pessoas trocavam com familiares, ou com 
as firmas comerciais com que negoclavam. 

Em 1854 estavam estabelecldas em 
Bombaim sels estac;:oes de recepc;:ao de 
correio (<<receiving houses») e nessa epo
ca W. RENOUF esclarece que as chan
celas usadas nas estac;:oes postals eram 
do Tipo (1), um losango de pontos cor
rendo em linhas paralelas e com a variavel 
numero de lin has de pontos, e ate formato 
dos pontos, pelo que 0 Tipo (1) apresenta 
Inumeros formatos ate ao Tipo (1 t). com 
o correr dos tempos e com 0 gasto das 
chancelas algumas mudaram de aspec
to e assim tambem W. Renouf fol classifi
cando essas marcas com designac;:oes 
diferentes que apenas nos interessam a 
partir de 1871, quando da emissao dos 
primeiros «nativos» nos nossos territ6rios. 

No entanto as 6 «receiving houses» 
dessa epoca, serlam bairros da cidade de 
Bombaim, cuja designac;:ao era a seguin
te: OOLWA BYCULLA COLABA GOWA 
HALA MONDEBEW e MAHIM. 

Em 1867, W. Renouf chega ao Tipo (4 
n) para as estac;:oes posta is urbanas de 
Bombay, na forma duplex, que em es
quema se mostra como segue: 
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P' O 0· . 
• IIAP6S • 
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RENOUF, TIpo (4 n) 

linhas finas, paralelas, um numero coloca
do diagonalmente, 0 conjunto inclufdo 
num quadrado com 11 mm de lado; as 
linhas sobem da esquerda para a direita; 
a parte esquerda do duplex tem como 
habitualmente 0 nome da localidade e a 
data ao centro, mas com a particulari
dade destas caracterfsticas nao estarem 
envolvidas num cfrculo. 

Esta serie chegou ate ao numero 10 0 
que representa um aumento de 3 esta
c;:oes posta is urbanas e sao vistos exem
plares em 1867 e 1868, apenas sobre selos 
da «British India». 

Em 1868 novas obliterac;:oes foram 
prescritas para as estac;:oes urbanas de 
Bombaim, que por essa altura atingiam 
ja 0 numero 13, e que se prolongaram 
ate 1873 e mesmo ate depois. 

Uma delas, por sinal bastante ex6tica, 
mas tambem pouco frequente e a que 
W. RENOUF classificou de Tipo (21) e que 
esquematicamente representamos: 

RENOUF, TIpo (21) 



GREV (4) definem claramente no artigo 3.3 
esta regra fundamental da maximafilia. isto 
e. a concordoncia de lugar. 0 nome da 
localidade e 0 nome inscrito na oblitera
<;:00 dos correios tem de ter uma estrita e 
directa conexoo com 0 selo e a ilustrac;:oo 
do postal ilustrado. Para os monumentos 
a concordoncia e obtida com a marca 
dos correios onde os monumentos estoo 
situados. 

Como se pode verificar ha uma logica 
em todas estas noc;:oes e mais tarde regras 
feitas no intervalo de tempo de 90 anos. 
o que nunca se pode esquecer e a 
concordoncia de lugar antes de efectuar 
um postal-maximo. Julgamos ter explica
do. ainda que. de forma sucinta. a historia 
e a evolu<;:ao da regra primordial da 
maximafilia. 

Em finais do ana de 1994. os Correios 
de Portugal emitiram um conjunto de 
quatro selos representando «Pousadas 
Historicas de Portugal)). dos quais existem 
posta is ilustrados comerciais. com os 
mesmos motivos representados nos selos 
e com os quais se podem confeccionar 
PM. Basta para tal. adquirir os postais. colar 
o selo do lado da ilustrac;:ao e enviar para 
inutilizo<;:ao para as estac;:oes posta is das 
respectivas localidades. Lembramos. an
tes de colar 0 selo. de procederem a 
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desplastificac;:ao do local. para 0 selo nao 
se descolar com facilidade e. principalmen
teo a tinta do canmbo nao desaparecer com 
a manipula<;:ao e com a humidade. 

Como os selos representam monu
mentos fix~s. so 0 nome da localidade 
onde estao implementados. inscrita na 
obliterac;:ao dos correios e possivel produ
zir verdadeiros postais-maximos. 

No caso do PM que se reproduz. 
Pousada de Gbidos. situado dentro e no 
Castelo de Gbidos. e havendo varios 
postais ilustrados deste monumento nao 
podemos deixar de chamar a atenc;:ao 
que se devera escolher 0 suporte postal 
mais parecido com a representac;:ao do 
Castelo de Gbidos no selo. 

Esperamos que os nossos possiveis lei
tores nao se esquec;:am desta regra na 
confecc;:ao das suas pec;:as filatelicas. 

Bibliografia: 

(') - Hlst6rta do Bilhete-Postal 
MARTIN WILLOUGHBY - Edic;:oo Camlnho 1993 - Us

boo. 
(') - Eng. Ant6nlo dos Santos Furtado 

TImbre cOte vue - 0 Coleccionadar - 2.' ana - n." 6 
de 01 OUT 1918. 
(') - Joseflna Requena 

(+) Secc;:oo cart6fi1a - 0 Colecclonador - I." ana
n." 1 de Agosto 1932. 
(') - FLASH - Federation Intematlonale de Phllatelle. n." SO. 
Dezembro 1994 

(+) Nota do autor - trata-se de autra pub1lcac;:oo. com 
o mesmo titulo. 

Noticiiuio Oficial 

INTER-PORTUGAL 95 

Da Direcc;:ao da Federa<;:ao Portu
guesa de Filatelia recebemos 0 seguinte 
comunicado que. gostosamente. trans
crevemos na integra: 

«Decorreu nos passados dias 25 e 26 
de Mar<;:o. na cidade de stuttgart. a Ex
posic;:ao Luso-Alema. Inter-Portugal-95. 

Organizada pelo Clube Filatelico Por
tugues em Stuttgart. tinha como principal 
objectiv~ 0 de comemorar os 20 anos de 
vida desse prestigiado Clube. 

A exposic;:ao fol um estrondoso sucesso. 
tendo reunido na festa de SObado a noite 
(dia 25) e ponto alto das comemorac;:6es 
do 20.° aniversario mais de 500 pessoas. 

No dia da inaugurac;:ao estiveram 
presentes 0 Vice-Presidente do Governo 
de Baden-Wurttemberg. 0 Vereador da 
Cultura da cidade de Stuttgart, 0 repre
sentantes do ICEP. 0 Consul de Portugal 
em Stuttgart, 0 representante do Secretario 
de Estado das Comunidades, 0 repre
sentante do Presidente de Administrac;:ao 
dos CIT, 0 Presidente da Federac;:ao Por
tuguesa de Filatelia, 0 Presidente da Fe
derac;:ao Filatelica Regional do Sudoeste 
Alemao, muitos filatelistas e convidados. 

Do Juri, constituido por 6 elementos, 
faziam parte os portugueses Jose Manuel 
Miranda da Mota e Antonio Borralho. 

Portugal participou nesta exposic;:ao 
com 13 participac;:oes que obtiveram as 
seguintes classifica<;:oes: 

Medalhas de Ouro + Premio Especial 

- Jose M. Castanheira da Silveira 
- D. Luis Fita Curva e Fita Direita 

- Jose Luis Queiros 
- «Ceres Portuguesa)) 

- Pedro Vaz Pereira 
- Carimbos Nominativos Usados no 

Periodo Adesivo 
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- Asdrubal Magalhaes 
- Historia Postal da Guerra Anglo-

Boer 
-Adelino Caravela 

- Correio Oficial do Seculo XIX 
- Hernoni Carmelo de Matos 

- Estudos dos Inteiros Posta is de D. 
Carlos I 

- Eduardo Oliveira e Sousa 
- «0 Automovel)) 

Medalha de Ouro 

- Jose Ribeiro Nogueira 
- Portugal Classico 1853-1880 

Medalhas Vermeil + Premio Especial 

- Joao Violante 
- fndia Portuguesa 

- Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso 
- Les Postes de Xllle au xxe Siecle 

- Vitor Jacinto 
- «0 Mundo Animal sob Protecc;:ao)) 

- Francisco Geada de Sousa 
- «Expansao Portuguesa Ultra marina)) 

Medalha de Vermeil 

- Jose Cartos SimOes Fernandes 
- Historia de Portugal - Periodo Me-

narquico 

A Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia 
enviou a «Filatelia Lusitana)) seu orgao ofi
cial a Inter-Portugal-95. 

De destacar ainda 0 excelente cata
logo editado e as magnificas medalhas 
cunhadas para 0 evento, bem como a 
feitura de um lindissimo prato de porcela
na comemorativo do evento. 

Justino Cruz. 0 dinomico e prestigiado 
Presidente do Clube Filatelico Portugues, em 
Stuttgart, e a sua extra ordinaria equipa es
tao de paraoons par este excelente sucesso 
da filatelia portuguesa em terras gerrn<Sni
cas)). 



«Urna Pe~a Especial» 

Quando me foi cedida, pelo meu 
amigo Joaquim Lobo, uma pe9a trans
portada pelo navio «ORINOCO)) (carrei
ra Hamburgo-Cuba-Mexico), que tinha 
o carimbo dos Correios de Ponta Delga
da e, onde sobressaia a peculiar indica-
900 impressa de Per Postboje via Azoren. 
pensei que noo tinha grande interesse 
para a minha colec900, contudo, se
guindo 0 seu conselho, estuda-Ia, antes 
de a adquirir. 

Noo encontrando nada sobre esta 
materia, nos me us livros, resolvi contactar 
com os Correios da Horta e de Ponta 
Delgada, uma vez que aquele servic;:o 
dos correios se referia ao Arquipelago 
dos Ac;:ores. Passados que sao varios 
meses, ainda noo recebi nenhuma res
posta! 

Resolvi, entre tanto, consultar a Biblio
teca do Museu dos Correios (1), pen
sando ai encontrar a informa900 de que 
carecia, mas as investigac;:oes revelaram
se infrutiferas. 

Por fim contactei alguns amigos fila
telistas. Vim a saber que um deles, Victor 
Carmo Correia, possui uma pec;:a se
melhante, datada de 1932, mas que 
tambem noo tem elementos sobre este 
assunto para me poder ajudor. Noo 
desistindo recorri ao Acacio Luz, que 
detem uma boa biblioteca, em especial 
sobre tematica maritima. Foi este amigo 
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que com a sua habitual amabilidade, 
me disse que se recordava de ter lido 
em tempos algo relacionado com este 
assunto, prometendo investigor a sua 
memoria. 

Passados alguns dias recebo em mi
nha casa preciosas fotocopias, conten
do a decifrac;:oo do «enigma)) do Correio 
por Boia via Afores. 

Tratava-se de um artigo publicado 
por Georges Argyropoulos (2) dando a 
noticia de uma contribui900 anterior, 
desta feita por A. Munch (3). 

Segundo os autores, este servic;:o de 
correia (verdadeiro estratagema artesa
nal), funcionava de uma maneira mui
to peculiar como a seguir desenvolvere
mos. 

Como os paquetes transatlonticos 
que saiam dos grandes portos europeus, 
navegando para 0 Continente Ameri
cano, fndias Ocidentais ou rumo ao SuI. 
noo faziam escala intermedia durante a 
viagem, e como as rotas praticadas p~r 
eles, os levavam a passar junto ao Ar
quipelago dos Ac;:ores, permitiam-Ihes 
terem contacto com os pescadores 
daquela regioo portuguesa. 

Aproveitando este facto, foi criado, 
com a ajuda daqueles, um sistema origi
nal para envio de correspondencia, uma 
vez que era a unica maneira dos tripu
lantes e passageiros enviarem mensagens 
importantes ou simplesmente manter 0 
contacto com a famma. 

• 

A Concordancia de lugar 
em Maximafilia 

P ora se compreender esta regra 
fundamental da maximafilia e ne
cessario fazer um pouco de historia 

e ir as origens dos precursores do postal
maximo. Como todas as coisas, a 
maximafilla come90u p~r noo existir. 0 
aparecimento do primeiro postal-maximo 
esta reportado aos finais do seculo 
passado, noo com esta designa900. 

o bilhete postal e relativamente re
cente, tendo os primeiros aparecido nos 
anos de 1860. 0 bilhete postal tem duas 
faces, sendo a da frente reservada a 
inscric;:oo do nome e enderec;:o do des
tinatario, geralmente na sua metade 
direita, sendo a metade esquerda reser
vada a correspondencia. Inicialmente 0 
selo era colocado no lado da direc900, 
canto superior direito (T.CA - timbre, 
cote, adresse) tal e qual como se pro
cede nos inteiros posta is e, assim cha
mad os, porque tem tudo 0 que e ne
cessario para 0 seu envio, dai 0 termo 
«inteiro)). 

o verso dos bilhetes postais e que sao 
ilustrados com os mais diversos temas, 
desde publicitarios, de saudac;:oes, com 
vistas, com monumentos, etc" etc. A 
grande voriedade de temas representa
dos nos posta is ilustrados e que fez au
mentar a sua difusoo. Para uma melhor 
compreensoo da cartofilia ou deltiologia 
devera 'consultor-se a obra de 
WILLOUGHBY (1), visto estar fora do am
bito deste artigo. 

Estes bilhetes posta is eram guardados 
em albuns com a face ilustrada visivel. 
Ora a marca postal aposta no selo e no 
cartoo era a melhor prova pora de
monstrar a sua autenticidade e Ihe con
ferirem um valor real. A obliterac;:oo era 
assim vista por todas as pessoas, como 
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documento legal. oblitera900 oficial cn 
e, alem, da ilustrac;:oo postal propria
mente dita, havia 0 selo e a marca postal 
que aumentava trlpla e significativa
mente 0 lado artfstico e original desta 
interessante e instrutiva colec900. (An
tonio dos Santos Furtado) (2). 

Com esta finalidade os postais ilus
trados circulavam com 0 selo colocado 
do lado da lIustra900, tendo 0 cuidado 
de quem assim os selava de esc rever as 
iniciais TCV (timbre, cote, vue) no local 
da frente, onde se deveria ter colado 0 
selo, chamando a aten900 dos funcio
narios dos correios que estavam em or
dem quanta ao poder de franquia e, 
logo, a sua circulac;:oo. 

o Senhor Engenheiro Furtado disse
me, de viva voz, que os posta is TCV que 
apresentavam concordoncia entre 0 
motivo do selo e a ilustrac;:oo da carta
postal eram classificados como «colec-
900 especial)). Sao estes TCV - colec-
900 especial - que sao os primeiros 
postais-maximos, no tempo que ainda 
noo se falava de tal e, muito menos, de 
maximafilia . Este termo so aparece na 
decada dos anos trinta . 

Josefina Requena (J) define clara
mente a regra fundamental dos verda
deiros TCV - (do mas interessante, es la 
obliteracion, pus es peciso que sea bien 
legible en el matasellos la poblacion y la 
fecha. Todas las postales deben ser 
obliterados de origen, 0 sea en la 
poblacion que la vista represente, pues 
una postale de Coimbra obliterada en 
Lisboa no tiene ningum valor)). 

Na actualidade quer «special regula
tions for the evaluation of maximaphily 
exhibits at F.I.P. exhibitions "SREV quer" 
guidelines for judging maximaphily exhibits» 



a pedido dos interessados que especial
mente 0 solicitaram. Contudo. nem a toda 
a correspondencia que voou foi aplicado 
o citado carimbo. 

Os sobrescritos voados com 0 carim
bo dos CTT da fndia e com a marca do 
dia. afastam-se um pouco do preceitu
ado para os primeiros voos. mas ao re
cordarmos que entre 8 e lade Julho noo 
houve outro y~o. temos que aceita-Ios 
como bons. 

o carimbo que pode noo ser muito 
feliz. e de indiscutfvel interesse para os 
aerofilatelistas em particular e marcofilis
tas em geral. 

Aos CTTU solicitamos que alem dos 
selos. e. sempre que seja possfvel. fac;:am 
novos carimbos. noo s6 alusivos aos pri
meiros voas. mas tambem para primeiros 
dias. etc.. indiferentes aos comentarios 
mais ou menos depreciativos. 0 que todos 
desejamos e constantemente novos mo
tivos e pec;:as para enriquecer colecc;:6es. 
Se 0 carimbo e grande ou se e pequeno. 
se devia ter sido feito assim ou doutro 
modo qualquer. isso noo conta. 0 que nos 
interessa e que se fez carimbo. houve boa 
intenc;:oo e que a filatelia contou com 
preciosa e indispensavel colaborac;:oo 
dos CTTU. E que queremos mais? 

BUY COMPRONENDO BUY 
VENDO MOEDAS VENDO 
SELOS NOTAS 

COLECc;AO E LOTES 
S~RIES COMPLETAS 

DE ESPANHA. INGLATERRA 
PORTUGAL E COLONIAS INGLESAS 

TUDO NOVO 

APARTADO 5009 - 1701 USBOA CODEX 
TEL: 7587781 PORTUGAL FAX: 7587781 
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N.do A. - 0 artigo atres reproduzido 
do .. Noffcias da Amadora .. , n.· 58 de 3 
de Mar<;:o de 1962 por fer sido publicado 
fora do meio filafelico, e porque acaba
mos de ser consulfados sobre os cifa
dos carimbos comemorativos, julga
mos vanfajoso e oportuno a sua divul
ga<;:oo. 

Sobre 0 valor dos sobrescrifos, em
bora esfejam como fudo sujeitos a lei da 
oferta e da procura, acrescenfamos as 
ulfimas cofa<;:oes conhecidos do carim
bo .. Vasco da Gama .. em leiloes e que 
fora nas seguinfes base de Iicita<;:oo e 
de venda: 

18.· Leiloo do NFACP 

lofe 372 12 000$00 16 000$00 

Leiloo Lubrapex 92-Lisboa 

lote 220 1 500$00 2 300$00 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tematicos 

Pe~a listas de pre~os gratis 

EI6dio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
Telef. 549725 
1100 lISBOA 

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

./ 

'~------~,---~--~----~-----~ 
(F 

HAM BURG - AMERI K A LlNIE 

M. S. Orinoco 
i. . 

Figura 1 

Para 0 efeito criaram balsas rudimen
tares de tamanhos e formas diferentes. 
sendo no entanto. normalmente feita de 
quatro pranchas ligadas entre si. on de a 
meio era afixada uma lata contendo a 
correspondencia. Para que a balsa fosse 
mais visfvel. era colocado ao centro. um 
pequeno mastro com uma bandeirola 
vermelha com 0 tradicional sfmbolo do 
correio. que a noite. era substitufda. por 
vezes. par um sinalluminoso. (Fig. 1) 

Quando 0 paquete avistava os bar
cos pesqueiros ac;:orianos. tocava a 
sirene. e uma vez estabelecido 0 con
tacto a balsa era lanc;:ada ao mar. 

Finda a sua faina. os pescadores re
gressavam ao porto. entregando na 
estac;:oo de correia a correspondencia 
encontrada na lata. onde era devida
mente franqueada. 

Em virtude dos remetentes noo pos
sufrem selos portugueses necessarios para 
franquearem a correspondencia. colo-
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cavam na lata. com alguma liberalida
de. as importoncias correspondentes. 
assim como tabaco e whisky. 

Muito mais tarde. os navios passaram 
a comunicar a priori. com os pilotos do 
porto. aproximavam-se de terra. emitiam 
sinais sonoros e quando aqueles apare
ciam. deitavam ao mar a balsa. A lan
cha dos pilotos dirigia-se ao local trazen
do para terra a lata com a correspon
dencia. 

Ainda ha cerca de quatro anos vigo
rava este metodo. segundo me foi afir
mado pelo Sr. Manuel Gaspar. de Ponta 
Delgada que fez 0 favor de me enviar 
mais umas notas sobre este assunto. que 
muito agradec;:o. 

II 

A pec;:a filatelica que agora faz parte 
da minha colecc;:oo (Fig. 2) e urn so
brescrito. que apresenta um carimbo do 
pr6prio navio e 0 carimbo do Correio de 



Ponta Delgada respectivamente data
dos de 4/2/1938 a 10/2/1938, 

Construido em 1928, de 9660 tons, 
transportando 575 passageiros esteve ao 

,- " 
- ... ~. ~ 

Figura 2 

Diagonalmente apresenta impressa 
Per Postboje via Azoren que quanta a n6s 
e a indica900 mais importante, visto que, 
era a que referia a maneira original 
como funcionava este tipo de correio, 

Podemos afirmar que a raridade des
ta pe9a deriva tambem do facto de que 
segundo A. Munch apenas tinha co
nhecimento de pe9as deste tipo com 0 
carimbo do correio da Horta, 

Como normalmente a rota seguia 
pelos paquetes, passava perto da "ha 
do Faial (Horta), a correspondencia re
colhida, era feita por pescadores origi
narios daquela "ha, pelo que tera sido 
por qualquer clrcunstancia anormal que 
esta carta tenha ido parar aos Correios 
de Ponta Delgada ("ha de S, Miguel), 

III 

Notas complementares sobre 0 navio 
«Orinoco)): 
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seNi90 da Companhia Hamburg-Ameri
ka Line, na Linha da America do SuI. S6 
efectuou 6 viagens aos A90res, por ter 
sido em 1941 (2.a G, Guerra), aprisiona
do pelo Mexico, passando a usar 0 nome 
de Puebla, e sendo depois requisitado 
pelo Govemo Americano para transpor
te de tropas, Em 1945 voltou ao Mexico, 
Em 1947, foi vendido a Argentina onde 
tomou 0 nome para Olympia e depois, 
para, Juan de Garay. 

Em 1952 foi vendido a Soc. Transocea
nica SA, em Buenos Aires, mantendo 0 
mesmo nome, Finalmente foi vendido em 
1962, para Barcelona, para ser desmante
lado. 

(I) Aprovelto a ocasloo para agradecer a Exma. Sra, 
Dra, Julia Saldanha. a amabtHdade com que tem 
colaborado nos mlnhas Investlaac;Oes, 
(2) Geor.fJes ARGYROPOULOS. "DHUzac;oo de "Bolas de 
Correlo » nas aguas ac;orlanas In Se/os e Moedas. 
Avelro. Clube des GaIitoS de Avelro n,O 19/20,1/9/1967. 

~
' 23e 24, r A. MUNCH. amao pubtlcado na revista Der Sammler 

D 00. n,o 1Z 1965. 

AEROFILATELIA ' : 

0015 CARIMBOs 

Em 8 de Julho de 1961 os Transportes 
Aereos Portugueses (TAP) inaugu
raram as suas carreiras para 0 nosso 

Estado da fndia, A partida do avioo 
efectuou-se as nove horas e trinta minu
tos, do Aeroporto da Portela, em Lisboa, 
e a chegada a Goa no dia seguinte, 

o «Super Constelationn, baptizado 
com 0 nome de <<Vasco da Gama)) era 
o primeiro avioo para a nova linha quin
zenal Lisboa-Goa-Lisboa que nessa data 
se inaugurava, 0 piloto do avioo foi Jose 
Sequeira Marcelino e a bordo viajaram 
varios convidados, acompanhados pelo 
Administrador dos TAP, comandante 
Soares de Melo e Virgnio de Morais, este 
secreta rio da administra900, 

No aviao seguiram flores de todas as 
provinclas portuguesas, tanto metropoli
tanas, como ultra marinas, para recordar 
que Vasco da Gama fazia nesse mesmo 
dia, 8 de Julho, 464 anos que tinha par
tido para a fndia, e uma salva de prato 
dos TAP ao Govemo-Geral da fndia, para 
recordar a inaugura900 do y~o. 

Previa mente, 0 Arcebispo de Mitilene, 
celebrou missa e procedeu a ben900, 
do avioo, tendo assistido aos aetos os 
ministros da Marinha e das Comunlca-
90es e outras entidades, 

Para terminar estas pequenas notas 
introdutivas, que muito pouco interessam 
filatelicamente, diremos que 0 avioo 
seguiu 0 itinerario previsto: Beirute, Da
masco, Karachi e Goa. 
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A correspondencia que seguiu nesse 
voo foi obliterada com 0 carimbo que 
junto reproduzimos, 

De regresso 0 avioo partiu de Goa 
no dia 11 de Julho, Da parte dos cn do 
Estado da fndia foi aposto nas corres
pondencias um carimbo especial co
memorativo, sem data, e com a legen
da seguinte: «Vasco da Gama partiu 
para a fndia a 8 de Julho de 1497, A TAP 
faz 0 seu primeiro voo para a fndia a 8 
de Julho de 196111, e do qual damos re
produ900 em tamanho original. 

Vasco do Gama partfu parer d 
India a 8 do Julho de 1497. 
A TAP (d% 0 seu primeiro vaa 
para 0 Inclill Q 8 de Julho de 1961 

As cores das tintas usadas foram diver
sas. 

Foram utilizados carimbos nas esta-
90es postais de Goa, Margoo, Mapu9a 
e Vasco da Gama. Nas correspondencl
as apresentadas na Esta900 Central de 
Goa, tamoom foi utilizado 0 dito carimbo, 



melhores obras de Arte que se fizeram 
nesse ano. Entre pintura, escultura, dese
nho e gravura, e inclufda a minha co
lecc;:ao dos Selos dos Reis da Primeira 
Dinastia! 

Com 0 dinheiro que recebi dos crr, 
parti para Itolia e, no regresso, numa 
entrevista a Gaspar Simoes no "Diorio de 
Notfcias", disse que tinha estado em Itolia 
por conta dos Reis de Portugal, frase que 
me valeu a chamada ao Ministerio da 
Educac;:ao, para me justificar. Ao Ministro 
respond i-I he, com ironia, que quando 
recebi a participac;:ao julgava que 0 
Ministro me ia consultar para um possfvel 
condecorac;:ao, nunca para receber 
uma censura e admoestac;:ao.» 

Antonio Uno 
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Proponha urn novo socio para 0 CFP 
Anuncie na Revista do CFP 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CECILIA DO SACRAMENTO 
Rua do CruciflXO, 26 • Telefone 3424891 • 1100 LlSBOA • PORTUGAL 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
Permanentes Formato 22 x 25 ems. 

Cartolina 

PORTUGAL - 1." Parte (Selos do Correio Normal) 
- Volume I (Selos de 1853 a 196~) ........... ............................ .. ................................................... .................. 3.300$00 
- Volume II (Selos de 1970 em diante) ....................................................................................................... 5.250$00 

PORTUGAL - 2.' Parte (Selos de Aviso, Blocos, Imposto, Encomendas, Porteado, Olicial, 

ILHAS ADJAC~1IT~S~.s: .. ~~~:~ .. :::::::::::::: :::::: ::::: : ::: ::: : :: :::::::::: ::::::::::::: ::::: :::::::: : :: ::: ::: : :::::::::: : :::::::::: ::: : :: :::: : : : :: : ::: : :: : : : :::: : :: :: :::J~~~ o~ 
ANGOLA ...................................................................................................................................... .......................................... 3.000 00 
~J8'v\;Ni>~u~~.~~.: ::::::: :::::: : : ::::::: :::::: : : :::::::::::::::::::::: ::: :: ::: ::::::: :::::::: ::::::: ::::::: :::::: :::::::: :::::::::::::: : : :::::: ::::::: :::::::: : : :::::::::: :::J :~~~ ~~ 
gtf~t"~~fu~~~~1~.:::::::::: :: :::::::::::::: : ::::::: : ::::::: : ::::::::::::: :: ::::::::::: : : :: ::: : :::: ::: : ::: :::: : :::: ::: : :: ::::: : :: :: : :: :::::::::: ::::: :::::::: :: : ::: ::J:I5~ o~ 
?JbT1 .. :'~~~~?~~.~.~ .. ~.~:..~.~.I.~~.~. ::::::::::::: ::::: : :: :::::: ::::::::::::::: :::: : :::::: :::: :: : : : :: : : ::::: :::: : ::::: :::: ::::::::: : :: :::::: ::: : :::::: :: ::::: : :::::::::: :J:~~~ ~ 
MACAU .................................................................................................................................................................. ................ 5.500 0 

~~~ik~~li~m~~i~~:::::: ::::::::: :::::::: :: : :: :::::: : ::: :: :: : ::::::::::::::: : : ::::: : : :: ::::::::::: :::::: ::::::: : : :::::: :::::::::: :: : :: ::::::::: :::::: ::::: : :::: ::: :::: U~~ o~ 
S. TOME E PRINCIPE Republica 1- N.' 1 a 59. Av. 1, Blocos 1 a 53 ....................................................................... 6.000 00 
S. TOMB E PRINCIPE Republica II - N.· 60 a 92, Av. 2, Blocos 54 a 93 ................................................................. .4.000 00 
TIMOR ................................................................................................................................................................................... 1.950 0 
~Mb~lMbgE M~J~~t~tM~~~ ·WQUEiCTETE·, .. QUELiMANE;·KYONGA; .... · .............. · .. · .......... 1.800 0 

~tr::!:~~:::;::::::: : : ::::::::: :::: :::::::::::::: :: : ::::::: : : :::: :::::::::::: : :: : ::::::::::::::: :::::::: ::::: ::: : :::: : :: : ::: :: :: :::: :: :::: :::::::: :: : :::::::: 1.8~~~ 
Papel ......... .......................... 55$00 

Janeiro de 1995 IVA Incluido 17% 
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MARCOFILIA 
No desejo de uma maior divulga<;:oo dos carimbos e ftomulas de Portugal, passamos a indicar 

os que ja foram utilizados nos nossos Correios nos diversas datos e locais neste ana de 1995. 
Esperamos que estas indica<;:oes sejam uteis aos filatelistas em geral e aos temmicos em particular. 

CARIMBOS COMEMORATIVOS 
Figueiro do Foz. 1 de Janeiro. Ginasio Clube Figueirense. Centenario. 
P6voa de Varzim. 27 de Fevereiro. Mostra Filatelica do Clube Naval Povoense. Nonagesimo 
Aniversario. 1994. 
Santo Tirso. 4 de Mar<;:o. EXPO. Camelia 95. 
Beja. 27 de Mar<;:o. Dia Nacional do Dador de Sangue. 
Rio de Mouro. 1 de Abril. 12.0 Aniversario dos Maximafilistas Portugueses. RIOMAX 95. 
Funchal. 12 de Abril. Navio "Oriana». Viagem Inaugural. 
Coimbra. 29 de Abril . SO.o Aniversario do Sec<;:oo Filatelica do Associa<;:oo Academica de 
Coimbra. Queima das Fifas 1995. 
S. Pedro do SuI. 4 de Maio. 1.° Mostra Filatelica Juvenil. Clube ,,0 Cebolinha». 
P6voa de Varzim. 6 de Maio. X Aniversario do Cimax. Clube Internacional de Maximafilia. 
Silves. 11 de Maio. Saloo de Filatelia Juvenil. Festa do Juventude. 
Santa Iria de Az6ia. 13 de Maio. VII Mostra Filatelica. Circulo Filatelico do Sociedade Recreativa 
e Musical 1.° Agosto Santa Iriense. 

;/' ''' 
8 ........ 

~~~ y ~ 
~ AHD5 ~ 
el , EJA 

i'~tPOflILoct "'r ... .r 

!Wl~J 
~ •• ~ 0' 

r"/''''ODI~,\i' 

FLAMULAS 

Comemora<;:oes do VI centenario dos Bombeiros Portugueses. Esta<;:oo Central de Correios de 
Lisboa. De 1 a 31 de Maio. 
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Tecnicas Postais 
os Correios de Portugal tem vindo a 

acompanhar a par e passe a evo
luyoo tecnologica. 

Provo disso sao os diversos equipa
mentos que a referida Empresa Publica 
tem instalado em muito das suas esta
yoes e cuja descriyoo aporece com 0 
titulo ((Inovayoo», inserto no revista 
((Correios em Directo». 

Devidamente autorizados passamos a 
reproduzir seguidamente tao interessan
te e elucidativo artigo esperando ser do 
agrado dos nossos prezados leitores. 

OS EQUIPAMENTOS QUE TEMOS 
QUAIS SAO E ONDE ESTAO 

Balanlj:a 

Balanlj:a mecanlca automatlca: peso 
objectos posta is, sendo 0 peso indicado 
num quadrante atravas do leitura do 
posiyoO de um ponteiro - EC, ECI, BEC. 

Balanlj:a electronica de encomendas 
Cachapuz: peso e taxa encomendas em 
funyoo do destin~, emitindo uma eti
queta autocolante com 0 valor do taxa 
- algumas EC. 

Terminal 
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Balanlj:a electronica MeHler de 6 Kg e 30 
Kg: peso objectos posta is, sendo 0 seu 
peso obtido pel a leitura directa de um 
visor digital onde 0 valor aparece inscrito 
- EC, ECI, PC, CC. 

Telecopiador ou fax postal: envia ou re
cebe documentos transmitidos atravas de 
uma linha telefonica - EC, ECI. 

Maquina de franquiar: imprime a franquia 
postal. direc tamente nos finos ou sobre 
uma etiqueta autocolante - EC, ECI, PC. 

Maquina de atar: acondiciona os mayos 
de objectos postais atravas do colocayoo, 
de uma forma automatica, de fio de 
polipropileno a sua volta, normalmente em 
cruz - CC e COP. 

Maquina de cintar: acondiciona mayos 
de objectos pastais atravas do colocayoo 
de uma forma automatica ou manual, de 
cinta de polipropileno a sua volta, nor
malmente em cruz - CC e COP. 

Maquina de obliterar: imprime, de forma 
automatica, a marco de dia sobre os fi
nos, inutilizando, dessa forma, 0 selo -
- CC e COP. 

Maquina separadora faceadora e 
obliteradora, SFO NEC: faz a separayoo 
dos objectos, por formato, rejeitando os 
noo normalizados, faceando-os atravas do 
detecyoo do existencia de serrilha e em 
seguida obliterando-os - CC. 

Validadora 

Para a Historia duma EmissCio 
de Selos 

T 
ivemos ha anos a felicidade de co
nhecer 0 eminente pintor e historia
dor de arte, mestre Antonio Lino. 

A amabilidade e a simpatia do anti-
go Professor das Belas Artes, que tem 
mantido 00 longo dos anos uma activi
dade artistica multifacetada, foi 00 
ponto de escrever, a nosso pedido, um 
artigo curiosissimo que vai ser, certa-

mente, do agrado de todos os filatelistas 
que se interessam pela historia dos Selos. 

E um privilagio, para nos, publicar, 
nestas colunas, 0 artigo inadito do ilustre 
pintor. 

PARA A HISTORIA DUMA 
COLEC<;AO DE SELOS 

((Em 1947 fui convidado pelo Director 
Artistico dos cn a fazer uma colecyoo 
de posta is sobre Guimaroes em gravuras 
de madeira de buxo de topo, que, pu
blicada quase de seguida se esgotou. 
As suas matrizes de madeira estoo no 
Museu dos cn. No mesma ocasioo 0 
Pintor Martins Barata encarregou-me de 
desenhar os cartoes para um realizayoo 
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Eurico C.E. Lage Cardoso 

em talhe-doce, de selos com os Reis do 
Primeira Dinastia, retratos que criei, ex
cepto D. Afonso Henriques, inspirado Ii
vremente no estatua de Guimaroes do 
nosso primeiro Rei, do grande escultor 
Soares dos Reis e do Rei D. Pedro I, tirado 
do tlimulo de Alcobaya mandado fazer 
pelo proprio, e que, por isso, deve ser 
um vero retrato, embora estilizado 00 
espirito do apoca antigo. 

Fiz 0 retrato do Rei D. Fernando 0 
Formoso com barba, que tive de 0 refa
zer sem ela, por terem chegado a con
clusoo que no sua apoca os Reis noo 
usavam barba, como sucede 00 Rei D. 
Jooo I. 

Feitos os cartoes foram entregues a 
Junta de Educayoo Nacional, que, 
reunida noo aprova as colecyoes, con
denando-as por uma gravura e desenho, 
de trayo duro e claro-escuro violento 
principalmente a figura do Rei D. Dinis, 
aquela de que eu e 0 Pintor Martins 
Barata gostavamos mais, e que agora 
me dizem ser um dos selos mais cotado. 

Em minha defesa expliquei que as 
gravuras sao feitas com buris de ayo 
duro. 

A forya e a nitidez a, tecnicamente, 
a sua linguagem, e os desenhos dos selos 
foram estudados para serem tambam 
feitos em gravura de ayo, por isso reali
zados para aquela linguagem. 

Concordando com 0 meu parecer 0 
Director Artistico dos cn, Pintor Martins 
Barata, a colecyoo de selos do Primeira 
Dinastio sai. Noo acaba aqui a Hist6ria. 
Uma Revista de Arte Inglesa convida 
todos os anos os melhores criticos de Arte 
de varios poises pora declorarem as 10 



FILATELIA-NUMISMA TICA 
MADEIRA 

Coso Especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOTAS· 
de 

Portugal! A~ores/Madeira/Macau 

Ex. Colonias 

C.P.4511 

COMPRA E VENDE 

Grandes Coleq:6es e 
pec;:as isoladas 

9057 FUNCHAL CODEX 
MADEIRA - PORlUGAL 

Tel.:: (091) 22 30 70 
fax: (091) 23 OB 05 

PORTUGAL - COL6NIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MAN COLI STAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAis I TEMA 

CONTACTE-NOS 

I. COELHO FILATELIA 
APARTADO, 135 - FARO 8002 

Selos de Portugal. Ultramar 
e Estrangeiro, 

Novidades. Temiitlcos. 
Sobrescritos de 1.2 dla. 

TODO a MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 834108 

1170 LISBOA PORTUGAL 
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transcrevo, na pr6pria lingua, p~r se tra
tar dum escrito proveniente de um 
doutor professor da Faculdade de Albi 
(ali mesmo, na Fran<;:a), que diz ainda: 

«Le Docteur J. STIBBE. ancien President 
de la Federation Beige et President des 
coliectionneurs d'Entlers Postaux est un 
de mes amis et je lui avis ecrit Ie 20 
octobre pour qu'iI recherche cette piece 
qu'iI avait en double dans sa collection.» 

provando-nos que os nossos INTEIROS 
POSTAIS tambem sao estudados e pre
tendidos na estranja. 

Notaram as 1N0ltas que 0 Mundo deu» 
para se chegar a esta conclusao? Nao 
fora 0 Dr. Camara (tao desiludido com 
a Filatelia) e 0 seu Amigo de Albi, jamais 
teria tomado conhecimento de tal 
«CATEGORIA» pois, 0 grande (insisto) 
CUNHA LAMAS nao chega a esse ponto, 
salvo se me escapou 0 informe. 

Compulsando 0 seu 1.° VOLUME 
(1952) e a paginas 18, poderemos ler (no 
tocante ao CONGRESSO POSTAL DE 
BERNE - 1874, participado p~r 22 parses) 
que um acordo aprovado sob a desig
na<;:ao de «CONVEN<;Ao POSTALll, fora 
ratificado em Lisboa, pela lei de 18/ 
Mar<;:0/l875, dando origem a UNIAO 
GERAL DOS CORREIOS... compreendi
do? t que a «UN lAO POSTAL UNIVERSAL», 
com 38 paises, s6 seria valida em 1879, 
e a pag. 21. dentro do REGULAMENTO -
XV - Bilhetes-postals, pode ler-se, 
quanta ao n.D 3: «Tanto quanto possivel. 
os bilhetes-postais emitidos especial
mente em vista da circula<;:ao na Uniao, 
devem ter um selo fix~ e 0 titulo «Union 
Postale Universelle» ... 

Depois ... depois, tudo e posterior e ja 
nao interessa. 

E eis como as «COisaSl) acontecem ... 
fomos os PRIMEIROS e, contudo, depois 
de tantos trabalhos, tantas horas gastas 
(mas nao perdidas) so agora e grac;as 
aos AMIGOS, as circunstancias e acasos, 
vim a saber que PORTUGAL foi 0 PRI
MEIRO. 

.. . claro que, Voce, ja sabia ... 

Maquinas indexadoras PIA e SIVIC (HBS): 
inscreve nos finos um conjunto de barras 
fluorescentes correspondentes ao c6di
go postal - CC. 

Maquina divisora HMl e MMS (HBS): di
vide automaticamente os finos por c6di
go postal. lendo as barras f1uorescentes 
impressa pelas indexadoras - CC. 

Maquina Plastlficadora: embala os ma
<;:os que saiem da maquina divisora -
-CC. 

Impressora da Selos 

Maquina divlsora de encomendas e 
prato basculante (CRISPLANT) - (CC de 
L1sboa e Funchal) e de brac;os 
desviadores (CTT) - cc do Norte: divide 
as encomendas p~r c6digo postal atra
ves da digita<;:ao destes num teclado. 

Maquina de vender selos Klussendorf: 
fornece selos de determinados valores 
sendo 0 pagamento feito por moedas 
introduzidas na maquina - EC, ECI e EU. 

Maquina de selos Monetel: fornece se
los de determinados valores e taxa ob
jectos colocados sobre uma balan<;:a 
incorporada, sendo 0 pagamento feito 
por moedas introduzidas na maquina -
- EC, ECI, Ag. 

Equlpamento para 0 sistema de registo 
e pesquisa informatizada de objectos 
EMS (Rede de .. track and trace .. ): regista 
os objectos EMS e permite acompanhar 
o seu percurso, sabendo em qualquer 
momento 0 ponto da rede de encami
nhamento nacional e internacional em 
que se encontram, atraves da informa
<;:00 existente num computador central 
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- abrange a data 59 locais, entre os 
quais: 2 centr~s de tratamento EMS 
(Lisboa e Porto), 7 CTC e os COP e EC de 
maior volume de trafego. 

Leitor 6ptico 

Maquina de embalar macros: solda uma 
manga plostica que protege os ma<;:os 
de objectos postais - algumas EC e ECI, 
COP e CC. 

SISTEMA INFORMATICO de Estac;ao de 
Correios, existente em todas as Estayoes 
de Correlos Informatizados e constituido 
pelos seguintes equipamentos: 

Balanya electronica Mettler, de 6 a 30 
KG. 

Impressora de Vinhetas 

Marcadora de vales ou validadora: ins
creve nos vales postais uma linha com 
caracteres 6pticos que autentica 0 vale 
e controla a emissao e recep<;:ao do 
mesmo. 

Leitor optico: Ie a linha 6ptica dos vales 
postais e das cobran<;:as. 

Impressora de sen has para sistema de 
gestao de filas de espera (em regime 
experimental): fornece aos clientes uma 
senha numerada correspondente a sua 
posi<;:ao na fila de espera . 



Visor ou display para chamada de cli
entes (em regime experimental): indica 
ao cliente 0 balcao onde vai ser atendi
do. 

Etiquetadora: emite etiquetas autocolan
tes com franquias ou com indica<;:oes 
sobre 0 pagamento de vales posta is e 
cobran<;:as. 

Terminal: conjunto de monitor e teclado 
que recebe e do ao operador indica
<;:oes do sistema. 

Impressora 

Modem: permite 0 envio de ficheiros com 
informa<;:ao de um computadar para 
outr~, atraves do Iinha telef6nica. 

UPS (Unidade de alimentacrco): fornece 
energia electric a para a alimenta<;:ao de 
equipamentos, isenta de perturba<;:oes e 
permitindo 0 funcionamento dos mesmos 
durante algum tempo em caso de falta 
de energia da rede. 

Impressora: imprime Iistagens com os 
movimentos e resultados do funciona
mento das EC. 

Maquina de contar notas ou moedas (em 
regime experimental): contam notas e 
moedas, fazendo conjuntos do mesmo 
valor. 

Computador Elena e Mlcroelena: faz a 
gestao de todos os perifericos descritos 
anteriormente. 
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C6digo dos varios locais de laborac;:co 
on de se distribuem os equipamentos 
postals: 

EC: Esta<;:ao de Correios; 
ECI: Esta<;:ao de Correios Informatizada; 
PC: Posto de Correios; 
BEC: Balcao Exterior de Correios; 
Ag: Agencias; 
EI: Esta<;:ao Itinerante; 
CC: Central de Correios; 
COP: Centro de Distribui<;:ao Postal; 
EU: Espa<;:o urbano (Marcos Especiais de 
Correio, vias publicas, Centr~s Comerci
ais e outros locais de grande afluencia 
de publico). 

NOTA: Esta Iista, elaborada com 0 apoio 
da Direc<;:ao de Equipamentos Posta is e 
Frota, naG e exaustiva, existem outros 
equipamentos, a maior parte ainda em 
regime experimental. A seu tempo, Cor
reios em Directo falara deles. 

3,° Saloo de Filatelia 
do Municipio de Azambuja e 
Saloo de Filatelia da Primeira 

Republica 

Por lapso de que nos penitenciamos 
referimos que 0 Presidente da Sec<;:ao 
Filatelica da Casa do Povo de Aveiras de 
Cima e 0 Sr. Jooo Soeiro quando na re
alidade querfamos escrever Joco Santos. 
A este nosso prezado amigo e dinamico 
dirigente daquela Sec<;:ao Filatelica as 
noms desculpas pelo engano. 

derada como simples curiosidade, e 
parta de uma pergunta: - «Qual 0 I.P. 
portugues a apresentar, PELA PRIMEIRA 
VEZ !'IO MUNDO, uma men<;:ao OBRI
GATORIA? 

Vamos ao esclarecimento, ainda que 
tenha de me alongar um pouco. Assim, 
aqui ha tempos, 0 Dr. Romano Caldeira 
Camara, escreveu-me solicitando 0 en
vic de um I.P. que, pela fotoc6pia junta, 
verifiquei ser 0 nosso n.o 2. 

Regressava de ferias (dos tais quatro 
meses ... invejosos!) e porque a carta ja 
era muito anterior (os servicros de cor
reio, nco respeltaram, como parece ser 
hablto, 0 pagamento feito para 0 envio 
a outra direccrco) telefonei-Ihe, apre
sentando desculpas (que nao perdesse 
tempo e dinheiro, com reclama<;:oes, 
aconselhou-me) e informando de que 
haviam pelos menos 5 tipos, reimpres
sao inclusa, e quais os disponfveis. 

Ignorando as razoes do seu Amigo e 
face aos custos, do I.P. pedido, acar
damos com 0 envio do n.o 1 (por seu 
intermedio) para aprecia<;:ao e assim foi 
felto. 

. ..... , , . 

". 
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o tempo decorreu e a res posta sur
giu, acompanhada de nova fotoc6pia 
(essa que estao vendo) e convincente 
explica<;:ao, quanta a sua escolha. E 
depois? Depois: 

«Je vous dois tout de meme quelques 
explications qui m'ont amene a 
rechercher cet Entier et porquoi Ie n.o 1 
ne presente pas d'interet pour I'etude 
que je poursuir: 

Avant de creer I'Union Postale 
Universelie, Ie baron von STEPHAN el les 
divers pays Europeens puis mondiaux 
avaient cree ''I'Union Generale des 
Postes H

• Le premier pays au monde qui 
ait imprime un Entier Postal portant cette 
mention qui deviendra obligatoire et 
"Universelie H plus tord en langue 
fran<;:aise est Ie Portugal: 

• Para os Pafzes da Uniao Geral dos 
CorreiosH 

Voila I'objet de mes recherches sur 
cet Entier Postal et surtout ayant voyage 
meme en Europe.)) 



, 
APRENDENDO ATE MORRER 

S 
ei que, antes, outros (especialmen
te JOSE DA CUNHA LAMAS) indica
ram ou deram elementos acerca 

dos nossos INTEIROS POSTA IS (que muito 
me ajudaram) mas, aqui para nos, quem 
tem e continua pugnando mais por este 
ramo de coleccionismo? Quem e que 
tem escrito (mal ou bem) e continua fa
zendo-o, na defesa da sua «dama»? 

Pois e! Em 1976 apresentei um cat6-
logo (?) depois de um outro editor (?) 
ter perdido (segundo me disse) 0 que, 
anteriormente, Ihe entregara ... dando a 
lume, um seu. 

o «PORTUGAL ULTRAMARINO», apa
receu em 1980, dando origem, mais 
tarde, a outros dois «especializados», que 
nao de minha paternidade. Tentei a 
safda de um segundo, alterando e me
Ihorando 0 anterior (1976) mas, por ra
zoes sem interesse para 0 caso, 0 editor 
viu-se impossibilitado de 0 levar a cabo, 
mesmo dois anos depois. Lisboa foi a 
proxima tentativa e uma nova negati
va ... e que havia algo em «banho-maria» 
e 0 mercado nao comportava dois. 
Certo! Certfssimo! E afinal nao se tratava 
de coisa semelhante ... nem de longe. 
Assim, ele, 0 tal, melhorado por actuali
zado, est6 aqui, calmfssimo, na minha 
gaveta, mas nao desprezado, anote-se. 

Porque nao 0 edito? Boa pergunta, de 
respostas f6ceis, j6 que se resumem a: 

1.0 - Noo tenho nem disponho de 
capitais para brincar aos cat610gos; 

2.0 - Ninguem garante a «Proprie
dade Liter6ria" ... e as fotocopiadoras 
estoo af para 0 provar. 

. .. e andeL eu, cheio de «peneiras» e 
boa vontade, ao querer «queimarll, ain-
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Americo Mascarenhas Pereira 

da mais, os olhos e 0 bestunto, no senti
do de «oferecer» aos INTEIRIST AS mais dois 
cat610gos, mas, desta vez, acerca de 
CARTOES POSTAIS e SOBRESCRITOS, res
pectivamente para: 

a) Portugal, Aerores e Madeira. 
b) Ultramar Portugues. 

nao era assim Amigo COHEN? Por que e 
que nunca quis pegar nisto, meu Coro, 
quando eu Ihe podia ceder um bom lote 
de elementos?... Parabens! Fez 
muitissfmo bem. So Ihe trariam «XA-TI
-CES», acredite. 

E a que proposito vem toda esta 
«choramingadeira», noo e? Pois e! E que, 
como 16 diz 0 velho rifao: - «Quem nco 
se sente, nco e filho de boa gente», e, c6 
o <<Je», j6 comec;:a a estar farto de lerl 
Itomar conhecimento de tantos iniciais 
promotores, induzindo a que sem eles, 
noo teria havido tao grande progresso 
no INTEIRISMO. 

Que fizeram por isso? Ficaram-se pelos 
primeiros 100 (+ ou -) estudaram-Ihes as 
q uaJidades/Variedades/ d efeitos/ erros 
(decerto por conveniencia propria) e 
apresentaram-os ao publico coleccio
nador. 6ptimo! Muito bem! E que mais? 
E quanta aos outros 1690 que «aventaram 
as urtigas»? J6 Ihes dedicaram alguma 
atenc;:ao? 

Saberoo mesmo que (segundo os 
meus numeros) j6 montam a 1790, nos 
fins de 1994, conforme consta no tal 
cat610go, que mantenho aqui na gave
ta? Que mais estudoram? Ora vamos 16 
respeitar, urn pouco rnais, os outros 't6 
bem? 

E j6 agora, atentem em mais esta 
informac;:oo, ainda que possa ser consi-

LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
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PORTUGAL 

244 - Eng. J.C. Santiago. Rua Mousinho de 
Albuquerque, 13. Tercena. 2745 
Queluz. (M) Po.ln.T.60.N.U.1.2.92.93. 

353 - Jorge Alberto Rola Pereira Bastos. Rua 
Henrique Antonio do Mota, 27-1.° Dto. 
2775 Carcavelos. (M) Po.ln.T.C.V. 
60.N.U.1.2.93 

625 - Antonio Jose Ferreira de Almeida 
Valente. Avenida do Republica, 1170-
2.c coso. 4430 Vila Nova de Gaia. (M) 
Po.Fr.ln.Es.lt.T.C.60.U.1.2.3.4.72.90.94. 

650 - Antonio de Almeida Pereira. Estrada 
NacionaL n.o 16. Mac;:ainhas. 6300 
Mac;:ainhas de Baixo. (P) Po .T.C. 
V.60.U. 

905 - Dr. Jose Antonio Loureiro Belchior. 
Conservat6ria do Registo Civil. 4470 
Maio. (M) In.Fr.Es.T.C.V.60.15.U.Te
mas: Direito, Literatura, Astrofilatelia, 
Religiao, Nata\' Papas, etc. em 
N.9O.94. 

1424 - Franklim Moreira do Silva. Rua do 
Brasil, 343-2.°. 3020 Coimbra. (P) T.C. 
6O.N.U.1. 

2530 - Jose Carlos Basto Duarte. Rua Prof. 
Sousa do Camara, 167-2.° Esq.o. 1070 
Lisboa. (P) T.C.60.N.U.1.3.93.94. 

2588 - Miguel de Faria Rocha do Silva. Av. 
Almirante Reis, 77-6.° Dto. 1150 Lisboa. 

2967 - Carlos Miguel Marques Bastos. Rua 
Vale de Cambra, 64. 3700 S. Joao 
do Madeira. (P) 60.N. 

3027 - Francisco do Conceic;:ao Mendes de 
Almeida. Rua Almeida Garrett, 4-3.° 
Esq.o 2795 Carnaxide. (M) T.C.v.60. 
1.2A. 

3037 - Eng. Pedro Manuel Bento Rocha. Rua 
Francisco Baia, 2-4.° C. 1500 Llsboa. 
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(M) Fr.ln.T.C.60.N.U.1 .2A.Tematica 
Walt Disney 

3071 - Prof. Helio Manuel Coelho Matias. 
Avenida do Nazare, 10.2450 Valado 
dos Frades. (M) C.60.N.Tematicas: 
Aves de Rapina. Europa. Cartas 
Geograficas e FamOia Real Inglesa. 

3345 - Risler Gonc;:alves Vidal Junior. Rua do 
Rio do Azenha. 12-2.° A. 2725 Mem 
Martins. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.U .1.2A. 
66.19.26.53.90.Afinsa. 

3392 - Carmen Dolores Lerias Germano. Rua 
25 de Abril. Olhos de Agua. 2955 PI
nhal Novo. (P) T.C.v.60.N.U. 

3394 - Tiago Ferramentas Cruz. Urbanizac;:ao 
do Portela. lote 104-6.° Esq.o. 2685 
Sacavem. (P) Po.T.V.C.60.N .U.1. 
10.10A.10.B.19.21.24. 

3395 - Manuel Henrique Saraiva Pimento. 2.c 
Rua do Mouraria. 13. 7860 Moura. (M) 
60.N.U. 

3396 - Carlos Manuel Esaguy Rodrigues. Av. 
D. Rodrigo do Cunha. 6-1 .° Dto. 1700 
Lisboa. (M) Po .Fr.ln.A 1.T.C.V.60. 
U.3. 

3397 - Ant6nio Monteiro Oliveira Barros. Rua 
do Hospital. Apartado 71. 2440 Bata
Iha. (M) Es.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.3.68 de 
1.Tematicas varias.90.91.97 .Afinsa. 

3398 - Acacio Elisio do Silva Soares. Prac;:a 
Sousa Oliveira. 22. 2450 Nazare. (M) 
Po.T.C.V.60.66.Cart's.1.(Classicosl 
/Republica) .28. 72.Afinsa. 90 

3400 - Arnaldo Botalha Daniel. Rua N. S.c dos 
Remedios. 9-1.°. Apartado. 23. 2665 
Malveira. (P) Po.T.C.v.60.N.U. 

3401 - Ana Filipa Fernandes Cabral. Av. dos 
Bombeiros Voluntarios. Lt. 3-4.° C. 2950 
Palmela. (P) Po.ln.T.C.v.60.N.U.1.2C. 
T29. 



3402 - Antonio de Jesus Concelc;:ao Pinhao. 
Rua Raquel Roque Gamelro. 18 ric 
Esq.°. 1500 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.Es.T.C.v. 
60.N.l.Afinsa. 

3403 - Pedro Miguel Santos Vaz Pereira. 
Avenida dos Estados Unidos da 
America. 97-2.° Esq.o. 1700 Lisboa. (P) 
Po.ln.T.C.73.N.U. 

3404 - Nuno Miguel Teixeira da Silva. Rua do 
Padrao. 225. 4415 Carvalhos. (P) 
Po.ln.C.60.U.T28.T29.Futeol.T49. 

3405 - Ricardo Afonso Ribas Gonc;:alves 
Gomes Alves. Apartado 60. Belriz. 
4491 Povoa de Vazrim. (M) Po.ln.T.C. 
V.60.72.N.U. 

BRASIL 

2575 - Elsa Leao Braga. Desportista Humber
to Guimoraes. 1081/402. Ponta Verde. 
57035-030. Maceio. Alagoas. (M) 
Po.Fr.ln.T.N.U.60.1.15.21 A.24 B. 

3391 - Prof.° Helida Cordeiro Pennafort. Rua 
Odilordo Silva. 528. Laguinho. 68902-
-040 Macapa. (M) Po.lt.ln.T.60.N. de 15 
por 6O.3C.60.N.U.24.63. 

ESPANHA 

2188 - Juan Malvor Lema. Naturales. 4. 15500 
Fene. (19/A) (liP) Po.Es.T.C.v.60.N . 
U.l .19.20.46.Carimbos Especiais.90. 
94.107 Espanha. 

ALEMANHA 

3399 - Schrafstetter Alfons Siegfried. Wehr
shauserstr.9.D-35041 Marburg. (M) 
T.C.v.60.l.U ate 1930.Depols N.N.U. 
10. 1 OA.lOB.CEPT. Afinsa.97. 

UCRANIA 

3393 - Vladimir Rudenko. P.O. Box 123. 
266022 Rovno. (M) Fr.ln.T.60.N.T7. 
Oferece 6. 67.67B. da 37.Ex.37. 
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OBITUARIO 

o Clube Fllatellco de Portugal lamenta 
profundamente 0 desaporecimento ocorri
do. nos ultlmos meses. dos seus dedicados 

e inesquecfveis socios: 

Padre Manuel de Castro 
Carmelo Manuel da Sliva 

Armando Martins Coucelro 
Carlos A. Pereira Gomes de Silva 

As fammas enlutadas a Direcc;:ao do CFP e 
os dirigentes deste Boletim apresentam as 

mais sentidas condolencias. 

i::r 
i::r i::r 

Teleferico de Penhe 
A TURIPENHA - Cooperativa de Turis

mo de Interesse Publico. R.L. vai inaugurar 
oficialmente. no proximo dia 24 de Junho. 
o Teleferico da Penha. com a presen<;a 
de Sua Excelencia 0 Presidente da Repu
blica. 

Para comemorar 0 evento, a Direc<;oo 
da Turipenha mandou executar um ca
rimbo que adlante se reproduz. 0 qual sera 
aposto, na correspondencia apresentada 
para 0 efeito, na Sede da Cooperatova 
(Hortas - Esta<;oo Inferior do Teleferico -
- Guimaroes). 

, 
EDITORIAL 

\. 

Realizou-se no passado dia 18 de Marr;:o. num dos Saloes da Casa do Povo de Aveiras de 
Cima. 0 Congresso da Federar;:oo Portuguesa de Filatelia. Um dos pontos da ccOrdem de Trabalhos», 
foi a eleir;:oo dos Corpos Sociais da F.P.F. para 0 quadrienio 1995/1998. 

A semelhanr;:a do que vem sucedendo nos ultimos anos, este foi mais um Congresso pacifico. 
Noo fora 0 facto de dois dos Delegados presentes ccanimarem)), de quando em vel. os trabalhos 
com as suas intervenr;:oes, teriamos estado na presenr;:a de um Congresso em que 0 «Consenso 
absoluto)) foi 0 mote. 

E noo venha dizer-se que a culpa desta PAl. que alguns padem apelidar cedos Cemiterios» e 
dos homens da Federar;:oo. Com efeito, todas as Agremiar;:oes Federadas. no pleno gozo dos 
seus direitos estatut6rios podem mandar aos Congressos os seus delegados que. obviamente, 
teroo voz activa durante os trabalhos. 

Ao contr6rio do que se poder6 pensar gost6mos, sinceramente, que esses dois Delegados 
tivessem estado presentes. 

Com efeito, apreciamos Congressos vivos. participativos, onde se debatam ideias e se for
mulem propostas, onde se apoie 0 que se acha bem e se discorde do que se considera mal. 
Um Congresso com estas caracteristicas noo deixa de ser pacifico, desde que haja elevar;:oo, 
educar;:oo e civismo da parte de todos os intervenientes nele. 

Consideramos que enos Congressos (e 56 neles) que se devem debater os problemas e as 
questoes que, eventual mente. possam surgir no panorama filatelico nacional. 

o Clube Filatelico de Portugal homa-se de ter proposto a sufr6gio a Usta dos Corpos Saciais 
(alias, unica) no referido Congresso. 

Dela faziam parte personalidades que j6 derom sobejas provas da sua capacidade 6 frente 
dos destinos do F.P.F. 

De entre os componentes da referida lista. seja-me premitido destacar um nome - PEDRO 
VAl. PEREIRA - que h6 13 anos labuta na F.P.F., oito dos quais como Presidente da Direcr;:oo. 
Agradar a todos, por certo noo agrada (quem e que agrada?); cometer lapsos. por certo que 
os cometeu (quem noo os comete trabalhando arduamente, como ele 0 fez?); pode gostar-se 
ou noo do seu ccestilo)) (mas ... cada um tem 0 seu); pode apreciar-se ou noo as ccreformas)) que 
empreendeu durante os seus mandatos (mas.. . e fatal que todos os dirigentes propoem sempre 
as ccreformas)) que consideram melhores em cada momento); pode concordar-se ou noo com 
as suas tomadas de posir;:oo (mas... cada um toma a sua). Seja como for, uma coisa parece 
noo merecer contestar;:oo por parte de observadores atentos e. sobretudo. isentos: pela sua 
dedicar;:oo total e incondicional 6 causa filatelica; pelo prestigio que conseguiu dar 6 Federar;:oo 
junto das suas Congeneres estrangeiras; pelo seu dinamismo, honestidade e disponibilidade 
tanto pessoal como econ6mica para ocorrer a tudo quanta diga respeito aos problemas fe
derativos; pel a moralizor;:oo que conseguiu introduzir no 6rgoo Maximo da Filatelia Nacional. 
eliminando, sem excepr;:oo, as famigeradas Agremiar;:oes ccfantasmas)), por tudo isto e algo mais, 
Pedro Vaz Pereira ficaro na Hist6ria da Filatelia Nacional, como um dos Presidentes que mais 
prestigiou e dignificou 0 lugar que ocupa. 

Aos cefederativos)) que abandonaram ogora as suas funr;:oes um agradecimento e devido 
pelo trabalho executado; aos que ocuparam. pela primeira vel. cargos na F.P.F., as maiores 
felicidades no desempenho dos mesmos; aos que continuaram nos seus postos, desejamos 
agradecer a sua disponibilidade e qua noo Ihas falar;:a 0 animo para fazer mais a malhor sa 
possivel. 

3 

Eurico C.E. Lage cardoso 
~ 



~. filatelia 
~~ BARATA DAS NEUES 
Rua da Trmdade. 5-1.11 Dto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LISBOA CODEX 

Telet.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967 

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS 

Possuimos grande quanti dade 
de livros, revistas e catologos 
sobre filatelia e numismotica 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS 

DE 1.0 DIA 
• INTEIROS POSTAIS 

• POSTAIS MAxlMOS 
• CARTAS FILATELI 
• AEROGRAMAS 

Balsa Filatelica 

Espa90 a disposi9ao de todos os leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o economico de 70$00 por linha. 

TODO 0 MUNDO - PArSES 
E TEMAS - Mais de 35.000 
series em ,<Stock». Envie-nos a 
sua lista de faltas. Tambem 
pre<;:arios gratis e pedido. 

FIIATEUA SERGIO SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugal/ 
/ A<;:ores e Madeira). Procuro 
para especializa<;:ao tudo 
sobre este tema: novos, usa
dos, falsos, reimpressoes, 
grandes blocos, erros, provas, 
cartos. Com pro, troco e 
vendo. Paulo Vieira - Apar
tado 135 - 8002 Faro Codex. 

Selos vendo e compro, no
vos e usados. Continente e ex
col6nias. Bons pre<;:os. M. 
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1.0 
F. Casal de S. Bras. 2700 Ama
dora. 

PACOTES COM SELOS -
- Para revenda ou directa
mente 00 coleccionador. 
Muitos poises e mais de 30 
temas diferentes. Pe<;:a pre<;:a
rios gratis. FIIATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Selos compro novos e 
usados, series completas de 
Portugal e de todo 0 Mundo 
e tambem isolados, e ainda 
agarrados 00 popel. 

Aportado 5. 2580 Abrigada. 

ALGARVE. Marcofilia classi
ca. Procuro cartas, selos isola
dos, postais, telegramas, etc" 
desta provincia ate 1912. 
Compro ou troco por outr~ 
material similar do resto do 
pais, pois possuo stock rOl06-
vel destas pec;:as. Posso tam
bem trocar por selos que 
faltam no sua colecc;:ao. 

Paulo Vieira. Apartado 135. 
8002 Faro Codex 

EUROPA/CEPT - AMERICA! 
/UAEP - Duos colecc;:6es, dois 
temas, para fazer sem hesita
<;:ao. Tudo em '<stock», incluin
do albuns. Inscreva-se tam
bem para receber as novida
des que van saindo. FIIATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Selos Coroa. Procuro para 
especializa<;:ao tudo sobre 
este tema em novo, usado, 
falsas, reimpressaes, folhas, er
r~s, etc. Compra, troca e 
vende. Paulo Vieira - Apor
tado 135 - 8002 Faro Codex. 

LINDNER - SAFE - LEUCHT 
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material filatelico des
tas e de outras marcos. A1buns, 
classificadores, folhas sistema 
branco, etc. Catalogos gratis 
a pedido. FIIATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA RA
INHA. 
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Completo listas de faltas de 
Portugal e Ultramar com des
contos apreciaveis sobre 0 

catalogo. Se e coleccionador 
medio ou principiante esta
mos as suas ordens. I. Coelho 
- Apartado 135 - 8002 Faro 
Codex. 

NOVAS EMISSOES - TODO 
o MUNDO POR PArSES E TE
MAS - Somos importadores 
ha dezenas de anos. Diga que 
pretende comec;:ar a receber 
ou pe<;:a circular de inscri
<;:ao. FIIATEUA SERGIO SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Vendo selos novos da Fran
c;:a dos anos 1992/1994. 
Pequenas colecc;:oes da 
Suic;:a, Belgica e Australia. Pa
cotes de selos usados. 

Horacio do Carmo. E.N.1. -
Avelas do Caminho. 3780 
Anadia. 

Vendo selos da Moldova, 
PMR e de outros paises que 
formaram a URSS. Corresp. em 
ingles, frances, espanhol ou 
alemao. S6 correspondencia 
registada. 

Petrik Vladimir. Petrya 
Zadnpru str. 18-109. Moldo
va. 277042 Rishinev. 

Catalogos Yvert - Sempre 
em ,<Stock» as ultimas edic;:6es. 
Pec;:a lista destes e de outros 



Balsa Filatelica 

catalagos, tambem disponf- nos 0 que colecciona. SER
veis. FILATELIA SERGIO SIMOES GIO W. DE SOUSA SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Vendo material de Portu
gal e tematica Animais Pre
-Hist. e Fosseis. Vito Carioca. 
Apartado 306. 7800 Beja. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUI<;Ao GRATIS, 
PRE<;ARIOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas. dife
rentes, completas. Indique-

Troco selos novidades, 
novos e usados de Cuba 
por Portugal, A<;:ores, Ma
deira, Macau e Europa 
Ocidental. Carr.: Ingles ou 
espanhol. Lic. Israel Lopez. 
Apartado 86. Placetas 
52800. Villa Clara. Cuba. 

PRE<;ARIOS DE SERIES 
COMPLET AS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -

Loja Filatelica D. LuIS 

-Inciui igualmente muita 
coisa em usado. Com blo
cos, «cornets» e outras vari
edades. Gratis a pedido. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Em troca de selos e outr~ 
material do Russia e dos 
novos Estados deseja novi
dades novas de diversos 
pafses- Cat.: Michel e Yvert. 
Corr.: Ingles ou Russo. F. 
Perchik. P.O. Box 295. Kiev 
1. 252001 . Ucrania. 

Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postals 
Compra : Venda : 

OURO - PRATA - COBRE 
Promo~ao ·do mes 

Folhas e Capas Lindner 
Material FilatEilico Tiras Hawid 

e Numismatico Selos 1960/70 - 50 % desconto 

SOLI CITE AS NOSSAS LlSTAS DE PRECOS .pERI6DICOS 
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 1.9 DE DEZEMBRO, 101,3.9 PT - 1200 LlSBOA - PORTUGAL - TELEF.: 342 1514 

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

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA OUALOUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
ExecUI;lio r6pida de pedidos por correspondincia 

44 

Revisto T rimestrol 

Ano XLIX • N.O 368 • Junho 

1995 

cFp 
D1rector: 
Dr. EURICO C.E. LAGE CARDOSO 

Coordenador e Admlnlstrador: 
J. RODRIGO DIAS FERREIRA 

Proprledade: 
CLUBE FILATtLiCO DE PORTU
GAL (Pessoa Colectiva de 
Utilidade Publica) 

Admlnlstra~eo e Redaccreo: 
Av. Almirante Reis, 70 - 5.° Dt.o 
1150 LlSBOA Teletone: 8123936 
Fax: 8123936 

Composlcreo e Impresseo: 
Grofica 2000, Lda. 
Rua Sacadura Cabral, 89A 
1495 Cruz-Quebrada 
Teletone: 4196740 

Registo de Imprensa n.O 101649 
Numero Internacional Norrna
lizodo das Publicac;:6es em 
Serie: ISSN 0871-0309 
Deposito Legal N.o 1471/82 
Socio n.o 451 do Associac;:ao 
de Imprensa Nao Diorio 

500$00 

DISTRIBUI9J..O GRATUITA 
AOS SaCIOS 

SUloario 
Pogo 

Editorial ....... ,""""', :".,., ..... ,.,.,.,"', .......... ,.,"""" 3 
Aprendendo ate morrer""""."""""""""."", 4 
Para a Hist6ria duma Emissco de Selos """ 7 
Dois Carimbos "",,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 
A Concordancia de lugar em 

Maximafilia """"",,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,, .. ,, 11 
Marcais Postais da «British India» 

sobre «Nativos ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,13 
Fepapost 94.",,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 16 
Permuta Inter-S6cios """"""".""""""".",,,,,,, 17 
Um Selo para a Europa """""""""",,,,,,,.,,,,,18 
«0 autom6vel em Portugal»"""""""""""",,20 
lIusoes do Coleccionador "",,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,21 
Novas Emissoes .,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22 
Relat6rio e Contas da Direcc;:co 

e Parecer do Conselho Fiscal 
do Ano de 1994,."""", .. " .. "."",,,,,,,.,,,,.,,,,,,26 

Distribufdas as Medalhas de 25 e 50 
anos de Associado do C,F.P, e do 
Salco «Bodas de Ouro» "".""."""" .. """" .. 31 

Noticiorio Oficial ''''',." .... ".,''''".,,, ... ,,.,,.,,,,,,,,,.32 
«Uma Pec;:a Especial» ... """""" .. " .... ,,""""",,. 34 
Marcofilia "" ........... """ ..... ,'''',.,, ......... ,,''', ... , .... 37 
Tecnicas Posta is ".,,, .... ,,.,,,, .. ,,,,.,,,.,,.,,,,.,,,,,,,,,,,38 
Lista de S6cios do C,F.P. "."".""" ... "",,,,,,,,,,,41 
Anuncios Econ6micos ... " .. """ '" .. ,," "."""""" 43 

COLABORJUI NESTE NiJMERO 
Bonina - A. 
Caballero - Julio 
Cardoso - Dr, Eurico C,E, Loge 
J.D, 
Ferreira - Jose Rodrigo Dias 
Ferreira - LUIS Eugenio 
Lino - Ant6nio 
Pereira - Americo Mascarenhas 
Rego - Dr. Ant6nio Cabral 



JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 
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LlSBOA CODEX 
TELEX 40124 JMVPAB 

FAX 9250194 

• REAGENTES DE LABORATORIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 

• VIDROS PARA LABORATORIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

Sistemas de Alarme 
contra 

intrusao e incendio 
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