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Descubra as riquezas naturais do nosso Pais 
Com a edi~ao deste Iivro "Conserva~ao da Natureza", 
os Correios de Portugal pretendem divulgar aspectos 
distintos da fauna e da flora nacionais. 
A partir da observa~ao dos animais no seu ambiente 
natural, Jose Projecto desenhou as ilustrap')es de rara 
beleza que estao na base da riqueza visual da obra. 
Tambem 0 elevado rigor dos textos e a nota
vel diversidade dos 39 selos 
de coleq:ao que 
acompanham 0 Iivro, contribuem 
para a qualidade superior desta edi~ao. Factores que 
tornam uConserva~ao da Natureza" uma obra inedita e 
singular no plano editorial portugues. Indispensavel! 
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Nome I Name ________________________________________________________________________ __ 

Coleccionador N.D I Collector NN. 
Colecc;:6es / Collections PVP / Unit Price Ote./Oly. Total 

Star Trek 7.250$00 
Por mares nunca danles navegados 1 Across unsailed seas 3.850$00 
Presidencia Portuguesa da CEE 1 Portuguese Presidency of Ihe CEE 3.600$00 
Os arandes Descobrlmentos 1 The areal Discoveries 3.600$00 
Puzzle do zoo 1 Zoo puzzle 5.000$00 
Natal 95 Ana novo 96 / Christmas 95 New year 96 5.100$00 

E + Portes 
Envio + Portes 1 - 4 5 - 10 H & Postaoe 

(Handling & Postage) 
Total 460500 710$00 ~gal 

Europa 1 Europe 835500 1.305$00 
Inclui stock limitado lImfled quantities 

Outros Palses 1 Outside Eurooe 1.185$00 2.005$00 Delh'erll'S unllahle Dccordlng 10 
para coleccionadores slock ul'ullublr on the moment 

Forma de Pagamento / Payment by: 
o Cheque endo"udo u Portugal Telecom. SA 1 Cheque for PTE payable to Portugal Telecom. SA. 0 31011 Dalc; ___ 1 ___ 1 __ _ 

o Visa N." 1 Nr. [[II] D.IIJ [[II] [[II] 
AssinaturJ. 1 Authori/cll SignalUrc 

o Eurocard Valido ate 1 Expiry date: rn rn rn 
o Mastercard 
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MADEIRA 

120 D. Luis I fita direita 20 RS CE16 s/goma novo c/charneira 
121 D. Luis I fita direita 50 RS CE18 sob. C dent. 13'/

2 
usado 

123 D. Luis I fita direita 100 RS CE20 sob. C denteado 13'/
2 

canto curto 
124 D. Luis I fita direlta 50 RS CE28 reimpressao 1885 dent. 13'/

2 

AC:;ORES 

126 
127 
128 
129 
130 
132 
133 
134 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

D. Luis I fita curva denteado 50 RS CEll usado canto curto 
D. Luis I fita direita denteado 10 RS CE17 novo s/goma subracarga B 
D. Luis I fita dlreita 25 RS CE19 usado earimbo 42 
D. Luis I fita direlta sobr. tipo C 25 RS CE19 usado 
D. Luis I fita direita sobr. tipo C 50 RS CE20 novo dent 12 ' /

2 
popel col. no verso 

D. Luis I de perfil 5 RS CE32 novo s/goma dent. 12 ' /
2 

D. Luis I de perfil 25 RS CE34 usado denteado 13 'I, 
D. Luis I fita direlta 80 RS CE41 popel porcelana dent. 12 '/

2 
Jornais 2 '/2 RS CE46 usado dent. 12 ' /~ papelliso earimbo nominal S. Roque 
D. Luis I de frente 5 RS CE48 novo denteado 12 ' /

2 
e/charneira 

Taxa de telegrama 2 RS CE51 dent. 11 '/
2 

novo e/eharnelra 
D. Luis I de frente 5 RS CE52 dent. 11 '/2 novo popel poreelana e/charnelra 
D. Luis I fita direita 20 RS CE58 usado denteado 12 ' /

2 
papelliso 

7.' Cent. Nose. Santo Antonio 5 RS CE74 novo s/goma 

SAO TOME E PRiNCIPE 

142 Correlo aereo Imperio Colonial Portugues serle nova CE 1/9 

ANGOLA 

143 Globo terrestre CE306/10 serie nova e/charnelra 
144 Animals de Angola CE372 quadra nova s/eharnelra goma alterada •• r" 

MOC:;AMBIQUE 

145 Taxa de guerra Imposto postal CE202 e CE205 .Petrla-
146 Borboletas de Moc;:ambique serle nova CE388/407 •• /''' 

INDIA PORTUGUESA 

147 Tlpo Coroa 40 RS CE52 novo denteado 13 '/
2 

148 Nativo 4T/50 RS CE104 novo denteado 12 '/
2 

sobrec. manual 

MACAU 

149 Tipo coroa c/sobreearga CE24 e CE26 usados dent. 13'/
2 

150 Correio aereo CE 1/9 serle • r os valores 50A 70A e 1 P sao usados 
151 Porteado CE44 bloeo horizontal de 8 selos s/goma 

LlTERATURA 

152 Revista ccFranqula. n.' 1 0037 em bom estado 
153 Cat61ogo de selos Yvert e Tellier do ana 1949 com muito uso (mau estado) 
154 Cat610go EI6dlo Santos de 1966 
155 Passaporte filatellco editado no Europex 86 e/todos os selos dos poises presentes no 

eertame (obllterados e n/obliterados) 

Data limite para a recep900 das ofertas 15 Maio de 1996 

A recepc;:ao do material para a proxima venda por ofertas sera anunciada 

no Boletim n.O 372 

44 

3.000.00 
2.500.00 
5.000.00 
1.600.00 

14.000.00 
2.000.00 

500.00 
500.00 

6.000.00 
1.500.00 

600.00 
4.500.00 

800.00 
1.200.00 
1.000.00 
1.000.00 
7.500.00 

500.00 

11.000.00 

500,00 
900,00 

500,00 
2,500,00 

1.000.00 
1.200.00 

2.800.00 
1.800.00 

900.00 

2.000,00 
500.00 
250,00 

1.000,00 

Revista T rimestrol 

Ana L • N.o 371 • Mar<;:a 1996 

DI,~rp 
Dr. EURICO C.E LAGE CARDOSO 

Coordenador e Admlnlstrador: 
J. RODRIGO DIAS FERREIRA 

Proprledade: 
CLUBE FILATtlICO DE PORTU-
GAL (Pessoa Colectiva de 
Utilidade PUblica) 

AdmlnlstrQ9Co e Redac9ao: 
Av. A1mirante Reis. 70 - 5,0 Dt.· 
1150 lISBOA Telefone: 8123936 
Fax: 81239 36 

Composl9Co e ImpressCo: 
Grafica 2000. Lda. 
Rua Sacadura Cabral. 89A 
1495 Cruz-Quebrada 
Telefone: 4196740 

Registo de Imprensa n.· 101649 
Numero Intemacional Norma-
lizado das Publica<;:oes em 
serie: ISSN 0871-0309 
Deposito Legal N,· 1471/82 
S6cia n,· 451 do Associac;:oo 
de Imprensa Noo Diarlo 

500$00 

Dlrec9co do CFP 

Presidents: Dr. ELJico C.E, loge Cardoso 
VICe-Presidents: .Jose R. DIas Ferreiro 
Tesocxeiro: Femando A. Naiip Mendon-

<;:0 
Secrst6tio: Fernando Marques de 0M!i0 
VogoIs: Fernando do SiIIa IdeIas 

RU Manuel Gravalo Resende 
I.J.is Miguel p, dos Santos Montei-
ro 

D/STRISu/~O GRATU"A 
AOS s6cIOS 

pog. 

Editorial .. , .......... , .... "., .......... " .............. ', .... " .. " ............. ,... 3 

o Concurso da Estampilha da Republica ......... ....... 4 

Ecos de uma Inter-Regional «Beja'95)) ......... .... .... ....... 8 

1,° Exposic;:ao Luso-Espanhola de Maximafilia 

cclberomax 95)) ................. , ................................ ".......... 10 

o Coleccionador ou Prazeres que matam ... ...... ..... 12 

Francisco de Borja Freire........... ................ .................... 15 

Programa dos Leilees .................................................... 18 

Plano de Emissees de Macau para 1996....... ........... 18 

Plano de Emissees de Portugal para 1996 ................ 19 

Recortes Filatelicos ...... ,.................................................. 20 

Novas Emissees Portuguesas......................................... 22 

Aclamac;:ao de D. Manuel I ......................................... 24 

Falsificac;:ees Postais e Filatelicas ................................. 28 

Catalogo de Cartees Telefonicos 1996.................... .. 28 

Lista de Socios do C.F.P. ............................................... 29 

Relatorio e Contas da Direcc;:ao e Parecer 

do Conselho Fiscal do ana de 1995................ ....... 31 

Bolsa Filatelica....... .... ................................ ... .... ....... ........ 38 

XVII Exposic;:ao Filatelica Nacional............... ................ 40 

Permutas Inter-Socios ............. ........... ...... ................ ....... 41 

COLf\ROR~U NESTE Nll'IERO 

Cardoso - Dr. Eurico C .E. Lage 

Ferreira - Jose Rodrigo Dias 

Lourenc;:o - T. 

Oliveira - Fernando 

Rego - Dr. Antonio Cabral 

Santos - Mario Nobre 

Silva - Joao Pedro Pinheiro 



~ filat21ia 
~ BARATA DAS NEUES 
Rua da Trmdade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carma) - Apartado 2690 -1117 LIS BOA CODEX 

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

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS 

Possuimos gronde quontidade 
de livros, revistas e catalogos 
sobre filatelia e numismatica 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

• MAIU"'ni::1I 

• SOBRESCRITOS 
DE 1.0 DIA 

• INTEIROS POST AIS 
• POSTAIS MAxlMOS 
• CARTAS FILAT~LI",,,,,,,,,, •• 
• AEROGRAMAS 

82 Lote de 200 Inteiros Postals modernos c/codigo postal e taxas adicionais 
83 "Conhe9a as suas Dan9as» Inteiros Postais comemorativos 1.0 Grupo OM140 (n." 1 09) 

e 2.0 Grupo OM155 (n.o, 10 a 18) todos circulados 

HISTORIA POSTAL 

84 Carta pre-filatelica c/carimbo de Vale~a e taxa manuscrita (25) 
85 Sobrescrito taxado 150 c/carimbo no verso transatlantico 73 
86 Sobrescrlto c/carimbo de Lamego e Rio de Janeiro 
87 Sobrescrito taxa do 300 (?) a verde (brasileiro) e carimbo de Lamego 1868 
88 Sobrescrito toxodo 150 (manuscritos) e 60 a verde brasileiro mols '<Vllloverde» 
89 Carta pelo Brigue Titto c/Barra do Porto pouco legivel. Barra 1 
90 Carta Mercurio. Barra do Porto (Barra 4) taxada (tam bern) 160 azul 
91 Carta c/selo 25 RS D. Mario e Azambujo 6/12/1853 
92 Carta c/selo 25 RS D. Mario e Azambuja pouco nitido 1/12/1853 
93 Carto c/selo 25 RS D. Moria Carimbo de Barcellos 13/7/1854 
94 Carta c/selo D. Luis 25 RS Carimbo de Guimaraes 25/12/57 
95 Carta c/selo D. Luis 25 RS Carimbo de Mirandella 
96 Carto c/selo D. Luis 25 RS (selo no verso) 

DIVERSOS 

97 Carto vinda de Inglaterro c/PD 0 vermelho. toxa 80 e outros carimbos - 1860 
98 Corto vinda de Inglaterro c/PD 0 vermelho toxo 40 e Porto 14/2/1863 
99 Lote de 150 cartas c/e s/selos estragadas apenas para estudo Marcofilio 
100 14 "Ersttogsblatt» sendo 4 de Berlim e 10 do Alemanha Federol com selos e carimbos 

respectivos de 1.0 dia cot. 220 Frs. Yvert 
101 Correlo maritimo - tematico. postol ilustrodo fotografico P IB mostrando os fumarolas 

dos furnas S. Miguel A90res. circulado Carimbo redondo Lisboa - Paquete 9/7/37 pora 
"Taboa» raro 

102 Correio aereo - 1.0 voo experimental do Clipper da PAA - Marselha-Lisboa-Horto-
-New York. sobrescrito comemorativo do 1.0 Expedi9aO esbatido marco de ferro redonda 
da Horta sobre selos Correlo oereo CElx2 e CE2 de 26/5/39 

103 Sobrescrito D. Luis I fita direito 50 RS vermelho OM2 formoto C vestigios de ferrugem 
104 Late de 228 tiras sortidas "Hawid» dos medidas seguintes: 24. 25. 26. 271/2 . 29. 30. 35 

39. 40. 43. 41. 52. 55. comprimento standard de 210 mm 

POSTAIS MAxIMOS 

105 Lote de 8 PM's Podre Monuel do Nobrega c/carimbos redondos das Ex-Provincias 
de Africa todos diferentes 

106 Lote de 4 PM's Apari90es de Fatimo 1967 todos diferentes CEloo0/l003 
107 Lote de 3 PM's Notol de 1981 todos diferentes 
108 Lote de 6 PM's com motivos e carimbos concordantes do indio e Timor 
109 PM Ano Santo CE736 Pio XII c/carimbo de Fatima 1952 
110 Late de 4 PM's com suportes. selos e carimbos concordontes: Padre Cruz. Frei Bartolomeu 

dos M6rtires. S. Joao de Deus e Mosteiro de Lec;:a do Ballio 
111 Late de 3 PM's de Sonto Antonio c/suportes. selos e carimbos concordantes 
112 Late de 4 PM's c/suportes. selos e carlmbos redondos das Ex-Provincios do Ultramar 

Portugues concordantes referentes a Nossa Senhora de F6tima 
113 PM 4.0 Centen6rio do Funda9aO da Cidade de Soo Paulo CE803 
114 PM 4.0 Centen6rio do Funda900 da Cidade de Soo Poulo CE802 
115 PM Anjo Romanico do Historia de Arte CE713 
116 Late de 2 PM's Apari90es de F6tima (Macau) CE417 
117 Lote de 2 PM's S. Francisco de Assis CE1553/54 
118 Lote de 2 PM's S. Gabriel CE886/887 
119 Lote de 2 PM's Natal 85 CE1741/1742 
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23 D. Luis I fito direito 20 RS CE39 novo s/gomo popelliso denteodo 13 'I, 
com leve dob. diagonal 

24 D. Luis I fito direito 120 RS CE44 
25 D. Luis I fito direito 50 RS CE50 denteodo 12 'I, usodo 
26 D. Luis I fito direito 50 RS CESO denteodo 13 'I, usodo 
28 D. Luis de frente 25 RS CE57 novo denteodo 11 'I, pequenos pontos de oxido 
29 D. Luis de frente 25 RS CE63 novo s/gomo 
31 D. Carlos 300 RS CE79 
32 D. Luis sobrecorgo "Provisorio .. 5 RS CE80 novo regomado c/chorneiro 
33 D. Luis sobrecargo "Provisorio .. 5 RS CE85 novo regomado c/charneira 
34 5.0 Cent. Inf. D. Henrlque SO RS CElD3 novo com popel colado no verso 
35 5.0 Cent. Inf. D. Henrique ISO RS CElD7 usodo 
36 5.0 Cent. Inf. D. Henrique 1.000 RS CEllO usodo um dente curto 
37 5.0 Cent. Inf. D. Henrlque serie usoda CE98/1lD c/charneiro 
38 Cominho Marit. para a indio C/sob "Republica .. 300 RS/SO CE196 novo 
39 7.0 Cent. Nosc. St.o Antonio CElll/122 usodos CE113 dente canto curto 
40 7.° Cent. Nosc. St.° Antonio CE117 SO RS novo s/goma 
41 7.0 Cent. Nosc. St.o Antonio CE123 300 RS novo s/goma 
42 7.0 Cent. Nasc. St.o Antonio CE125 1000 RS novo s/goma 
43 Ceres '/.C CE206 popel porcelano dent. 15x14 novo s/goma 
44 Ceres lC CE208 popel porcelano dent. 15x14 novo c/charneira 
45 Ceres 1 '/,C CE209 popel porcelona dent. 15x14 novo s/goma 
46 Ceres 2C CE2lD popel porcelana dent. 15x14 novo c/charneira 
48 Ceres 2C CE2lD popel porcelana dent. 15x14 novo s/gomo 
49 Ceres 2 '/,C CE211 popel porcelana dent. 15x14 novo c/charneira 
50 Ceres 7 '/,C CE213 popel porcelona dent. 15x14 novo c/charneira 
51 Ceres 7 ' /,C CE213 popel porcelono dent. 15x14 novo s/goma 
52 Ceres 8C CE214 popel porcelana dent. 15x14 novo s/gomo 
53 Ceres 10C CE215 popel porcelano dent. 15x14 novo c/charn. e vinco horizont. 
54 Ceres 15C CE216 popel porcelano dent. 15x14 novo s/goma 
55 Ceres 20C CE217 popel porcelano dent. 15x14 novo c/charneira 
56 Ceres 50C CE219 popel porcelana colorido dent. 15x14 farpeado novo c/charn. 
57 Ceres 1 E CE220 popel porcelano colorido dent. farpeado novo c/charneiro 
58 Ceres IE CE220 popel porcelano colorido dent. 15x14 novo s/goma 
59 Ceres lC CE221 popel cortollna dent. 15x14 usodo 
60 Ceres 90C CE247 dent. 12xll'/2 tiro horizont. 3 selos novos s/charneiro 
61 Ceres 2E CE251 dent. 12xll ' / 2 papelliso novo s/goma 
62 Ceres "Revolidodo .. CE488/493 sarie nova cl e s/charnelra •• r" 
63 Ceres "Revalldodo .. CE488/493 sarie novo volores mols altos c/charneira 
64 Ceres CE504 a 512 volores novos c/chorneiro 
65 Morte D. Nuno Alvares Pereira 1.25 CE541 selo novo 
66 Almeida Garrett CE827/30 serie regomada s/charneira 
67 Nato CE749/SO serie novo 1.00 s/gomo. 3.50 leve sinai c/charneira e gomo estalado 
69 XXX Aniv. ONU 2.00 CE1258 tarjo fosforescente quadro novo s/charnelro 
70 Alfabetizoc;:ao 3.00 CEI244 dent. 13'/2 quodro Novo s/chorneira 
71 Imposto Postal telegrafico CE 1 12 Serie nova c/charneiro 
72 Porte franco CE 5/10. 11/16. 17/22. 35/40.41/46.59164 - Series novo com charnelro 
73 Encomendas Postals 70 CE9 selo novo c/slnol de charneira 
74 Encomendos Pasta Is 5.00 CE16 selo novo c/chorneiro 
75 Lote de 72 FOC's de Portugal anos 1970 a 1983 tados diferentes - Carimbos bem 

botidos valor de catalogo 38.700 
76 8.° Centenario do Fundac;:ao Bloco n.o 2 novo c/goma e s/sinaJ charnelra 
77 Centenario do Selo postal Bloco n.o 3 novo c/gomo e sinal de charneiro 
78 Costumes 1.0 emlssao Bloco n.o 4 novo c/goma e sinai de charnelro 
79 Presidente Carmona Bloco n.O 8 novo c/gomo e sinal de chornelro 

INTEIROS POSTAIS 

80 Colecc;:ao Portugueso 1. P. novos n."' 5 a 12 (8) 
81 Lote de 130 Intelros Posta is modernos c/flamulas publlcitarlas 
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EDITORIAL 
Todos sabemos que no momenta presente 0 espirito associativ~ anda muito 

arredado de quase todos nos. Motivac;:oes de varia ordem (nem sempre saudaveis 
e beneficas) vem contribuindo para 0 afastamento da juventude e nao so das 
colectivadades, sejam elas de cultura, recreio, desporto, etc ... 

A Filatelia, infelizmente, nao fugiu 6 regra. 
Vao longe os tempos em que reinava nas reunloes filatelicas dos clubes uma 

alegria contagiante, sa camaradagem e uma solidariedade de interesses notoria 
entre os frequentadores das sessoes filatelicas. 

o selo proporcionava 0 contacto entre gentes das mais variadas condic;:oes 
socio-profissionais, das mais variadas religioes e credos politicos, dos mais diferentes 
graus de cultura. E por Isso que nunca e demais lembrar a celebre frase de Teresa 
Leitao de Barros «0 coleccionismo de selos e «democratlco)) por excelencia, sem ter, 
alias, a menor cor politlcall . 

Embora tenhamos consciencia que os tempos mudaram, continuamos a pensar 
e e nosso dever recordar que, quem pretender iniciar-se no coleccionlsmo filatelico 
deve, antes de mais, filiar-se numa colectividade, de preferencia sediada em local 
que Ihe seja acessivel. na qual se cultive, obviamente, este genero de coleccionls
mo. E, na verdade, 0 sitio Ideal para se trocar impressoes, formular duvldas, colher 
Informac;:oes, em suma, obter conhecimentos no convivio que se estabelece com 
outros fllatelistas, porventura mais esclarecidos e com mais experiencia e que podem 
contribuir, deste modo, para a formac;:ao e informac;:ao do candidato a coleccio
nador. E, tambem, nestas colectividades que as socios, permutam, com pram e 
vendem material filatellco nas melhores condic;:oes, alem de poderem consultar 
livros, revistas e jornais sobre os diversos ramos da filatelia, catalogos, etc., etc ... 

Sem querer, de modo algum, tirar 0 merito ou menosprezar todos os Clubes, 
Agremiac;:oes ou Nucleos que tem dado, dentro das suas possibilidades, um contri
buto s6lido para a implementac;:ao da Filatella, nao podemos deixar de realc;:ar 0 
nosso «velholl Clube Filatelico de Portugal que conta ja com 53 anos de existencla. 
E, sem sombra de duvida, 0 maior agrupamento portugues de coleccionismo filatelico, 
presentemente, 0 mals antigo e prestigiado, aquem e alem-fronteiras, tendo desen
volvido um trabalho notavel. ininterrupto e desinteressado em prol da Filatelia Por
tuguesa. Orgulhamo-nos de possuir a maior biblioteca da especialidade, talvez do 
mundo inteiro; 0 maior numero de material de pesquisa e umas instalac;:oes condlg
nas. Alem disso, temos como filiados os filatelistas de maior nomeada nas diversas 
especialidades fllatelicas. 

o nosso clube, que honra todos aqueles que 0 servem, fal reconhecldo camo 
Agremiac;:ao de Utilidade Publica por despacho de Sua Excelencia 0 Prlmeiro Minis
t ro, publicado no Diorio da Republica n.o 106, de 9 de Maio de 1990, em face dos 
servic;:os prestadas, que foram da maior relevancla para 0 desenvolvimento da fila
tella. 

Canvldamos, por issa, todas as que «sentemll a filatelia, a visitarem-nos nas duas 
reunloes semanals que realizamos para os nossos socios e estamos certos que nao 
daraa por inutli a tempo gasta. 

3 

Eurlco C.E. Loge Cardoso 
J 



o CONCURSO DA ESTAMPILHA 
DA REPUBLICA 

E m Portugal raramente houve lin
das estampilhas. As do tempo de 
D. Luiz. dum tom escuro na sua maioria, 

mostravam a face bochechuda e burgueza 
do soberano numa ma gravura. 56 umas que 
apareceram em relevo, ja quase no fim do 
reinado, tinham um certo ar artfstico. No 
governo de D. Carlos tambem noo se cuidou 
muito a estampilha: as de D. Manuel noo 
eram das mais felizes. 

Constantino Fernandes, cujo pro/ecto 
de estampllha para a continente obteve a 1.. premia 

(Carvco de Carlos Rels) 

De quando em quando aparecia, estam
pilhas de centenarios, como 0 da India, de 
Santo Ant6nio e Henriquino e ness as havia ja 
um grande cunho, alguma coisa de belo e 
evocador, trechos de epopea ou de lenda, 
figuras que se alteavam, pendoes que se 
desfraldavam ou gestos mansos dum santo 
descendo sobre as aguas. as artistas concor
riam e safa disso uma obra perteita, agrada
vel a vista, interessante, sem aquele ar banal 
de chancela que tem a maioria dos selos 
portugueses a excepc;:oo dos que ja citamos 
e doutro, tambem em relevo, do tempo de 
D. Pedro V. Nos outros pafses as estampilhas 
sao cuidadas. Nas monarquias quase sempre 
representam 0 soberano, apenas a cabec;:a 
ou 0 busto, como nos hespanhois, nos gre
gos, nos austrfacos, mas isso bem executado 
com semelhanc;:as flagrantes e com um aca
bamento artfstico. Nalgumas nac;:oes tem as 
estampilhas sfmbolos, notas que doo todo 0 
passado daquela terra ou legenda que fa-
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lam doutras idades. A variedade entoo e 
enorme. Uma estampilha de certo prec;:o e 
inteiramente diferente noo s6 na cor mas no 
fundo, no desenho, em tudo, das outras, 0 
que do desde logo, com 0 aspecto, a utili
dade de noo serem possfveis muitas confu
soes. 

Sao lindas as estampilhas francesas na sua 
simplicidade, interessantes muitas das brasilei
ras; as argentinas sao de uma grande varie
dade, podendo dizer-se que e exactamente 
nas republicas americanas que ha mais di
versidade nas f6rmulas de franquia a mudarem 
muitas vezes de presidente para presidente. 

Agora, tambem em Portugal vai haver 
uma linda estampilha a primeira do governo 
da Republica. t uma bela figura de mulher, 
de rosto perteito, cabelos esparsos sob 0 seu 
barrete frfglo, tem no peito 0 escudo de Por
tugal. parece encarnar bem a patria e a jus
tic;:a, e e de uma excelente execuc;:ao 0 seu 
desenho. Foi este 0 modelo que obteve 0 
primeiro pr~mlo, e, par consequencia, 0 
adoptado. E seu autor 0 distinto artista sr. 
Constantino Fernandes, cujos trabalhos tem 
merecido da crftica e do publico 0 mais justo 
e sincero acolhimento. 

o pro/ecto de estampllha premiado pelo juri 

Permutas Inter-Socios 
CONDI<;OES GERAIS 

VENDAS 

I) Todos os lotes partem de um valor estabelecido pelo s6clo vended or e seroo adjudicados pela 
malor oferta. 

2) As ofertas seroo recebidas durante determinado tempo Indlcado no Boletim. As ofertas teroo que 
chegar a secretaria do C.F.P. ate 00 dia anterior da data marcada tendo em aten900 a ordem de che
gada. A adjudica900 sera sempre feita 00 maior ofertante, pelo valor Igual a oferta que ficou Imediatamen
te aboixo acrescida de 10%, com 0 valor minimo de 50$00 ou seus multlplos. No caso de igualdade entre 
ofertas 0 lote ser6 atribuido a oferta chegada em primeiro lugar. 

Se houver um 56 licitante e este tenha licitado 0 lote com 0 valor do pre90-bose, este ser-Ihe-6 
atribuido com um acrescimo de 10%. 

3) Todo 0 material estar6 disponivel na sede do Clube para consulta. Aos s6clos fora de L1sboa ser6 
facultada toda a Informa90o e fotoc6plas do lote ou lotes em venda, mas a pedldo. Os pedidos de 
Informa90o e fotoc6pias deveroo ser acompanhadas de selos de correlo para os portes da resposta. 

4) Noo e cobrado qualquer encargo 00 s6cio comprador. 
As des pesos de envio do material adquirido seroo por conta do s6clo adquirente. 
5) Os lotes sao expedidos pelo correia em carta reglstada ou valor declarado (neste caso a pedido) 

e viajam por conta e risco do comprador. 
6) Salvo indlca900 em contr6rio seroo utilizados os cat61ogos especializados para selos e .. Oliveira 

Marques» para inteiros posta 15. 
7) Para 05 s6clos fora de Portugal as remessas para pagamentc dos lotes teroo que ser enviadas em 

escudos em Vale Postal ou Transferencia Banc6ria em nome do C.F.P. 

lole 
N.· 

8) S6 sao aceites reclama90es dentro do prazo de 5 dias apOs a recep900 dos lotes. 

PORTUGAL SELOS 

1 D. Maria 25 RS CE2 usado margens normals 
4 D. Pedro V 5 RS CE10 cunho /I usado castanho 
5 D. Pedro V 5 RS CElO cunho /I usado castanho/vermelho 
6 D. Pedro V cabelos anelados 25 RS CEll usa do 
8 D. Luis I 100 RS CE 18 usado duos margens curtas 
9 D. Luis fita curva 5 RS CE19 n/dent. s/goma novo-Uma margem curta 
10 D. Luis fita curva 10 RS n/denteado CE20 carimbo 76 margens norma is 
11 D. Luis I fita curva 10 RS CE20 n/denteado novo s/goma margem curta 

afectando 0 quadro 
12 D. Luis I fita curva 10 RS CE20 usado n/denteado uma margem curta 
13 D. Luis I fita curva 20 RS CE21 n/denteado usado margens curtas 
14 D. Luis I fita curva 20 RS CE21 n/denteado usado uma margem curta 
15 D. Luis I fita curva 25 RS CE22 n/denteado usado margens normals 
16 D. Luis I fita curva 25 RS CE22 n/denteado carimbo 73 usado margens norma is 
17 D. Luis I fita curva SO RS CE23 n/denteado usado margens acelt6veis 
18 D. Luis I fita curva 100 RS CE25-1 n/denteado usado margem curta 

Precro base 
(Escudos) 

I.S00.oo 
6,000,00 
8,000,00 
4.000.00 
4.000,00 
7,SOO,00 

12,500,00 

5,000,00 
6,000,00 
3,500,00 
4,000,00 

500,00 
600,00 

3,000,00 

19 D. Luis I fita curva 120 RS CE26 n/denteado usado margens aceit6veis tocando 0 quadro 
20 D. Luis I fita curva 120 RS CE26 n/denteado usa do uma margem curta 

10,000,00 
3.500,00 
6,000,00 
6.S00,00 21 D. Luis I fita curva 120 RS CE26 s/fragmento margem curta tocando 0 quadro 

22 D. Luis I fita curva denteado 240 RS CE35 
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37,500.00 



XVII EXPOSI<;AO FILATELICA NACIONAL 

A Federac;:ao Portuguesa de F~atelia csmvidou a AFAL-Associac;:Cio_Fllatelica Alentejo-Al
garve a organizar a XVII EXPOSI9AO FILATELICA NACIONAL a "PORT/MAO 96". que decorrera 
naquela cidade, de 6 a 13 de Julho do presente ano, no Pavilhao Gimnodesportivo. 

A ExposiC;ao tem 0 apoio do Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, Correios de Portugal. Camara 
Municipal de Portimao. Comissao Regional de Turismo do Algarve e sera, segundo a Comissao 
Organizadora, um dos maiores eventos filatelicos realizados ate hoje em Portugal. 

o Certame vai ter a disposic;:ao dos coleccionadores 1000 quadros expositores que podem 
comportar, coda um, 15 folhas de album. A Comissao organizadora espera contor com cerca 
de 200 participac;:oes muitas delas altamente galardoados a nivel internacional. Por outro lado 
esta assegurada a presenc;:a dos melhores Comerciantes ligados ao coleccionismo. Ao abrigo 
do Protocolo Filatelico existente entre as Federac;:oes dos dois poises ibericos havera, tambem, 
a participac;ao de coleccionadores espanh6is. 

( . :\ S A. l\l()LI)ER 
RUA 1,R DE DEZEMBRO, 101, 3.R PT - 1200 USBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514 

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

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA aUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
EX8CU(:Ao r6pida de pedlcios par corresponclhcia 

SELOS COMEMORA T1VOS 

1953185 

-......... ~ '-.,,---- ......... 
FDIC.....,. ,. DIlL .. _-

28.460S00 

CllmlllARIo 00 SILO mAL JIaItUQJI!S 1953/1985 
It, ~, Btt~ e CAR!BIRAS ...... ~ .. ...... ~46.522S00. 

~ II L 0 I O. 1934/1985. 
11101: tt, Btlt. nx: e CAR!BIRAS..... .. ..... '34.422$00. 
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42.072S00 

-ftte1Jldul ..... c.m ................. --

12.795$00 

12.795800 

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

o pro/ecto aprovado para os A4j:ores e de que e 
autor 0 sr. Arthur de Mello e que loi classiflcado 

em primeIro lugar 

Tambem foi classificado em primeiro lugar 
o projecto do sr. Artur de Melo, que 0 juri achou 
magnifico e originalissimo. 0 seu autor, porem, 
destinara-o aos Ac;:ores, e para tal fim foi 
una~imemente aprovado, como merecia. 

E uma figura que vai removendo com a 
pa forte a terra que e necessario fecundar. 
Simbolo da patria e tambem simbolo do tra
balho. 

Os artistas que julgaram os modelos dos 
varios concorrentes acharam excelente este 
projecto sem duvida duma grande novidade. 

A estampilha, como todas as coisas con
sag rados, e uma f6rmula, tem um cunho e 
quase todos os artistas que concorreram a 
essa maneira tradicional se arrimaram como 
se pode ver entre os que conseguiram outros 
premios e na maioria menc;:oes honrosas. 

Sempre ou quase sempre 0 busto da 
Republica com 0 seu barrete frigio ou a sua 
coroa de louros. arrimada ao gladio da justi
c;:a tendo no rosto uma serena expressao de 
beleza. Nao vibra a nota da originalidade, 
nao sai num rompante alguma coisa de novo 
a naG ser nesse projecto verdadeiramente 
interessante do sr. Artur Mello. 

Ha ainda outros onde a Republica segura 
a rabic;a do arado e vai lavrando a terra mas 
a sua execuc;:ao e inferior com parada com a 
do trabalho do distinto artista, a que 0 juri fez 
a mais integra e cabal justic;:a. 

o premio concedido desta forma tem 0 
grande merecimento, de para um novo con
curso de estampilhas destinadas as col6nias, 
os artistas se atreverem a apresentar trabalhos 
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Pro/ecto do sr. Simoes d'AImelda. sobrinho, que 
obteve a segundo premIo 

Pro/ecto do sr. Costa Motta, fllho, que obteve 0 
segundo premlo 

cheios duma original maneira ante 0 qual 
muitas vezes recuavam receando os juris. 

Obtiveram classificac;:oes em segundo lu
gar os projectos dos srs. Simoes d' Almeida 
Sobrinho e Costa Motta, filho, sendo tamoom 
apresentados trabalhos dos srs. Catharino 
Cardoso e Sousa Machado nos quais se viam 
os vultos mais eminentes da hist6ria portu
guesa e alguns dos mais belos monumentos 
nacionais. 



Alguns projectos de estampilhas que receberam 
menc;:6es honrosas 

I~, ============~~\ , 

: i REPU BLI PORTUGUEZA I 
" i 

! 
1 ~ . .~\. 

I ~JP:;" 

I . . - - ... ,-

Alguns projectos de estampilhas apresentados 00 concurso 

N. do R. 0 presenle artigo foi publicado na .lIuslro<;:oo Portuguesa», n.· 269 de 17 de Abril de 1911. 
Nolar que nos desenhos uns apresenlam a legenda .Republica Portuguezo. au .Republica Portugueso», sendo adoplada 

a segunda Tambem ver que alguns projeclos lem a palavra .Correio» e oulros .Correios». 
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Selos CERES (Portugal/ 
/ Ac;:ores e Madeira). Procuro 
para especializac;:oo tudo 
sobre este tema: novos, usa
dos, falsos, reimpressoes, 
grandes blocos, erros, pro
vas, cartas. Com pro, troco e 
vendo. Paulo Vieira - Apor
tado 135 - 8002 Faro Codex. 

Selos vendo e com pro, 
novos e usados. Continente 
e ex-colonias. Bons prec;:os, 
M. Leitoo. Rua Julio Dantas, 
3-1.0 F. Casal de S. Bras, 2700 
Amadora. 

PACOTES COM SELOS -
- Para revenda ou directa
mente ao coleccionador, 
Muitos paises e mais de 30 
temas dlferentes. Pec;:a 
p!ec;:arios gratis, FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

ALGARVE. Marcofilia clas
sica, Procuro cartas, selos 
isolados, posta is, telegramas, 
etc., desta provincia ate 
1912. Compro ou troco por 
outr~ material similar do res
to do pais, pols possuo stock 
razoavel destas pec;:as. Pos
so tambem trocar por selos 
que faltam na sua colecc;:oo. 

Paulo Vieira, Apartado 
135. 8002 Faro Codex 

EUROPA/CEPT - AMERICA/ 
/UAEP - Duas colecc;:oes, 
dois temas, para fazer sem 
hesitac;:oo, Tudo em «stock», 
incluindo albuns, Inscreva-se 
tambem para receber as 
novidades que voo saindo, 
FILATELIA SERGIO SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Catalogos Yvert - Sem
pre em «stock» as ultimas 
edic;:oes. Pec;:a lista destes e 
de outros catalogos, tam
b~m dlspoQiveis, FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

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

LINDNER - SAFE - LEUCHT 
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material filatelico 
destas e de outras marcas, 
Albuns, classificadores, folhas 
sistema branco, etc, Catalo
gps gratis a gedido, FILA TELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Completo listas de faltas 
de Portugal e Ultramar com 
descontos apreciaveis sobre 
o catalogo. Se e colecclo
nador medio ou prlnclplante 
estamos 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 pec;:a circuJar de 
Insc[ic;:oo, FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Coleccionador suic;:o de 
Berne deseja trocar selos 
usados com coleccionador 
em Portugal. Oferec;:o Suic;:a, 
Alemanha, Austria, Italia, etc, 
Colecciono usados de todo 
o mundo. Mr. Fritz Ernst. Jupi
terstr, 9/1874. 3015 Bern, 
Su ic;:a , 

Qual 0 inteiro postal (nor
mal), que Ihe falta? Que tem 
para dar em troca? Novo/ 
circulado? Enviar selo para 
resposta, Americo Mascare
nhas Pereira R. Artur Ferreira 
Silva, 2-2.0 Dt,O, 1885 Mosca
vide, 
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Troco series novas e selos 
usados de grande formato 
2oox200. Piotr Maciag, POB 
251. PL-90-001 Lodz-l. Polo
nla, 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEMPRE 
EM DJSTRIBUI<;:AO GRATIS, 
PRE<;ARipS COM CERCA DE 
35 000 SERIES - Novas. dife
rentes, completas, Indique
nos 0 que colecclona, 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

TROCO OU VENDO selos, 
novidades e antigos, de 
paises da Europa Leste, 
so novo, por selos de 
Portugal. Mlro Mllanovic. 
Rua VoJvode Brane, 28/IV. 
11000 Beograd, Jugosla
via. 

Troco selos usados na base 
1x1 de 100 a 200, dou Portu
gal e Universals, Jose Manu
el P. Rego Costa. Avenida 
Gaspar Frutuoso, 6. 9500 
Ponta Delgada, Ac;:ores, Por
tugal. 

I like to exchange of the 
mint stamps with serious 
collectors from Portugal. 
Spain, Gibraltar and Macau. 
I offer: tematlc of the USSR 
1961-1991. Russia-aiL new 
states and territories, the 
overprintes, the s/sheets. Mr. 
M, Romanov. P.O. Box 303, 
198261. St. Petersburg, 
Russia. 

PRE<;ARIOS DE SERIES 
COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclui Igualmente muita 
coisa em usado, Com blo
cos, «carnets» e outras va
riedades. Gratis a pedldo. 
SERGIO W. DE SOUSA SI 
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 



Bolsa Filatelica 

Espa<;o a disposi<;ao de todos os leitores que podem 
aqUl lllserir 0 seu anuncio 

ao prec;o economico de 80$00 por linha. 

Troco e vendo selos 
novos. Desejo Portugal, Ma
deira, A<;:ores, Macau, Ale
manha, Inglaterra, Sui<;:a e 
Benelux. Ofere<;:o Bulgaria e 
Poises de Leste. Vendo car
toes telefonicos. Catalogos 
Yvert e Michel. Corr: Frances 
e Ingles. 

Philippe Tchakarov. Bou
levard Bulgaria, 21.BG-4003 
Plovdiv. Bulgaria. 

Vendo selos e blocos de 
Portugal e ex-colonias e de 
varios poises do Europa. Des
contos de 50 a 90%. Cartoes 
Telefonicos do Brasil, 50 dife
rentes, 5.000$00. Envio Llstos 
Pag. facllitado. 

Orlando S. Santos - P.O. 
Box 2130, Gonzaga - 11060-
310 Santos S.P. BRASIL. 

Hobby Club. International 
bulletin . Exchange stamps 
and bank notes. Mr. Andrzej 
Danysz, os. Wieczorka 73/11/1 . 
41-943 Piekary SI" Poland. 

Colec . V. Pacotes de 
selos dos Poises do CEE . 
Pequenas cole<;: . do Sui<;:a 
e R.F.A. Baixos pre<;:os. Escre
ver a Horacio do Carmo, 
Avelas do Camlnho. 3780 
Anadia . 

Livros, Revistas, Jornais, 
Catalogos, Leiloes, etc. Toda 
a literatura filatelica. Com
pra/Vende. T.: 01/3432158 
ou 01 /947 1326. 

1960/1985 e II Cente
nario do selo postal por
tugues (1953/1985). Vende
mos selos novos/blocos/ 
/FDC/Carteiras. Para estos 
e outras epocas contactar 
sempre SELOS KRUGER. 
Telefs .: 01/34321 58 ou 
01 /947 13 26. 

POSTAIS, CARTAS, TELE
GRAMAS, SELOS, AERO
GRAMAS, ARQUIVOS DE 
CORRESPONDENCIA. LlTE
RATU RA HISTORIA POS
TAL RECIBOS, CHEQUES, 
P. SELADO, LETRAS, ETC. FILA
TELI A -CARTOFILIA
ESCRITOFILIA. Compra. Ven
de. Troca. Contactar 
par favor: SELOS KRUGER -
Rua do Crucifixo, 76-2." ot." 
1100 L1SBOA. Telefs.: 01/ 
3432158 ou 01 / 9471 326. 
Fax: 01/3427676. 

COMPRO material filateli
co tais como: Cartas, Posta is, 
Flamulas. etc" relacionado 
com 0 Aeroporto de Lisboa 
e Aeronautica Civil em Por
tugal. 

Respostas detalhadas c/ 
fotocopia para : Fernando 
Oliveira - Rua dos Arneiros, 
n.o 86, 1° Esq.o. 1500 Lis
boa. 

Selos: Ao cento ou com 
popel ainda colada. Pogo 
aos melhores pre<;:os do 
mercado. Telef. 01 /34321 58 
ou 01 /947 13 26. 
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I exchange and sell 
postage stamps, covers from 
URSS (for 1918-1991), and the 
new States of the former 
URSS. 

I am interested in mint 
news Issues of Western Eu
rope, USA Canada, Japan 
and mint thematic issues 
of the British Common and 
French-speaking countries. 

Basis-Michel and Yvert. 
Write in English. E. Maslukowa. 
P.O. Box 754. Kiew- 150. 
252150 Ukraina. 

Troco 100 ou 200 selos do 
Checoslovaquia por igual 
quantidade de Portugal. A<;:o
res, Madeira e Brasil. Luboslav 
Dobrovodsky. S. C Parraka 2l. 
91700 Trnava. Eslovaquia. 

Offer Ussr, Eastern Europe, 
Russia, Baltia, other Ex-USSR 
States - Stamps, topical 
covers, local issues, full year 
sets, new issue service, 
approvals, want-list fill ing. 
Price-list by request. (+ old 
postcards, phone cards, 
topical stamp packets, etc.) 

TchoudnovskL p.o. Box 103, 
RU-197198 St. Petersburg, Russia. 
Fax: +7-(812)-232.59.-71. 

TODO 0 MUNDO - PAISES 
E TEMAS - Mais de 35.000 se
ries em «stock ... Envie-nos a sua 
lista de faltos . Tambem 
pre<;:arios gra!is e pedid9. 

FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

SERVIOOS DE F1LATEUA 
'wCosel_,lB 
1000 USBOA 



ECOS DE UMA INTER-REGIONAL 
BEJA'95 

N 
00 have ria de terminar 0 ana de 
1995, sem que mais uma Regional 
tivesse acontecido, desta feita a 

ExposiC;ao Filatelica Inter-Regional 
BEJA'95, que teve por cenario a exce
lente Pousada de S. Francisco e par 
palco a mui bela e hist6rica cidade de 
Beja, grac;as a uma diligente e bem 
conseguida organizaC;ao do Nucleo de 
Coleccionismo do Centro Cultural e 
Desportivo do Hospital Distrital de Beja. 

Constituindo excelente ocasiao para 
fazer pontuar colecc;6es que ambicionem 
fazer carreira, lanc;ando-se a partir dai em 
mais altos voos, as Regionais como esta 
recebem, por isso, naG s6 aquelas partici
pac;6es que pela primeira vez se abrem aos 
olhos dos jurados e do publico curiosa des
tas coisas da Filatelia, como tambem 
aquelas outras que embora ja tivessem al
canc;ado certa notoriedade, por qualquer 
motivo "hibemaram" tempo de mais nas 
suas capas protectoras (cinco anos, pelo 
menos). Mais uma vez assim aconteceu .. . 

o Grande Premio da BEJA'95 foi en
tregue a Pedro Gonc;alves Grode 
(Cascais) com Estudo do Tipo " Lusradas" 
excelente colecC;ao classic a, da qual 
nos recordamos fazendo parte da "se
lecC;ao portuguesa" participante na 
EUROPEX 86 no Forum Picoas em Lisboa. 

Classe por Classe a BEJA'95 distribuiu 
assim as suas medalhas: 

TRADICIONAL - Premio Filatelia Tradi
cional para Alexandre Manuel de Ma
tos Santos (Febres) com Selos CI6ssicos 
de Relevo de Portugal enquanto 1 me
dalha de Ouro, 1 de Prata Dourada, 3 

B 

T. Lourenc;;o 

de Prata, 1 de Bronze, e 1 Diploma de 
ParticipaC;ao, eram distribuidos por ou
tros tantos filatelistas, perfazendo 9 par
ticipac;6es, das quais, com justic;a, 
destacamos Porte a Pagar (Porte ado) 
de Jose Manuel Castanheira Silveira (Lis
boa) e Emissoes Marquez de Pombal de 
Joao Manuel Lopes Soeiro (Evora). 

TEMATICA - Premio Filatelia Tematica 
para Miguel Macedo Teixeira (Matosinhos) 
com L 'Annee Liturgique, um jovem filate
lista que 0 futuro consagrara. 1 medalha 
de Prato Dourada, 2 de Prato, 4 de Bron
ze Prateado e 7 de Bronze, foram 
distribuidas nesta classe que reuniu 15 
participantes, merecendo rea Ice as co
lecc;6es Figuras e Factos Hist6ricos do 
Polrtica Mundial de Eurico Guilherme Lage 
Cardoso (Amadora), Sempre mais alto a 
mais alem! de Jose Henrique Tome Lou
renc;o (Alenquer) e 0 Correio - La90 Uni
versal entre os Homens de Fernando 
Manuel Xavier (Seixal). 

MAXIMAFILIA - Teve como Premio 
maximo Geografia - 0 Estudo do Terra 
(Porque 56 h6 uma Terra) de Noemia 
Maria Costa Dias (Marinha Grande), e 
viu distribuidos 2 medal has de Prata 
Dourada, 6 de Prata, 5 de Bronze Prate
ado, e 1 de Bronze, tendo sido a classe 
mais participada, com 16 presenc;:as, a 
ate star bem 0 interesse que vem des
pertando por entre aqueles que elege
ram 0 mundo dos selos como disciplina 
de recreio e estudo. Numa perspectiva 
pessoal, destacarei ainda 0 Oesporto 
como ciencia de Jose Agostinho Costa 
Dias (Marinha Grande). 

SERGIO ~. DE SOUSA SIll'IOES 
Escritorio Filatclico 

T elefone (062) 83 12 48 • T elefax (062) 84 32 93 
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 

2500 CALDAS DA RAINHA 

Aeabamos de eoloear em distribui<;ao gratuita 

PRE~ARIO N.!! 15 
PAisES DE EXPRESSAO FRANCESA 

Inclui milhares de series e blocos, denteados e nao denteados, ensaios de cor, 
bloeos de luxo, e provas de artista, tudo com indica<;ao dos temas em que se 
podem integrar. 

TIRAS HAWID - CATALOGOS YVERT E OUTROS - ALBUNS 
LINDNER, SAFE E LEUCHTTURM. Importamos directamente 

e enviamos Iistas com precros. 

OlGA 0 QUE PRETENOE - PRE~ARIOS A OISPOSI<;AO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCAvAO 

Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao 
ordinaria no dia 17 de Maio de 1996, pelas 20.30 horas, na Sede Social na Avenida Almirante Reis, 70, 5.v 
Dt.v, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Aprecia~ao, discus sao e vota~ao do Relatario e Contas da Direc~ao e Parecer do Conselho Fiscal do 
ana de 1995. 

Nao estando presente a maioria dos sacios electivos, a assembleia reunira em 2.! convoca~ao , pel as 
21.30 horas, nos term os dos Estatutos. 

Lisboa, 12 de Abril de 1996 o Presidente 
da Assembleia Geral, 

(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
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Demonstrayoo do Resultado Llquido 

Donativos 
Quotas 
Boletim 
Servi<;os eventuais 
Diversos 
Rendas 
Portes de correio 
Telefone 
Expediente 
Propaganda 
Jornais e Cat610gos 
Electricidade 
Agua 
Juros banc6rios 

Resultado liquido do exercicio 

RECEITA 

289.418$70 
1.716.735$70 

785.910$00 

37.525$00 

80.167$20 
2.909.756$60 

-355.710$60 
3.265.467$20 

DESPESAS 

5.000$00 
482.271 $10 

1.615.171 $00 
104.000$00 
107.660$90 
361.198$00 
188.597$00 
81.689$00 
97.290$50 
34.160$00 

133.816$70 
36.516$00 
18.097$00 

3.265.467$20 

Parecer do Conselho Fiscal 

Em cumprimento das disposi<;6es estatu
tarias. vem 0 Conselho Fiscal do Clube Filate
lico de Portugal apresentar 0 seu Parecer 
sobre 0 Relat6rio da Direc<;ao e 0 Balan<;o e 
Contos respeitantes 00 Exercicio de 1995. 

o Conselho Fiscal acompanhou. 00 lon
go do ano. os trabalhos do Dlrec<;:ao e a 
forma dedicada e inteligente como exerceu 
o seu mandato. Pelo seu Relat6rio se podera 
avo liar. sucintamente. a sua actividade. 

No decorrer do ano. examinamos. perio
dicamente. os registos contabilisticos que 
encontramos sempre em boa ordem. 

Quanto 00 Balan<;o e Contos. foram es
tes documentos devidamente conferidos e 
procedemos tambem a verifica<;:ao dos Sal
dos das contos "Caixa» e "Dep6sitos Banc6-
rios». Outrossim verific6mos que os criterios 
valorimetricos usados foram iguais aos dos 
anos anteriores. 

A conta "Resultado Lfquido do Exercicio» 
volta a apresentar um Soldo negativo que 
neste Exercicio foi de Esc. 355.710$60. 0 que 
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provo serem as Receitas insuficientes pora as 
Despesas f ixas que 0 Clube tem de 
suportar. 

Talvez seja oportuno. solicitor aos S6cios 
que proponham um novo S6cia para que 0 
nosso Clube nao deixe de ser a maior Clube 
Filatelico do nosso Pais. 

Para terminar. somos de Porecer que a 
Assembleia Geral aprove: 

1 - 0 Relatorio. Balan<;:o e Contas da Di
rec<;ao referentes ao Exercicio de 
1995; 

2 - Um voto de louvor e agradecimento 
a Direc<;:ao. pelo seu trabalho neste 
Ano de 1995. em aprecia<;:ao. 

Lisboa. 12.Mar<;:0.1996. 

o Conselho Fiscal 
Domingos Martins Coelho 

Bento Manuel Grossinho Dias 
Joao Luis Medeiros 

• 

HISTORIA POSTAL - Com 4 represen
tantes (1 de Ouro. 2 de Prato Dourada 
e 1 Bronze Prateado) teve como Premio 
A Isen900 de Franquia Portuguesa de 
Adelino Adrioo de Melo Caravela . 

INTEIROS POSTAIS - com 3 represen
tantes (2 de Prato Dourada e 1 de Pra
to). teve como Premio Inteiros Postais 
Ceres de Jose Luis Barbosa Queir6s (Se
nhora do Hora). 

AEROFILATELIA - Um s6 representan
teo Francisco Milheiros Boleto (Odivelas) 
com TAP/Air Portugal - Meio Seculo a 
Voar que alcan<;ou Prato. 

L1TERATURA - Com 3 participa<;6es. 
(Prato Dourada. Prato e Bronze Pratea
do). vencendo Luis Guilherme Gon<;al
ves Machado (Queluz) com a obra A 
Epopeia de encurtar distancias. 

JUVENTUDE - Com 5 participantes. 
levou 1 medalha de Prato Dourada e 
Premio do Classe entregue a Pedro Nuno 
Vermelho Canteiro (Abrantes) com Aves 
de Rapina. enquanto 2 medalhas de 
Prata. 1 de Bronze Prateado e 1 de 
Bronze. foram distribuidas por outros tan
tos jovens filatelistas. 

Urn ospecto do Exposiyoo . Beja 95-
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Boa participa<;oo. boa organiza<;oo 
e trabalho acertado do juri. certamente 
deixaram em todos os concorrentes 
vontade de um dia regressarem a Beja. 
quem sabe. se para algo de mais im
portante. 

Parabens. Nuclea de Coleccionismo do 
Centro Cultural e Desportivo do Hospital 
Distrital de Beja, que assim mereceu 0 apoio 
que Ihe foi dispensado pelos Correios de 
Portugal. Federa<;oo Portuguesa de Filate
Iia, Hospital Jose Jooquim Fernandes (HDB) 
e Camara Municipal de Beja. 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completes 

e Selos tem6ticos 

Pe~a listas de pre~os gratis 

Eladio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
Telef. 549725 
1100 L1SBOA 

PORTUGAL - COLON lAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAis I TEMA 

CONTACTE-NOS 

I. COELHO, FILATELIA 

APARTADO, 135 - FARO 8002 



1.a EXPOSI9AO LUSO-ESPANHOLA 

DE MAXIMAFILIA 
"IBEROMAX 95" 

T
endo por palco as magnfficas ins
talac;oes da Casa do Povo de 
Aveiras de Cima, realizou-se na

quela vila, do concelho de Azambuja, a 
I ExposiC;ao Luso-Espanhola de 
Maximafilia, designada por "IBEROMAX 
95". 

Este importante evento luso-espanhol. 
contou com 0 patrocfnio da FederaC;ao 
Portuguesa de Filatelia, Camara Muni
cipal de Azambuja, Correios de Portugal. 
Casa do Povo de Aveiras de Cima, 
Radio Renascenc;a, T elevisao Indepen
dente (TVI) e Museu Nacional de Arte 
Antiga. A organizoC;ao esteve a cargo 
da AssociaC;ao Portuguesa de Maxi
mafilia e da SeCC;ao Filatelica da Casa 
do Povo da referida vila. 

A "IBEROMAX 95" esteve patente ao 
publico de 28 de Novembro a 3 de 
Dezembro. 

A inauguraC;ao estiveram presentes 
o administrador dos Correios de Portugal. 
Senhor General Mateus da Silva, 0 Di
rector dos Servic;os de Filatelia, Dr. Raul 
Moreira, 0 Presidente da FederaC;ao 
Portuguesa de Filatelia, 0 Vereador re
presentante do Presidente da Camara 
Municipal de Azambuja, 0 Presidente da 
Junta de Freguesia da localidade, Di
recto res da Casa do Povo, os Presidentes 
da Assembleia Geral e da DirecC;ao da 
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Eurico C. E. Loge Cardoso 

APM e outros Directores da mesma As
sociaC;ao, Presidente da SeCC;ao Filate
lica da Casa do Povo de Aveiras de 
Cima, Coordenador da F. P. F., Directo
res do Clube Filatelico de Portugal, va
rios expositores e algumas Senhoras. 

o autor destas linhas, na sua quali
dade de Presidente da Comissao Or
ganizadora do evento, discursou em 
primeiro lugar para saudar todos os 
presentes e agradecer a compar€mcia, 
particularmente das entidades oficiais, 
na cerimonia da inauguraC;ao. 

Em seguida, proferiram breves dis
cursos os Srs. Presidente da F. P. F" Ad
ministrador dos Correios de Portugal. 
Vice-Presidente da Casa do Povo e, por 
ultimo, 0 representante do Presidente da 
Camara Municipal da Azambuja. 

Depois de uma breve visita guiada 
seguiu-se um beberete regional. 

Neste primeiro evento maximofilo 
luso-espanhol estiveram presentes 34 
participac;oes, sendo tres na classe es
pecial (reservada aos jurados) e 31 na 
classe de competiC;ao, das quais 5 no 
grupo da Juventude e 1 no grupo da 
Literatura Filatelica. 

o Juri. constituidos pelos Drs. Bento 
Grossinho Dias e Eurico C. E. Lage Car
doso, estando tambem presente, como 
jurado observador, 0 espanhol Juan 

Balan90 Geral 
Em 31 de Dezembro de 1995 

ACTIVO 

IMOBILIZADO 
Imobilizac;oes Corporeas 
Equipamento Administrativo 

Imobilizac;oes Financeiras 
ColecC;ao do Clube 

CIRCULANTE 
Existencias 
Material Filatelico 

DivlDAS DE TERCEIROS 
A curto prazo 
Outros Devedores 

DEPOSITOS BANCARIOS E CAIXA 
Depositos a Prazo 
Depositos a Ordem 
Caixa 

Total do Activo 

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO 

CAPITAL PROPRIO 
Fundo Associativo 
Resultado Uquido do Exercfcio 

Total de Capital Proprio 

PASSIVO 

Dividas a T erceiros 
A Curto Prazo 
Outros Credores 

1.248.064$80 
309.413$90 

1.107$40 

Total do Capital Proprio e do Passivo 
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940.214$65 

1$00 

489.277$60 

635.560$85 

1.558.586$10 
3.623.640$20 

3.818.573$60 
-355.710$60 

3.462.863$00 

160.777$20 

3.623.640$20 



e do maior interesse pora a Filatelia Na
cional sabido, como e, que 0 Clube Fi
latelico de Portugal e a Agremiac;:oo do 
genero mais antiga do pafs e aquela 
que desfruta de maior prestfgio tanto a 
nfvel nacional como internacional. 

Foi 0 nosso Cluibe que propos a lista 
da Federac;:oo que foi sufragada no 
Congresso da F.P.F. realizado em 18 de 
M orc;: 0, em Aveiras de Cima e na qual, 
obviamente, estivemos presentes. 

Recordamos que 0 nosso Clube foi 
um dos fundadores do F.P.F., tendo sido 
a agremiac;:oo filatelica que mais lutou 
pora a criac;:oo do orgoo maximo da 
filatelia nacional 0 que muito nos 
honra. 

VIDA FINANCEIRA 

A Administrac;:oo cuidada que tem 
sido seguida, por esta e pelas anteriores 
direcc;:oes, tem permitido que a vida fi
nanceira do Clube decorra sem sobres
saltos, embora noo se possa consideror 
desafogada, principalmente em virtude 
de um numero significativ~ de associa
dos noo responderem ao nosso apelo, 
no sentido de liquidor, em devido tem
po, as quantias que se encontram em 
dfvida. 

Como, atras, ja se disse, a publica
c;:oo anual de quatro numeros do Bole
tim acorreta enormes encorgos que, 
naturalmente, obrigam a cuidados re
dobrados e a estudor formas de obter 
receitas pora compensor as significati
vas despesas. 

Embora contra a nossa vontade, 
houve necessidade de aumentor 0 va
lor das quotas no ana de 1996, esperan
do a compreensoo dos prezados 
associados pora esta medida que se 
torna necessaria. 

MEDALHA DO CLUBE 

Foi possfvel este ana 0 Clube ter uma 
nova medalha, grac;:as a generosidade 
do grande amigo do C.F.P. 0 socia ho
norario, Sr. Jose Manuel Castanheira da 
Silveira que ofereceu a importoncia ne
cessaria a confecc;:oo do respectiv~ 
cunho. . 
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SOCIO HONORARIO 

Na Assembleia Geral reunida em ses-
500 ordinaria, no dia 18 de Julho, foi 
aprovada por unanimidade a proposta 
da Direcc;:oo pora ser considerado socia 
honorario 0 Senhor Fernando Gomes 
Corroo, pelos altos servic;:os prestados ao 
Clube como dirigente e pela excepcio
nal dedicac;:oo que tem demonstrado 
ao longo dos anos como simples associ
ado. 

MEDALHAS DE GRATIDAO 

Pelos servic;:os prestados ao Clube, 
pelas suas davidas generosas e grande 
amizade que tem dedicado, ao longo 
de decadas ao C.F.P. foram distingui
dos com Medalhas de "gratidoo" os 
prezados consocios, Srs. Fernando Go
mes Corroo e Jose Manuel Castanheira 
da Silveira. 

Pela colaborac;:oo desinteressada a 
varios nfveis e grande amizade que tem 
manifestado pelo Clube, foi tambem 
agraciado com Medalha de "gratidoo", 
o Sr. Coronel medico Dr. Antonio Cabral 
Rego. 

Estas medalhas foram entregues aos 
galordoados no jantor comemorativo do 
52.0 Aniversario do Clube. 

PROPOSTAS PARA VOTOS 

Temos a honra de propor a Assem-
bleia Geral os votos seguintes: 

A - de agradecimento 
1) Aos cn Correios de Portugal. S. A ; 
2) A Junta de Freguesia da Penha 

de Fra[lc;:a; 
3) A Federac;:oo Portuguesa de Fila

telia; 
4) Aos prestimosos associados Fer

nando Gomes Corroo e Jose Manuel 
Castanheira da Silveira; 

5) Aos colaboradores e anunciantes 
da Revista do CFP; 

6) A Mesa da Assembleia Geral e ao 
Conselho Fiscal. pela colaborac;:oo e 
acompanhamentos prestados. 

B - De pesor por tados os socios fale
cidos no decurso deste ano. 

Lisboa, 31 de Janeiro de 1996 

" 

Casas Pajores, apreciou as participa
c;:oes, tendo atribufdo: 0 Grande Premio 
da Exposic;:oo e Medalha de Ouro a 
colecc;:oo "Paisage y Monumento en la 
Vida y obra del escritor" do espanhol 
Francisco Velasquez Borroso; 0 Premio 
Espanha e Medalha de Prata Dourada 
a colecc;:oo "Pontes" do Eng.o Joaquim 
Ribeiro Canteiro; 0 Premio Portugal e 
Medalha de Prata Dourada a colecc;:oo 
"Castiullos, Palacios y Fortalezas da Eu
ropa" de Manuel Monterrey Molina; 0 
Premio Juventude e Medalha de Prata 
a colecc;:oo "A Descoberta de Lisboa" 
de Paulo Cesar Pereira Fernandes. 0 Juri 
concedeu ainda: Uma Medalha de 
Prata Dourada Grande; cinco Medalhas 
de Prata Dourada; sete Medalhas de 
Prata Grande; nove Medalhas de Prata 
e cinco Medalhas de Bronze Prateado, 
alem de diversos premios especiais 
postos a sua disposic;:oo. 

A Comissoo Organizadora realizou 
do is Posta is Maximos triplos. 0 do dia da 
inaugurac;:oo teve como motivo uma 
ceromica de Rafael Bordalo Pinheiro (Ze 
povinho escorranchado sobre uma pipa 
de vinho), pec;:a que 0 Museu Nacional 
de Arte Antiga gentilmente cedeu pora 
estor presente no local do evento no dia 
realizac;:oo do P. M. 0 Postal Maximo do 
dia do encerramento teve como moti
vo uma panoromica da auto-estrada 
que passa pela vila de Aveiras de 
Cima. 

o almoc;:o de "palmores" teve lugor 
no dia 1 de Dezembro no restaurante 
"Por do Sol", proximo do local do cer
tame e esteve muito concorrido. Pora 
isso contribuiu, tambem, 0 facto da F. P. 
F., ter festejado 0 "0 Dia do Selo" 
igualmente em Aveiras de Cima e ter 
feito 0 almoc;:o comemorativo desse 
"Dia" em conjunto com a Organizac;:oo 
da "IBEROMAX 95". 0 almoc;:o esteve 
muito animado e correu da melhor for
ma possfvel, a contento de todos. Findo 
o repasto, 0 Presidente da Comissoo 
Organizadora proferiu um breve discur
so, precedendo-se, em seguida, a habi
tual distribuic;:oo de premios. 
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o Presidente da FederayeJo Portuguesa da Filatelia. 
Pedro Vaz Pereira. discursando no acto inaugural 
da "IBEROMAX 95" 

o Senhor Dr. Raul Moreira, Director dos Servil;:os de 
Filatelia, procedendo a oblilerayeJo do Primeiro 
Postal Maximo realizado no dia da inaugurayeJo da 
IBEROMAX 95 



o Coleccionador 
ou Prazeres que matam 

C 
uando hace un os dias, adquiri el 
libro "Lisboa Tragica" de Albino For
gaz Sampaio (5.0 edic;:oo, Lisboa 1920), 

no podia figurorme que todo un capitulo iba 
a estor dedicado a "Coleccionadores: filate
listas, bibli6filos e numismatas", y mucho 
'menos sospechar que el titulo de tan 
Interesante capitulo serio: "Prazeres que mo
tam". Considero tan curios as las reflexiones 
de Sampaio, que no me resisto a dejor de 
transcribir a continuaci6n, pora los lectores 
de 10 Revista del Club de Portugal, las pagi
nos 152 y 55. del "librinho" cuya portada ilus
tra estas notas. 

Noo he crialura neste mundo que, 
escarafunchando bem, noo encontre dentro 
de si um vido qualquer. Como uma vibora 
silente, todas trazem enroscado, no omago, 
esse vicio 00 mesmo tempo sugante e cari
nhoso, malfazejo e embebedante. Umas fu
mom como chamines de fobrica ou colec
cionam estampilhas carimbadas; outras arre
bonham postais ilustrados ou entileiram velhas 
moedas de tempos imemoriais. Se soubessem 
como 0 vicio se traveste para cavalgar as 
criatura~?! Ho-as que coleccionam relojios 
velhos, loic;:a de barro, moveis usados, lan
ternas, ex-libris, alfarrabios poeirosos; /enc;:os 
de assoar, quadros antigos, autografos, bi
Ihetes dos toiros e de teatros; gravuras inde
centes, livros pornograticos, primeiros nume
ros de jornais, retratos de toireiros, eu sei la! 
Ha os coleccionadores de saudades, conser
vadores de velhos museus de amor, retratos 
de femeas, ligas, chapins, tranc;:as enro/adas 
em fitilho simbolico, velhas flores 
emmurchecidas. E se soubessem 0 poder 
desses vicios? 

Vida e morte, eles sao tudo. Eles sao 00 
mesmo tempo a razao de ser de vorias vidas 
e a causa de muitas mortes. Encorajam e 
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animam, sugam e motam. Acicatam, espo
reiam e devoram. 

Ha agora velhos coleccionadores que 
dariam anos de vida pela pec;:a que Ihes falta. 
E um selo raro dos Estados Unidos; e a primei
ra edic;:oo de um classico esquecido, a a 
gravura ansiada, desejada e sempre fugitiva. 
Ah! mas 0 que serio dessas vidas sem esses 
vicios? 0 que serio? Ha sujeitos que noo be
bem, noo fum am, noo jogam, nem 
gandeiarn. pacatos, morigerados. Todos diroo 
que esta ali uma criatura digna de inveja, 
uma criatura feliz. Todavia, ela a devorada 
por um fogo, uma labareda, que a consome. 

TOdas as noites vai a um cofrezinho e tira 
um livro onde cola estampilhas. Ha-as ali de 
todas as apocas, de todos os reinados, de 
todas as nac;:oes, de todas as cores, de todos 
os tamanhos. Todas as noites, emquanto uns 
voo gargantuar ceatas e outros teatram 
repimpadamente, ela acende a luz e se reve 
no sua co/ecc;:oo. Estoo ali anos de canseiras, 
centenas de mil rais. Ali estoo os seus prazeres 
nOQ gozados, os frutos do seu dinheiro e das 
suas privac;:oes. E toda a sua existencia. Ar
ranquem-Ihe aquel/e livre co e a criatura per
dera 0 amor 6 propria vida. 

Um ve/ho bibliofilo. A sua paixoo sao os 
"quinhentistas", ou as "monogratias», os ,yu
deus", os "autos de fa", ou 0 Camoes. Fareja, 
rebusca, vai, indaga, vern. e pode 6 noite 
contemplar com orgulho a nova preciosidade 
que triunfalmente depositou nos estantes. 
Horas esquecidas leva a olhar as lombadas 
que se alinham, as preciosidades que obte
ve. E nada ve, de nada mais sabe, que noo 
seja do suo livrario, e, velho insociavel, so
bretudo - do pec;:a que Ihe falta. Essa a seu 
tormento vivo. E 6s vezes, depois de ter an
dado ones atras dela, sempre consegue ve
la em moos gananciosas e avaras. Mas con-

escrito, directamente ou pelo telefone, 
procuramos dar res posta a todos as so
Iicita<;:6es, recorrendo a todos os meios 
possrveis, tais como pesquisa nos exce
lentes livros existentes na nossa Bibliote
ca, consulta junto de associados com 
vastos conhecimentos das diversas dis
ciplinas filatalicas, etc. 

o nosso Clube possui, ao seNi<;:o de 
todos os seus associados, numerosos e 
modernos meios de pesquisa que a do 
agrado de todos. 

A Direcs:ao resolveu, ainda, imple
mentar, a titulo experimental, uma ven
da de material filatalico Inter-S6cios, 
tendo ficado a superintender neste sen
tido 0 Secretario Sr. Fernando de Olivei
ra. 

Esta iniciativa teve a maior receptivi
dade por parte dos s6cios. 

SEDE 

A Direc<;:ao chegou a conclusao 
que os espa<;:os que necessitam de obras 
urgentes sao a Secretaria e a Mar
quise. 

Como a situa<;:ao financeira do Clu
be nao a de molde a efectuar gastos 
que possam perigar 0 equilibrio entre as 
receitas e as despesas certas, resolveu
se apelar, mais uma vez, para a gene
rosidade e boa vontade dos associados 
no sentido de contribuirem, dentro das 
suas possibilidades, para as despesas 
com a repara<;:ao daquelas dependen
cias. 

Em boa hora 0 fizemos porquanto, 
ata final de 1995, as dadivas para 0 fim 
em vista ja atingiram os 164.480$00, 
conforme se refere no Boletim de 
Janeiro. Justo a real<;:ar que do impor
tancia referida, 50 contos foram conse
guidos por um grande amigo do Clube 
que a autarca na nossa cidade e que 
outros 50 contos foram oferecidos pelo 
s6cio honorario, dirigente e dedi
cadrssimo associado Sr. Fernando Gomes 
Carrao. 

Precisamos, poram, de mais dinheiro 
e por isso apelamos a todos os socios, 
que ten ham possibilidade de 0 fazer. 
que nao deixem de dar 0 seu donativo . 
para as referidas obras. 
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Esperamos iniciar as mesmas na altu
ra do Primavera ja que, praticamente, 
nao existem, no secretaria, infiltra<;:6es 
causadas pelas chuvas. 

No salaD principal do nossa sede foi 
colocado um novo retrato de sua Ma
jestade a Rainha D. Maria II, obtido 
atravas de um "slide" emprestado pela 
Funda<;:ao da Coso de Bragan<;:a, a 
quem agradecemos a disponibilidade. 

EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA 

Uma velha aspira<;:ao de alguns di
rectores do Clube, que tem transitado 
de anteriores direc<;:6es, a conseguir. 
para a secretaria, um computador em 
devidas condi<;:oes de funcionamento, 
ja que 0 existente, alam de absoleto, 
tem uma avaria de diffcil arranjo, cujo 
montante torna inviaveL qualquer solu
<;:00 neste sentido. 

T odas as tentativas para se conse
guir, gratuitamente, um equipamento 
infarmatico, foram infrutrferas. 

Poram, ja no final do ano, tivemos a 
grata surpresa de receber uma carta do 
vogal suplente da direc<;:ao Sr. Carlos 
Manuel Agostinho Salgueiro, no qual nos 
comunica que tem em seu poder um 
computador para oferecer 00 Clube, no 
qual viraG instalados todos os programas 
que fez. 

E uma oferta generosa que nao po
demos deixar de dar aqui 0 dl:lvido re
alce. 

CORREIOS DE PORTUGAL 

o nosso Clube mantam, igualmente, 
com os Correios de Portugal, 0 melhor 
relacionamento e entendimento 0 que 
contribui, sem duvida, para 0 progresso 
da Filatelia organizada, no nosso pars. 

T odas as iniciativas levadas a cabo 
pelo Clube tem encontrado, por parte 
dos Correios em geral e dos seus SeNi
<;:os de Filatelia em particular, a maior 
rec~ptividade . 

FEDERA9AO PORTUGUESA DE FlLATELIA 

As rela<;:6es do nosso Clube com a 
F.P.F., continuam a ser excelentes, 0 que 



sessao solene por um jantar que teve 
lugar no Messe de Oficiais do Forc;:a 
Aerea, em Monsanto, 0 qual esteve 
muito concorrido e animado. 

Tambem os premios referentes 00 
concurso "Arte Filatelica" foram envia
dos aos respectivos vencedores. 

FEIRAS 

o Clube continua a participar nos 
Feiras promovidas pela Federac;:ao Por
tuguesa de Filatelia, pelo que a sua pre
senc;:a e um sintoma de vitalidade do 
Agremiac;:ao sempre apreciado pelos 
visitantes, que se deslocam 00 Salao 
Veneza do Hotel Roma. 

Assim, este ano, mais uma vez tive
mos 0 grato prazer de colaborar com a 
F.P.F., estando presentes no XV Feira 
Nacional de Filatelia, onde varios direc
tores do Clube deram assistemcia a nos
so "banco" . 

PARTICIPA<;AO EM EXPOSI<;OES 

Continuamos a participar com 0 
nosso Boletim em Exposic;:oes tanto no 
pafs como no estrangeiro. 

Estivemos presentes no Philo iberia -
95 e Lubrapex 95 no "Classe-Especial" e 
no "Singapura 95" onde obtivemos me
dalha de bronze prateado. 

No estrangeiro e diffcil obter recom
pensas significativas devido, principal
mente, 00 facto dos jurados estrangeiros 
desconhecerem, de um modo geral. a 
nossa Ifngua. 

Parece-nos que os jurados portugue
ses, que actuam em certames internaci
onais, devem pugnar mais, no medida 
do possfvel, pelas nossas participac;:oes 
do classe de literatura. 

De qualquer modo, a participac;:ao 
do Boletim nos certames competitivos 
contribui, sem dOvida, para divulgac;:ao 
do nosso Clube, 0 que reveste grande 
interesse. 

BOLETIM 

No vida do nosso Clube, damos uma 
prioridade absoluta a publicac;:ao regu-
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lar do Boletim, dado que ele e, sem dO
vida, 0 elo de ligac;:ao fundamental e, 
por vezes, 0 Onico (coso dos s6cios do 
Provfncia) que liga 0 Clube aos seus as
sociados. 

Como e do conhecimento geral. 0 
custo de tudo quanta se liga as artes 
graficas tem aumentado sUbstancial
mente nos Oltimos anos. Por tal motivo, 
naG constitui novidade que a publica
c;:ao de quatro nOmeros por ana do 
nosso Boletim acarrete des pesos que 
naG deixam de ser preocupantes. Ape
sar disso, este ana ja cumprimos 0 que 
prometemos em 1994, isto e, sairam, 
dentro dos prazos previstos, quatro nO
meros do nossa Revista. 

E um ponto de honra de que nan 
abdicamos no interesse dos nossos pre
zados associados. Mas tambem deve
mos dizer, desde ja, que mais do que 
quatro nOmeros sera impossfvel publicar 
pelas razoes atras referidas. Nao pode
mos deixar de lamentar que 0 nosso 
apelo, no sentido dos "grandes" do Fila
telia Nacional colaborarem no Boletim, 
com os seus escritos, s6 ter sido· esc uta
do por uma minoria. As paginas do nosso 
Boletim ficariam mais ricas e com muito 
maior interesse se os especialistas das 
diversas classes filatelicas se dispusessem 
a dar um pouco de si em beneffcio de 
tantos que precisam dos seus ensina
mentos. 

BIBLIOTECA 

A nossQ Biblioteca que po de 
ser considerada, no genero, uma das 
melhares em todo 0 mundo, continua 
a ser enriquecida com obras adquiri
das e oferecidas pelos prezados asso
ciados. 

Lutamos com imensa falta de espa
C;:O, pelo que urge estudar soluc;:oes con
cretas para "arrumar" especies cujo 
manuseamento nao justifica ocupac;:ao 
de um espac;:o nobre. 

SERVI<;OS 

Continuamos a satisfazer os pedidos 
dos nossos associados sobre as mais di
versos materias ligadas a Filatelia. Por 
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segui-/a como, se 0 Shylock possuidor pede 
uma dinheirama! E a criatura devora-se. Ten
ta um recurso, Vende fato, empenha oiro se 
o tem. despe a mulher, a famma toda, atasca
se ate Q gorja e consegue. Mas entao e ve-
10. 

Rejubila, anseia, dant;;a, rio Ri pela primei
ra vez na vida e beija respeitosamente 0 
alfarrabio, a tela, 0 selo, 0 manipam;o ado
rado, estremecido, desejado, idolatrado ... 

E aqui teem 0 vlcio que do vida. Se po
rem naG sabeis como esses prazeres matam, 
perguntai a uma dessas criaturas se vende a 
sua coleq:ao, 0 seu museu, a sua biblioteca ... 
Ouvi a sua resposta. E iria a guilhotina, por 
aposta, se ela vos naG respondesse que antes, 
antes de se desfazer dos seus selos, dos seus 
quinhentistas, dos seus Ticianos, venderia 0 
sangue dos brac;:os, ou meteria um tiro no 
corac;:ao. 

Penso, penso muita vez na dor de se 
desfazer a gente dessas coisas que levaram 

. anos a carretar. Entao, peor do que a morte, 
- 0 que comprou por cento vendido por 
dez. 0 que foi amado rebatido pela ganancia 
de um vulgar cabec;:a de pau, - a criatura 
deixou de viver. Oesapegou-se da vida e esta 
e-Ihe agora uma inconsciencia obcecada, 
olhos voltados ainda para um sonho que se 
apagou, que se dissolveu. 

Conheci um homem que foi obrigado a 
desfazer-se dos seus /ivros. A casa cheia de 
estantes ficou nua. Confortavel outrora, ficou 
gelada. Pois todos os dias a criatura, quando 
o poente descia, se punha olhando 0 srtio 
onde as estantes estiveram, como se visse 
ainda as filas das lombadas, atraves os vidros. 
E chorava. Ate morrer, a vida foi-/he um esta
do entre a maluqueira e a cata/epsia. Nunca 
mais sentiu. Oir-se-ia que ao levarem-Ihe 0 

ultimo cartapacio se Ihe anquilosaram ou 
partiram as ultimas fibras. Morreu devorado 
por uma doenc;:a inexplicavel, indiagnos
ticada e sem remedio, uma paixao feroz que 
s6 Ihe deixou os ossos, revestidos de pele. 

E eu vejo neste exemplo a criatura caval
gada pelo vlcio, vlcio que e vida e que sem 
ele 0 que seria ela! Penso e digo! Que nunca 
o leitor, se tem alguns destes vicios, tenha 
precisao de vender. Que nunca saiba 0 que 
e desfazer-se do seu a/bum. da sua colecc;:ao, 
dos seus livros. Que os de uses misericordiosos 
o Iivrem de tal e que Jupiter se amercie de 
n6s. Porque se esse dia chegar, se esse dia 
vier, 0 leitor sabera entao 0 que sao os 
prazeres que matam. Ese nunca chorou tera 
nesse dia romanticamente os o/hos cheios de 
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ALBINO FDRJAZ OE SAMPAIO 

Lisboa 
tragica 

ca 11'1('''18 tf IUlel,. tJl1tw CUJUM 

1Uh"'f4 ~:qOl\ ~ \'lfoUlA. 
I'_'\I~'P.S.\ U rtm.\I(lA 1'1.IJ.'\llIf':$1! 

14 Mt, _, ".1 ... Itl _. 
lagrimas, - como nas irremedi6veis novelas 
do Sr. Perez Escrich. 

Pienso que posiblemente este capitulo de 
Sampaio 10 levera con mucha atencion, la 
persona que de su puno V letra, a lapiz, 
escribiera 10 siguiente dedicatoria en un viejo 
V precioso album L. Richard. que hace anos. 
com pre en uO Mundo do Livro» en Lisboa, que 
ignoro, si aOn existe, frente 01 Teatro Trindade: 

Offrec;:o este album ao meu neto Ruy e 
elle compromete-se a nunca vender sem 
autorizac;:ao do seu avo ou da sua mama. Seu 
avo e tio Armando tambem foram coleccio
nadores e fizeram 0 erro de vender as suas 
co/ecc;:6es 0 que espero naG acontecera a 
menino Ruy. Lisboa 3 Agosto de 1919. Mariano 
Machado. 

Por mi parte, creo, que cuando se vende 
una coleccion 0 parte de elila. puede ser un 
error, 0 el provecto de una nueva coleccion. 
o una necesidad. pero que en todo coso, 10 
filatelia, 10 bibliofilia, 0 10 numismatlca, no 
proporcionan 01 ucoleccionadoru unos 
posibles uPlazeres que motam», sin mejor unos 
uPlazeres que dan a vida». 
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Relatorio e Contas da Direc900 
e Parecer do Conselho Fiscal do ana 

de 1995 

CONSIDERAc;:6ES 

Dentro das nossas possibilidades ma
teriais e humanas. conseguimos levar a 
cabo tudo ou quase tudo que nos pro
pusemos realizar. nos reuni6es que efec
tu6mos logo apos a nossa elei<;:oo. que 
teve lugar em 9 de Dezembro de 1994. 

Ao longo deste relatorio damos a 
conhecer. aos prezados associ ados. a 
actividade que desenvolvemos durante 
os 12 meses de 1995. Seria possivel. tal
vez. fazer mais. mas noo podemos es
quecer que os recursos financeiros sao 
limitados. melhor. limitadissimos. a dispo
nibilidade dos directores tambem tem 
os seus limites. dado que a maior parte 
tem a sua actividade profissional e. fi
nalmente. salvo rarissimas e honrosas 
excep<;:6es a colabora<;:oo dos filiados 
no vida associativa do Clube e no seu 
Boletim e diminuta como se sabe. 

Acresce ainda as dividas acumula
das das quotiza<;:6es que atingem algu
mas centenas de contos e ... sem ovos 
noo se podem fazer omoletas. 

Talvez alguns associados achem 
pouco 0 que se fez. Por nossa parte 
estamos satisfeitos. ou quase. por aquilo 
que conseguimos realizar. 

Somos simples amadores. mas cum
primos praticamente tudo 0 que pro
metemos. Dinamiz6mos 0 Clube e 
esperamos fazer mais desde que nos 
possibilitem a tarefa. 

ANIVERSORIO DO CLUSE 

A Direc<;:oo resolveu passar a comemo
rar. condignamente. 0 aniversario do clube. 
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Assim. este ano realizou-se um "Sa
lao Filatelico". que teve lugar no sede 
do C.F.P .. 0 qual esteve patente ao 
publico de 22 a 27 de Outubro. Estive
ram presentes cinco participa<;:6es de 
outros tantos associados e ainda. na 
classe de literatura. 0 nosso Clube. com 
Boletins. 

No dia 26 do mesmo mes realizou-se 
um jantar comemorativo. aberto a to
dos os associados. que serviu de pretex
to para uma grande confraterniza<;:oo. 

Durante 0 repasto foram entregues 
as medalhas comemorativas aos associ
ados que. em 1994 e 1995. completa
ram. respectivamente. 50 e 25 anos de 
filia<;:oo. cumprindo-se. assim. 0 que es
to va previsto no Relatorio do ana de 
1994. 

No dia do anivers6rio (27) funcionou 
um Posto de Correio onde foi aposto. 
no correspondencia apresentada para 
o efeito. um interessante carimbo co
memorativo da efemeride. 

RESOLUc;:Ao DE COM~ROMISSOS 
ASSUMIDOS PELA GEREN CIA ANTERIOR 

Conforme foi referido no Relatorio do 
ana transacto. esta direc<;:oo tomou a 
seu cargo a resolu<;:oo de assuntos pen
dentes que ficaram do gerencia anteri
·or. tais como. a distribui<;:oo das 
medalhas do certame "Bodas de Ouro". 
e das medalhas comemorativas aos 
socias que. em 1993. campletaram. res
pectivamente. 50 e 25 anos de filia<;:oo. 

Para se proceder a cerimonia da en
trega das referidas medalhas. a direc
<;:00 resolveu substituir a programada 



3464 - Paulo Jorge Marques Horta do Fran
ca. Praceta Gerv6sio Lobato, Lt. 41-
3.° F. Massam6. 2745 Queluz. (M) 
Po.Fr.T.C.v.60.U.1. 

3465 - Carlos Antonio Diogo Pinheiro. Rua do 
Hortinha, 52-1 .° Esq. 8500 Portimao. (M) 
T.C.V.60.N.U. 

3466 - Paula Cristina Currais Morgado. Aveni
do Prof. Abreu Lopes, 27-4.° Esq. 2675 
Odivelas. (P) PO.Fr.T.C.v.60.N.U.1.3.Afinsa. 

3467 - Andre Miguel Serra Pedreira Carneiro. 
Rua Verissimo Sarmento, n.o 52-1.° Dt.o. 
1900 Usboo. (P) Po.Fr.lnJ.C.60N.U.3. 

MACAU 

3454 - Eng. jose Fernandes Guerreiro. Aveni
do Ouvidor Arriaga, n.o 14-1.° A/B. 
Macau. (M) Po.lnJ.C.v.60.66.67B.1.Ma
cau.2A55.90.Afinsa.91.92. 

BRASIL 

3414 - Orlando do Silva e Santos. P.O. Box 
2130 Gonzaga. 11060-310 Santos (SP). 
(A) Po.Fr.Es.T.C.60.N.U.1.2A60 CI6ssicos 
de 5.v.Cartees telefonicos do Bra
siI.90.Afinsa. 97. 

AFRICA DO SUL 

3457 - Fernando Jose Chorao Braga e 
Couto. Postnet Suite 163, Private Bag 
X 19. Gardenview 2047. South Africa. 
(A) Em 2C e Cabo Verde. (M/A) Em 
1.2A.Po.Fr.ln.T.C.v.60N.U.90.Afinsa.91 .92. 

ALEMANHA 

3456 - Wolfgang K. Buhler. Felix-Lehmann
weg 5. 64625 Bensheim. (A) 
Po.Fr.ln.A 1.T.C.V.60.N.U.1 .1 0.1 OA1 OB.Boli
via.97. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

3448 - Dr. Alan L. Putterman. 1245-50 Street; 
Apt. 5J. Brooklyn. New York 11 219. 
USA. (A) In.Es .Fr.Historia Postal de 
3.Tem6ticas N. e em sobrescritos.Es
pecialmente Fauna, America -
UPAEP.Filatelia espacial e autogra-
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fos.Cartees telefonicos do America 
Latina. 

INDIA 

3461 - Vithal Raghuvir Navelkar . I/C . 
Librarian. Goa University LIbrary. 
Taleigao Plateau. India Goa 403 203. 
(A) In.T.C.v.60.N.U.1.2A.91.Afinsa.92. 

INDONESIA 

3278 - Freddy Ledesmana. P.O. Box 1241/JKB 
KPB Daan Mogot. 11012. Jakarta. (A) 
In.60.Timor.Macau.91. 

ISRAEL 

3447 - Mrs. Fani. P.O. Box 2935. Aco 24128.lsroel. 
(M) In.60N.U.67B.3.59.68.72.Phonecars. 

SUECIA 

3460 - Nils Sjostrom. K1inspors Vag 8 A. S-18642 
Valientuna. (A) In.A 1.Su.T.60.1.CI6s
sicos.30.5O.51. XX (N s/charneira).x (N.c/ 
charneira).U.91 .97.Afinsa.Facit. Harris. 

OBITUARIO 

o Clube Fllatelic o de Portugal lamenta profunda
mente 0 desaparec imento ocorrldo, nos (Jitimos 

meses. dos seus dedicados e Inesqueciveis s6cios: 

Antonio Adoo Alves Simoes 
Dr. Alberto X. da S. Campos de Oliveira 

Nicolau Schmldl 

As fammas enlutadas a DireC9aO do CFP e os 
dirigentes deste Boletim opresentam os mais 

senfidas condolencias. 

COMPRO-VENDO 
Portugal 

Bloeos - Paeoles 
series novas ou usadas 
Alendo lislas de faltas. 

Selos isolados 

M. OSORIO 
Av. Almirante Reis. 9O-A 

Centro Habib. 5/52 Tel. 812 78 90 
1100 Usboo - Portugal 
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FRANCISCO DE BORJA FREIRE 

O nosso Amigo e Consocio, j6 faleci
do, Alberto de Sousa, foi um impor
tante coleccionador, ilustre pintor de 

arte e grande aguarelista, de que nos orgu
Ihamos de possuir no nossa Sede uma gran
de aguarela do sua autoria que 0 falecido 
comerciante F. Castel-Branco 0 fon;:ou a doar 
00 Clube atraves do Augusto Molder, brin
dou a filatelia com magnifiCOS desenhos para 
os selos do Continente e Ex-Colonias. 

Num seu artigo intitulado «F.B.F.» (1), onde 
tecia os maiores elogios 00 gravador Francis
co de Borja Freire, lamentava nao Ihe ter sido 
possivel indagar quem eram os seus parentes 
ou 110 assento do seu obito nalguma freguesia 
de Lisboa, nem 0 registo do seu enterramento 
nos Cemiterios do Alto de S. Joao, Prazeres 
ou Ajuda». 

Passados que sao perto de cinquenta 
anos sobre a publicayao desse artigo em 
Julho de 1947, descortinamos a dificuldade 
que teve porque estava errado no data do 
falecimento de F.B.F. Referia-se a 12 de Abril 
de 1869, quando ele faleceu quatro meses 
antes, isto e, a 12 de Janeiro de 1869 e nao 
com 76 anos de idade (N . 24.9.1790 e F. 
12.1 .1869). 

Tambem quanto a sua pergunta liMos 
quem sao os seus parentes?» do qual nao 
obteve qualquer res posta 0 que e natural, 
dado 0 facto de ele Borja Freire, ter morrido 
solteiro e nao ter deixado herdeiros 0 que 
justifica por ser pessoa de muito dinheiro, 0 
ter legado a diversas institui<;:6es de caridade 
muitas j6 inexistentes e outras sim, como a 
Santo Coso do Misericordia de Lisboa. Assim 
constava do seu testamento 00 qual 
Godofredo Ferreiro, nosso Consocio Honor6-
rio jo falecido, teve acesso. 

Nunca sera demo is acrescentar novos 
elementos a tudo 0 que diz respeito a Borja 
Freire e 00 reproduzirmos a informayao do 
cat610go do leilao George Alevizos (2) onde 
foi vendida a folha com os esboyos dos selos 
de D. Maria (Fig. 1). 
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Par: Jose R. Dias Ferreira 
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Fig. 1 

alem de servir de comparayao do-nos a 
impressao, pela leitura do cat610go de David 
Feldman SA (3), que ela foi vendida 00 nosso 
Consocio, )0 falecido. Prof. Manuel Valadares 
(Fig. 2) . Nesta descriyao devemos corrigir 
Borija por Borja, Valadarez por Valadares eo 
omissao de onde foi publicado a noticia pela 
primeira vel. isto e, no nosso Boletim (4). 
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Pela recente noticia no jornal uA Capital» 
lemos que essa peya que serio muito inte
ressante fazer parte do acervo dos Correios 
de Portugal. foi adquirida, depois de grande 
despique, por um famoso coleccionador 
italiano de selos de Portugal que nao deu 
qualquer hipotese de nao Ihe ser adjudicada. 

Segundo nos chamou a atenyao 0 Ami
go e Consocio Cap. Joaquim Furtado Leote, 
para 0 selo de 25 reis deve ter havido mais 



desenhos 0 que se infere pela leitura do local 
onde se Ie "Nos matrizes do 25 Reis que en
viou. e nesta agora naG esta feliz ou talta 
desenho ou talta gravura .. (Fig. 3). 

. I . ) 
G "'F.-:~" ~::" ~ ~--~<.lJ" 

.;. .. :':] ..1 .... ~ • .J ) . : ....... ; ... ~<I" 
- r" 

~ , - . ' -:;- ••• ••.• . " • ....,.- .,..r-r .. ,',t 

.... :.~ .,;::?~< .' -~ .. ..: ...... .: : . 
.. S~~L-::"" . "'--;::; ...::.... .. .0;;',.-: 

,.;::.;~".~,.. .. /'._ . ..r_,_' 
/,,< .. . ~; r~:r:- ,'." ........ ~-- . 

.. ) -

1
= ··- - ---::;:::;1 

" . ~ }I . . 

Fig. 3 - S6 reproduzlmos dos esbocros a parte 
importante 00 25 reis 

Para se continuar a ajuizar do mesmo tipo 
de letra em que 0 documento foi escrito com 
a que tinha 0 rei D. Fernando e muito seme
Ihante. Temos presente a fotocopia de uma 
carta esc rita por si em Coimbra, em 21 de 
Agosto de 1851. a Rainha D. Maria e naG 
parece restar duvidas. Segundo Ester de Le
mos escreveu a "sobre a letra dele, leve e 
r6pida .. (5). 

Quanto 00 agrado pelo belo, que indis
cutivelmente apresentam os primeiros selos 
portugueses, 0 rei D. Fernando tinha muito 
bom gosto como por exemplo a 20 de Janeiro 
de 1845 presidindo a uma reuniao de artistas 
no Sola do Risco do Arsenal. a fim de esco
Iherem 0 melhor projecto para a decorac;:ao 
do entao novo Teatro D. Maria II, deu azo a 
que fosse muito admirado "pelo seu bom 
gosto .. , reconhecido por todos os artistas 
presentes. Os elogios aos dotes artisticos e 
culturais foram sempre muitos como escre
veu um autor (6) "conhecendo e falando 
perfeitamente sete dos principais idiomas da 
Europa, cultivando as artes com amon •. 

Noutro artigo que escrevemos sobre Borja 
Freire (7) referimos 00 seu jazigo que ainda 
hoje existe no Cemiterio do Alto de S. Joao 
em Lisboa, e cuja reproduc;:ao e publicada 
neste (Fig. 4). 

Segundo consta no entrada principal do 
Cemiterio do Alto de S. Joao do lado es
querdo pode ler-se "Cemiterio POblico do lado 
oriental do Cidade de Lisboa .. e do lado di
reito "Mandado construir pela CML no Reina
do do Senhora D. Maria II no an no de 
MCCCXXXI... Pela data do morte de Borja 
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Fig. 4 

Freire, deduz-se que ele foi um dos primeiros 
a adquirir jazigos que ainda hoje existem: nele 
esta sepultado a sua mae (1763-1866) e 0 
seu irmao Antonio (F. 31.1.1830). 

Actualmente 0 jazigo continua a ser de 
sua propriedade e e muito natural que naG 
constando de que alguma entidade a quem 
deixou legados ficasse a seu cargo a con
servac;:ao do mesmo, e muito prov6vel que 
dentro de algum tempo 0 mesmo seja con
siderado abandonado e portanto, perdido 
para sempre. 

Sobre esse assunto alertamos as entidades 
oficiais e 0 mesmo deixamos a considerac;:ao 
do actuallmprensa Nacional-Casa da Maeda 
- onde ele foi um importante artista - ou 
aos Correios de Portugal, 00 qual com os seus 
trabalhos enobreceu a filatelia portuguesa. 

Veja-se por exemplo 0 magnifico catalo
go do Colecc;:ao Angelo Lima (8). 

Bibliografia 

(1) 0 Selo. 62.' Leiloo de Selos. A. Molder. Julho de 1947. 
(2) Public Auction. Sole n.' 54. May 6. 1986. George AJevizos. 

Sonta Monico. CA. USA. 
(3) Partugol & Colonies. Spain. France & Colonies. David 

Feldman SA. Zurich. 1 a 6 de Navembro de 1993. 
(4) Boletim do Clube Filatelico de Portugal. N.' 269. De

zembra de 1973. 
(5) D. Moria II (A Rainha e a Mulher) 1954. Ester de Lemos. 
(6) Cantemporaneos lJIustres. D. Fernando II de Portugal. 

F.J. Pinto Coelho. 
(7) Boletim do Clube Filatelico de Portugal. N.' 356. Se

tembro de 1990. 
(8) Angelo Uma. Collection. Afinsa Auctions. Modrid. 15 de 

Novembro de 1995. 
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LISTA DE SOC lOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

15 - Armando Lapa. Avenida Gen. Hum
berto Delgado, 5-11.° B. 2825 Costa 
do Caparica. (A) Po.Fr.T.C.v.60. 

172 - Narciso Mello Braz. Rua Medico Henri
que de Paiva, 14-2.°. 6CXXl Castelo Bran
co. (M) Po.Es.Fr.It.T.60.N.U.3.90.93.94. 

543 - Dr. Fernando Gomes de Andrade. Rua 
Bica do Sapoto, 44-8.° Esq. 1100 Lis
boa. (M) PoJr.Es.ln.T.C.v.60.N.U.3.90.94. 

722 - Manuel Ferreira dos Santos. Rua Cor
reia Cardoso, 272-1 .°. 3030 Coimbra. 
(P) Fr.Es.lt.T.C.v. Filumenia.60.N.U.l e 
Diversos.94. 

1733 - Antonio Joao Milheiras Nunes 
Croca. Quinta do Mina, Lt. 17-1°. 
Esq . 2600 Vila Franca de Xira. (P) 
Po.T.C.60.N.U.3.94. 

1832 - Jaime de Oliveira Machado Ferreira 
dos Santos. Avenida D. Nuno Alvares 
Pereira, 37-3.° Dt.O 2700 Amadora. (M) 
T.C.60.N.U.l .2A2B.2C.19.21 .90.93.107. 

1845 - Antonio Manuel Ferreira dos Santos. 
Avenida D. Nuno Alvares Pereira, 37-3.° 
Dt.o 2700 Amadora. (P) T.C.60N.U.1.94. 

2354 - Jose Geada de Sousa. Apartado 189. 
7801 Beja Codex. (M) T.60.N.U.l .2A93. 

3120 - Luis Alberto Alves Amaral. Quinta do 
Adic;:a. Lagoa da Palma. 2955 Pinhal 
Novo. (M) T.60.1.U .Tematica Euro
pa.T19.T41.90. 

3449 - Antonio Joao do Gama Fazenda. 
Rua Senhora de Mercoles, 8- 1.° 
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Dt.o. 6000 Castelo Branco . (M) 
Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.3.90.94. 

3450 - Prof. Othmar Bischoff. Sitio dos 
Lombos, Cx. 156-X. 8400 Lagoa. (A) 
Po.A lJ.V.C.60N.l .l 0.1 OAl OB.28.90.Afinsa. 

3451 - Dr. Carlos Alberto Baptista Laurentino. 
Rua Silva Carvalho, 155-2.° Esq. 1250 
Lisboa. (M) Po.ln.Fr.T.C.v.60.N.U.l.8. 
Poises Escandinavos.18.90.Afinsa. 

3452 - Carlos Manuel Morais Aniceto. Ur
banizac;:ao da Quinta da Areei
ro, Lote 21 . 2050 Azambuja . (M) 
Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.l .MacauJ5 (N).T18 
(N).90.Afinsa.94. 

3453 - Dr. Antonio Maximo Fale Lopes de 
Carvalho . Urbanizac;:ao Quinta da 
Arroc6sia, Lote 40-2 .° Esq. 2580 
Alenquer. (M) Po.T.C.v.60.N.U. 

3455 - Eng. Alvaro de Oliveira Mendes. Rua 
Jau, n.o 44-6.° Esq. 1300 Lisboa. (P) 
Fr.C .60.N.U.l . Afinsa. 

3458 - Eng. Rui Jorge de Morais Monteiro 
Torres. Praceta D. Maria do Carmo 
Fragoso Carmona, Lote 4, 2.° B. 2750 
Cascais. (M) Po.ln.T.60.N.U. 

3459 - Jose Antonio de Jesus Freire. Vivenda 
Marisa, Lote 1. Pedrogos. 2640 Matra. 
(P) T.C.v.60.N.U. 

3462 - Antonio Agostinho de Carvalho. Bair
ro da Estac;:ao. Serpins. 3200 Lousa. (M) 
In.T.C.v.60.N.U.l.5 alguns.94.Afinsa. 

3463 - Tioga Albano de Queiros Correia. Rua 
Fernando Pessoa, 7-1.° Dt.o. 1700 Lis
boa. (P) Po.C.60.N.U.Tl3.1 07. 



FALSIFICA~qES POSTA IS 
E FILATELICAS 

C
om este titulo edltou 0 Grupo de Amlgos do 
Museu dos cn um livro da autoria do nosso 
saudoso s6cio Joao Moreira Baptista. 

Pena foi. como diz a Dr.a Maria de Lourdes Pi
menta de Castro Guimaraes. secreta ria da Direcc;:ao 
daquele grupo. na nota previa. 0 outor nao ter 
podido ver realizado 0 sanho da publicac;:ao deste 
seu ultimo trabalho. 

Com efeito. a edic;:ao e de 1995 e Joao Moreira 
Baptista faleceu. infelizmente. em 13 de Novembro 
de 1990. 

o autor foi um grande especlalista das emissoes 
"Ceres' de Portugal e antigo Ultramar Portugues. 

Como Joao Moreira Baptista diz na Introduc;:ao 
do seu trabalho. foi tratado "tudo quanto sejam 
falsificac;:oes quer de selos quer de sobrecargas ou 
sobretaxas .• 

o trabalho refere-se. em especial. 00 tipo 
"Ceres'. mas foram mencionadas outros falsifica
c;:oes como "Pera de Santanaz e tipo Coroa: 

Ao nosso prezado cons6cio e amigo. Antonio 
Bonina. sobrinho do ilustre filatelista e escrltor 
filatelico. Joao Moreira Baptista. as nossas fellcita
c;:oes e agradecimentos por ter contribuldo. de cer
ta maneira. para que esta obra visse a luz do dia. 

FllATELIA-NUMISMA IlCA 
MADEIRA 

Coso Especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOTAS· 

de 

Portugal! A~ores/ Madeira/ Macau 

Ex. Colonias 

CP. 4511 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colecc;:oes e 
pec;:as isoladas 

9057 FUNCHAL CODEX 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.:: (091) 223070 
Fax: (091) 23 08 05 
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Catalago de "Cartoes Telefonicos 
de Portugal - Macau, Timor, PALOP 
Cabo Verde/Guine Bissau/S. Tome 

e Principe - 1996 

O ferecido pelo seu autor. acab6mos de rece
ber 0 catalogo em epigrafe - 3.a edic;:ao - com 
a particuloridade de ser redigido em quatro 

linguas - alem. obviamente. do portugues. 
Trata-se de um trabalho verdadeiramente ex

cepcional sob tados os aspectos. Um estudo por
menorizado. cuidadoso e utilisslmo para os que. e 
ja "sao muitos. se dedicam a coleccianor Cartoes 
Telefonicos. 

Um optimo aspecto grafico digno dos maiores 
elogios. com belas reproduc;:oes a cores de 
numerossimos CT. 

E uma obra que. sem favor. deve figurar na 
estante de todos os adeptos de telecortofiila.· 0 
mais recente e dinamico coleccionlsmo de massas' 
como Ihe chama 0 autor da obra. 0 nosso prezado 
consoclo. Dr. Jose Duarte Martins a quem end ere
c;:amos as nossas sinceras felicitac;:oes e agradeci
mentes pela oferta. 

ORBITA CAISSY 
Peri6dico de circula~ao mundial para 

coleccionadores, negociantes, jogadores de 
xadrez, romance e casamentos. Mais de 400 

anuncios. Anuncios gratis para os estrangeiros. 
Exemplar US$5 ou 80M em sobrescrito castanho 

registado. 
Escrever: VIC CHOUDINE. 
P.O. Box 34 334300 Yalta 

Crimeia. Ucrania 

, 

Albuns de Portugal 
FOf'71iJtO 22x25 cm FolhiJS m6veis em ciJrtolina Casas para todos as selos emltldos regularmente. 

com iJ Incic<l~ilo co respectlvo numero co nosso catalogo e reprodu~ilo dos selos tlpo. CapiJs de cartoli
niJ. Impressas a tres cores 

Volume I - Oesde 0 nO 1 ate ao 796 e CorrelO Aereo 63 tis 
Volume II - Desde 0 nO 797 ICentO Selo ?ortt;gt;eiSI ate 1979 64 tis 
Volume ItI - Oesde 0 nO 1453 ate a actt;alidade 49 tis 
Volume IV - Sloeos. Pnvauvos. Porteado. E~e Postals e Telegratos 138 tis 

ElAolO DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

Rua Bernardo Lima. 27 - 1100 LlSBOA - Tele!. 5497 25 

LIStB05![ 5![9\lIIQCU'E S9-fOP 
de M. ALBUQUERQUE 

POSTAL ANTIQUES - STAMP BOXES 
WRITING IMPLEMENTS - PENS & QUILLS 

THE ANTIQUE ARCADE - PORTOBEUO MARKET 
282 WESTBOURNE GROVE - LONDON Wll 
TELEPHONE: 0171 3768173 

INKWELLS AND CURIOS 

HOW TO GET THERE 
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2000$00 
2000$00 
1550$00 
4350$00 

STALL 21 & 22 
SATURDAY ONLY 

8.00om to 2.00pm 



NUClEO FILATElICO DO 
SPORTING CLUSE DE PORTUGAL 

Para comemoror 090,0 aniversario do 
Sporting Clube de Portugal e 0 40,0 
aniversario da inaugurac;:oo do Estadio 
Jose de Alvalade, vai 0 NOcleo Filateli
co do S, C, p, levar a efeito no proximo 
mes de Abril, nos dias 20 e 21. 0 IV Salco 
Filatelico "Aniversarios», 

No dia 20 de Abril, funcionara, junto 
ao Saloo, que se realizara no Estadio do 
S,C,P, - Sala Joaquim Agostinho, um 
Posto temporario dos Correios, com 
carimbo comemorativo, 0 referido pos
to funcionara, das 15 6s 20 horas, 

Foram convidados a expor os titula
res das melhores colecc;:oes nacionais, a 
quem seroo entregues medalhas man
dadas desenhar e cunhar para este 
evento, 

I:,\TER:,\ATIO:,\AI. 
Al'CTlO:"'EERS &: YAIX E RS 

101 New Bond Street, London W1Y OAS 

7 Mar<;:o 
21 Mar<;:o 
28 Mar<;:o 
4 Abril 

25 Abril 
23 Maio 
6 Junho 

20 Junho 
27 Junho 
18 Julho 
25 Julho 

1996 
Programa dos leiloes 

Postais e ma<;:os de cigarros 
Commonwealth selos e sobrescritos 
Selos e sobrescritos do Mundo 
Gra-Bretanha especializada selos e 
sobrescritos 
Selos e sobrescritos do Mundo 
Selos e sobrescritos do Mundo 
Gra-Bretanha especializada selos e 
sobrescritos 
Commonwealth selos e sobrescritos 
Selos e sobrescrito do Mundo 
Posta is e mac;:os de cigarros 
Selos e sobrescritos do Mundo 
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MACAU 
Plano de emissoes para 1996 

N,' Facials Total Bioco 

5,00 5,00 10,00 12,02 - Ano Lunar do Rato 
01,03 -Gaiolas Tradicionais 

Chinesas 4 1.00 
1.50 
3.00 
4.50 10.00 10.00 

01.04 -Macau Visto por 
Herculano Estorninho 4 0.50 

1.50 
3.00 
5.00 10.00 8.00 

30,04 - Lendas e Mitos III 
17,05 -Casas de Chi) 

3 3.50x3 10.50 10.00 

T radicionois Chinesas 
14,06 -Felicilaifoes 

4 3.50x4 14,00 10.00 
4 0.50 

1.50 
3.00 
4.00 9.00 

19,07 -Jogos Olimpicos 
de Atlanta 4 2.00 

09,08 _20," Aniv, do Assemble'a 
Legislativa 

18,09 -Insignias Civis 
e Militares 4 

09.10 -CiEmcias Nauftcas-Redes 
de Pesca 4 

21.10 -Papogaios de Popel 4 
13,11 -Brinquedos Tradicionais 

Chineses 4 

3.00 
3.50 
4.50 13.00 10.00 

1.00 1.00 

2.50x4 10.00 

3.00x4 12.00 
2.00x4 8.00 8,00 

0,50 
1.00 
3,00 
4,50 9,00 

Edi90es do GAM a venda na Sede 
Ruo dos Pretos, 16. 1,0 Esq, - Lisboo 

Pre~ 
- Relat6rio Postal de l877ns 

Dr. GuiliJermillo de Barros (quase esgotado) 1.500$00 
- .Tratados Postais au! 11 Conven~iio de Berna» 

Luis E. Ferreira (quase esgotado) 800500 
- «0 Traje do Carteiro e significado 

de uma actividade •• 
Dr. F. Morato 2.700$00 

- .Falsifica~iies Postais e Filatelicas •• 
de louo Moreira Bap/isra 2.000$00 

Grupo dos Amigos do Museu dos err 
Horario de funcionamento: 

2.' f-4.' f-5.' f. 
das l4.30h as l7.30h 

• 

JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 

• 
• 
• 
• 

P.O.BOX 2335 
LlSBOA CODEX 

TELEX 40124 JMVPAB 
FAX 9250194 

REAGENTES DE LABORATORIO 

PRODUTOS QUfMICOS 

VIDROS PARA LABORATORIO 

PRODUTOS QUfMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 



se a terra do naturalidade (Alcochete). a terra 
do falecimento (Lis boa). local da corte 
(Evora? etc. etc. No caso de no postal ilus
trado figurar uma estatua. a obliterac;:oo de
vera ser no local onde essa se encontre. para 
respeltar a concordoncia de lugar. 

A presente emissoo come mora precisa
mente os 5 seculos da aclama<;:oo ao trono 
de D. Manuel I. motivo porque se devera usar 
uma marca postal cn - Alcocer do Sal. 0 
ideal seria ter havido uma marc a postal 
ilustrada com a figura do monarca. para a 
realizoc;:oo de um Postal-Maximo triplo na 
linguagem do saudoso Senhor Engenheiro 
Ant6nio dos Santos Furtado. mas tal noD 
sendo exequivel. na confecc;:oo do Postal
Maximo devera usar-se a marca do dia da 
estac;:oo dos cn de Alcocer do Sal. a qual
quer outra. com a data correcta do quinto 
centenario da aclama900. 

Chamamos a aten900 para as novas re
gras de legendagem das colec90es de 
maximafilia que se poderoo consultar a paginas 
92. 93 e 94 do livro anteriormente mencionodo, 

D. Manuel I - pequena legendo relacio
nada com 0 titulo ou 0 tema da cOlecc;:oo: 

governantes. expansoo ultra marina. caminho 
maritimo para a India. viagens explorat6rias. 
Brasil. poupan9a. etc, 

Conhecimentos filatellcos - Emissoo de 
04,08.95 - 500 anos da aclama<;:oo de D, 
Manuel I. 

Conheclmentos marcofilos - Oblitera900 
Ordinaria; A lcocer do Sal 27,10,95. Local da 
Aclamac;:oo. em 27-10-1 495 

Conhecimentos cartofilos - Postal edic;:oo 
Associac;:oo Portuguesa de Maximafilia. 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro, 

Novldades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

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

1170 LlSBOA PORTUGAL 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CEe. IA 00 SACRAMENTO 
Rua do Crucifix), 26 ' Tplefone 3424891 ' HOO LISBOA ' PORTUGAL 

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

Carlolina 
PORTUGAL· l' Parte (Selos do Correio Normall 

. Volume I (Sties de 1853 • 19691 ..... _ ... __ ................. _ .. _ ......................... _ ................. _ ........... _ ................ _ ........ _ ......... 3 650$00 

. Volume Il (Selos de 1970 em di. nle l ..................... _ ............ _ ........... _ .. _ .. _ ......... _ ...................... _ .. _._ .. __ .. _ ...... _ .............. 5500500 
PORTUGAL· 2.' Parte IS. los de A,; io, BI""" , Impo, to, Enoomendas, Porteado. Oucial, 

Pri,'ath'o., elc I, .. _ .............. _ ................................................................. _ ....... _ ....................................................... 6.500$00 
ILHAS ADJACENTES . . .. . .................................. _ .................... _._ ................................ _ ........................................ 4,250$00 
ANGOLA... ...... _ ._ ............................. _ ........ _ ................................... _ .. __ ........................................................... 3.300$00 
ANGOLA Repubhca .. • .......................... _ ........ _ .............. _ ...... _ ................................ _._._ ....... __ ................ A 100$00 
CABO VERDE .. ........ .. ......... _._ .......... _ ........................................... _ ....... _ ..... _._ .................................. 2300$00 

gt~~E":g~;u~8~~a.. . ..... _~~:::::~:..:.:::::::.:~.::::~:::~::::~~:~::~~~.:::::::::::~~.::=~.:::~::::.:::::::::::::~:::~.:.:~::=::::=:.:::::.=:~.::::::::~:: 
GUINE: PORTlIG ESA Republica ............................................................. __ ................. _ ..... _ ...... _ ..................... _ ....... _ ..... _ ... _ ...... _ .. 8.000$00 
INDIA .. ... ...... . .................................. _._ ...... _ ...... _ .... _ ........ _ ................................ _ ...... __ ._ ................................ 2.750$00 
MACAU .......... . .. . . ......... . ... _ . .. .......... _ ................................. __ ............................ _ ............ _ .......................... _ .......................... 6.000$00 
MOVAMBIQlIE ............. _ .. ... , .. _ ...................................................... _ .. _ ... _._._ .. _ .......................... __ ..... _._ ................. 3.500$00 

~1~~~~nQ~:I:ct~~~._ .. :_ .. ·· ... ... :.: :: .. :.:~:::~~.:-::::::: .. ~::~ .. -:=:::=~~.:::~::::::-:::==:=~.::::==:::::~~:::~~:~~::-::::.~:::=:: .. ~=::::=::::::::::=::::::= ~:: 
S TOME E PRINCiPE Republica I . N.' 1 a 59. AI-. 1. Bloms 1 a 53 ...... _ .................................................... _ .. _ ...... _ .................... _ ... _ ... _ ..... _6.500$00 
S. TOME E PRINrlpE Republica 11 - N' 60 a 92, A,'. 2, Bioms 54 a 93 .... _ ............. _ ... _ .. _ ..... _ .............. _ .................. _._ .. _._ ...... _ .............. .4 .500$00 
TIMOR ......... . . .......... .. _ ......... ................. _ ....... _ .. _ ... _ ....... _ ...... _ .. _ .. ____ ._ .. _ .. _._ .. _ .. , ..... __ ... _ .. __ .. __ .................................. _ .. 2.160$00 
COMPANHIAS DE MOVAhlBIQUE E NIASSA ................. _ ... _._ ...... _ ............. _ .............................. _ .. __ ... _._ ............ _ ....................... _ .... _ .... 2.000$00 
AFRIC~, CONGO. INHAMBANE, LOIJ RENCO MARQUES, TETE, QUELl MANE, KIONGA, 
ZAMBEZIA E ULTRAMAR ... .. .... ... ....... ...... .. ............... __ .... _ .. _ ... __ .. _ ................................ _._ .. _ .. _._ ............................ _ ........ 2.000500 
Folhas Isoladas . .. ............. ....... .... .. ..................... ..................................................... _ .. _ .. _ .................................... _ .. _ .. __ .. __ .... 65$00 
Folhas lsolad. s (Republicasl ....... _._ ........................................................... _ ..... __ ,_ ... , ... _ .. _ ............................. _ .. _ ...... _ ........................ _....... 70$00 

P.pel._._ ........................... _._ .. _ .. _ ...................... ,.......... 60$00 
Fel'ereiro de 1996 IVA lncl"ido 17('. 
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DaJa 

FEV 29 

MAR 20 

ABR 12 

ABR .19 

MAl 03 

MAl 14 

JUN 08 

JUN 24 

JUL 01 

AGO 07 

AGO 19 

SET 27 

OUT 09 

OUT 12 

NOV 12 

PORTUGAL 
Plano Provisorio 

PLANO DE EMISSOES PARA 1996 

EmlssOes 

Homenagem a Lin~ua Portuguesa: 
, ~700 Anos do Po , como lin~a otic,) 
, 200 Anos da Blblloteca Nac nal) 

• Profiss5es e Personagens sec, XIX 2,° G 

Vultos da Cultura Portugueso: 
· illOO Anos Nas. Joao ae Borrog 
, 100 Anos da Morte Joao de eus) 
, •

0 Anlversario UNICEF 

' 40 Anos do Estadlo de Alvalade e 90 anos 
Sporting Clube de Portugal 

• Eur0Fsa 96 
, Foro s dos A<;:ores 

' Campeonoto Europeu de Futebol 

' 500 Anos Morte Joao Vaz Corte Real 

' Jogos Olimplcos de Atlanta 

' Arte Sacra Madeirense 
, 100 Anos do Cinema 
, 100 Anos do fado Hilario 

' 550 Anos das Ordena<;:ees Afonsinas 

• 100 Anos do Nos, Azeredo Perdigao. 

' Brazees 

• 175,° Anlversorio da Distribui<;:ao Domicllioria 
do Correlo 

' Gastronomla 
, 900 Anos do Condado Portucalense 

' Os Lusiodas 

Selas 
(quanHdade) 

1 (200$) 
1 (80$) 

5 

1 
1 
2 

3 
4 

2 (por confirmor) 

4 

4 
6 
1 

1 (por confirmor) 

6 

4 

6 
2 

4 (por confirmor) 

Oulros Artlgas 

Carta Inteira (95$) 

Inteiro Postal 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAvAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

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

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 
Qualidades e quotizayoes dos socios: 

JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 950$00 semestre: 1800$00 (ano): 

(Provfncia, IIhas e Macau) - 1 600$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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Recortes Filatelicos 

UM SELO A PESO DE OURO 

Um selo corrente de 32 centimos (cerco de 50 
escudos). que mostro 0 rosto do antigo Presidente 
norte-america no Richard Nixon cortado 00 meio. 
foi com prado por um coleccionador an6nimo dos 
Estados Unidos. durante um leilao no Christie's em 
Nova lorque. 0 prec;:o: 16.675 d61ares (mais de 2500 
contos). 0 selo deficiente. emitido a 26 de Abril de 
1995. foi descoberto no Vlro n'o 

~· · l ..... ,' 1! "'_ : 

1 h¥'J . .. 
""""'""""a.............. ...... 

N.R. - Trotond I . ,lur0900 do folho. 
e natural que postenormente oporeyorn mois selos identi· 
cos. 

Note·se tombem a inscri900 Richard Nixon 00 controrio 
o que do ideio que a folho fei invertido numo dos foses do 
codeio de impressoo do off-set. Par conseguinte todos as 
outros oper090es seguintes ficarom olterodos e do; a perfu
r0900 tomoom ficor olterodo visto ser a ultimo oper0900 no 
fobric0900 de um selo. 

o MAIOR SELO DO MUNDO 

20 

Par: Fernando Oliveira 

Este selo com 90.000 m' esta situado num 
campo relvado perto do vila de Champagnole. em 
Franc;:a. 

o Imenso selo apresenta 0 retrato de Pasteur e 
foi realizado a custa do contraste entre a relva. e os 
diferentes tipos de vegetac;:ao rasteira. 

Foi tambam utilizado cerca de 26.000 m' de 
cobertura em plastico para provocar nos zonas 
onde a relva foi tapada. a falta de luz e nao ha
vendo a fotossintese. esta fica com uma cor mais 
clara. 

o resultado deste trabalho a apresentado no 
figura acima que mostra uma curiosa vista aarea 
do selo de Pasteur. 

A .. RASPADINHA .. JA CHEGOU A FlLATELIA 

Os Correios britanicos e a .. Walt Disney .. uniram
se para editor uma carteira de 10 selos N,V.I. (cor
reio prioritario). promovendo a Walt Disney World. 

Esta carteira foi posta a venda no dia 19 de 
Fevereiro ultimo. custa duos Libras e meia e esta 
disponivel em todas as 20.000 estac;:oes de correio 
do Gra-Bretanha. 

As particularidades desta promoc;:ao que tem a 
durac;:ao de seis semanas reside na deslocac;:ao do 
Rato Mickey a muitas estac;:oes de correios e quan
do do compra do carteira sera fornecido um car
tao que raspado 0 balao prateado nele contido 
podera dar direito a uma via gem a .. Walt Disney 
World .. no Florida. 

Havera 100.000 bonas de baseball e 25 viagens 
aos Estados Unldos como pramios a ser atrlbuidos 
pela raspagem dos cartoes. 

Sabendo os promotores desta iniciativa que a 
Florida a um dos destin~s de farias favoritos dos in
gleses. esta promoc;:ao esta a despertar grande 
agitacao nos cerca de 3 milhoes de coleccionado
res britanlcos. mas nao s6 destes. 

naquela vila alentejana e nessa mesma data 
expede ordens para que se reunissem as cortes 
em Montemor-o-Novo. 

Entretanto permitiu que 0 duque de Bra
gan9a. regressasse a Portugal on de todos os 
seus bens Ihe foram restituidos. atitude que 
alargou a muitos nobres anteriormente afas
tados e perseguidos pelo seu antecessor. 
contrariamente ao disposto por este no seu 
testamento. 

Em Outubro de 1497 D. Manuel casou-se 
com D. Isabel. viuva do principe D. Afonso. 
filho de D. Joao II. Para 0 conseguir. houve 
que ultrapassar dificuldades varias. quer poli
ticas. quer sentimentais que culminaram na 
exigencia posta por aquela princesa da ex
pulsao dos judeus de Portugal. D. Manuel 
acolheu a pretensao. a qual. sem qualquer 
explica9aO. tornou extensiva aos mouros. ati
tudes estas que foram mal acolhidas na Eu
ropa de entao. 

o reinado caracterizou-se. porem. pela 
consolida9aO da presen9a de Portugal no 
mundo. em resultado dos muitos descobri
mentos e conquistas levadas a cabo. marca
damente em terras do Oriente. 

Destacaram-se. na epoca. entre muitos 
outros. como obreiros do vasto imperio portu
gues. figuras de navegadores e conquistado
res. tais como. Vasco da Gama. Afonso de 
Albuquerque. Pedro Alvares Cabral. Joao da 
Nova. Gaspar Corte-Real. Duarte Pacheco. D. 
Francisco de Almeida. Tristao da Cunha. etc. 
Nas letras ha que lembrar. Garcia de Resende. 
Gil Vicente. Bernardim Ribeiro. So de Miranda 
e outros. 

A partir de 1550. largavam do Tejo. na 
Primavera de todos os anos. grandes arma
das. A superioridade naval de Portugal fez com 
que este se transformasse numa das maiorias 
potencias navais e comerciais da Europa. 

Ao titulo do Rei de Portugal e dos Aigar
ves. D. Manuel manda acrescentar novas dig
nidades: "Daquem e Dalem Mar. em Africa. 
Senhor da Guine e da Conquista. Navega9ao 
e Comercio da Etiopia. Arabia. Persia e India". 

o crescimento da corte acabou por ser 
uma forma de exteriorizar a crescente gran
deza da divindade real. Dai a solene embai
xada que. como bom catolico. 0 rei quiz 
homenagear 0 chefe da Cristandade. 0 Papa 
Leao X. 

No reinado foram publicadas numerosas 
reformas legislativas que regulamentaram 
muitas actividades do Estado. 0 Estado mo
derno. substituiu nas leis. como nas arm as e 
nas ideias. 0 Estado medieval. Uma parte das 
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novas leis foi incorporada nas Ordena90es 
Manuelinas em substitui9aO das Ordena90es 
Afonsinas. 

Tendo enviuvado. por morte de D. Isabel. 
D. Manuel casou com a irma desta. D. Maria. 
em Agosto de 1500. Novamente viuvo casou 
em 1518. desta vel, com a Infanta D. Leonor. 
irma de Carlos V. Rei de Espanha e filha de 
Filipe 0 Belo. a qual se achava destinada. 
matrimonialmente. a seu filho 0 futuro D. Joao 
III. 

D. Manuel. que nasceu em Alcochete. 
faleceu em Lisboa em 13 de Dezembro de 
1521. com 52 anos de idade. tendo reinado 
26. 

Foi denominado 0 Rei Venturoso. 

ELEMENTOS FILATELICOS 

Os Correios de Portugal na sua programa-
900 filatelica para 0 ana de 1995 lan9aram 
em circula9aO em 4 de Agosto. uma emissao 
constituida por um selo da taxa de 45$00 
comemorativo dos 500 anos da aclama9aO 
ao trono de D. Manuel I. com os habituais 
carimbos comemorativos c'9 1.° dia do Porto. 
Coimbra. Lisboa. Evora. Fa ). Funchal e Ponta 
Delgada. 

o selo e uma compo' ";00 aler-orica pelo 
artista Carlos Leitao, rer: esental" jo a acla
ma9aO de D. Manuel I. 0 escud( de Portugal. 
esfera armilar e a nau S. Gabriel. E pena que 
a cor amarelada do selo naG contraste com 
o desenho. sendo 0 rei a figura a destacar a 
vermelho. 

Nenhum dos carimbos comemorativos do 
1.° dia tem a ver com 0 acontecimento cele
brado. 

ELEMENTOS MAXIMOFILOS 

Nas directrizes para a avalia9aO das par
ticipa90es de maximafilia em exposi90es FIP 
aprovadas na reuniao de Granada em Maio 
de 1992 e publicadas em FLASH n.o 50 - De
zembro de 1994 e que se podem ler no ex
celente livro do Dr. Eurico Lage Cardoso - A 
Maximafilia na Actualidade" esta escrito sic: 

No caso de uma personalidade originaria 
do pais que emitiu 0 selo. escolher-se-a a 
obiitera9aO da localidade que tenha rela9ao 
com 0 acontecimento comemorado: nasci
mento, morte, obra ou aspecto da sua activi
dade. 

D. Manuel I. como rei de Portugal, podero 
ter todas as oblitera90es possiveis visto ter 
reinado em tQdo 0 pais. podendo escolher-



ACLAMA9AO DE D. MANUEL I 

INTRODUC;:AO HISTORICA 

o falecimento de D. Afonso Vocorreu nos 
Pa<;:os da vila de Sintra em 28 de Agosto de 
1481 e suas exequias foram realizadas em 15 
de Outubro do mesmo ano. 

Sucedeu-Ihe seu filho. D. Joao II que foi 
aclamado em 31 de Agosto. Convocou as 
cortes que se reuniram em Evora e se 
concluiram em Viana do Alentejo . Foram 
essas cortes 0 destinado campo de batalha 
em que se iria travar a /uta entre 0 monarca 
e a nobreza e onde foi manifestado 0 modo 
como os a/caides prestariam menagem das 
suas fortalezas. 

D. Jo;o II acabou com as prepotencias 
da nobre. '] e atendeu as reclama<;:oes do 
povo com 'arias medidas de ordem juridica 
e averigua, 00 de muitos dos privilegios 
concedidos. 
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Antonio Cabrol Rego 
Mario Nobre dos Santos 

Jodo Pedro Pinheiro da Silva 

Tomou energicas e implacaveis medidas 
contra 0 poderio de muitos dos fidalgos. a/gu
mas das quais chegaram a atingir os limites 
do crue/dade. 

Tao c/aras manifestac;:oes de absolutismo. 
embora agradando 00 povo. deixoram des
contente muita do fidalguia. que se sentiu 
of end ida e prejudicada. 

No suo inevitavel revo/ta. os nobres trama
rom conspirac;:oes e. naturalmente. juraram 
vingan<;:a. 

Os que iam sendo descobertos iam sendo 
sucessivamente executados. um dos quais as 
proprias moos do rei - 0 duque de Viseu. irmao 
do rainha. 

Com esta firmeza consolidou 0 poder e 
impos-se definitivamente 00 Pais. 

Exerceu uma politico economica. social. 
nos /etras. no reorganiza<;:ao militar e nautica. 
sendo no seu reinado. entre outros feitos no 
compo dos descobrimentos. que foi dobrado 
o Cabo da Boa Esperanc;:a. 

Em Maio de 1494 adoeceu grave mente a 
rainha D. Leonor. D. Joao II des/ocou-se ime
diatamente de Alcochete a Setubal onde 
aquela se encontrava. Restabeleceu-se a ra
inha e foL pelo contrario. 0 rei que adoeceu. 
nao tendo sido posta de porte a hip6tese de 
envenenamento. 

Perante a situac;:ao foi aconselhada a sua 
desloca<;:ao para as Caldas de Monchique. 

D. Joao II acabou por piorar. tendo-se 
deslocado para Alvor. Perdidas as esperan
<;:as. acabou por ditar 0 seu testamento no 
qual pretendia /egar. como seu sucessor. seu 
filho bastardo. D. Jorge. Na impossibilidade. 0 
rei resignou-se e acabou por aceitar a causa 
do duque de Beja. 

Chamado D. Manuel. a presenc;:a do rei. 
nao chegou. porem. a encontra-/o com vida 
pelo que regressou a Alcocer do Sal para 
onde. entretanto. sua irma. a rainha. se tinha 
retirado. 

D. Joao II faleceu a 25 de Outubro de 1495. 
DOis dias depois. D. Manue/ e aclamado rei 

• 

• 

• 

LEUCHTTURM BLANCO 
o sistema de folhas BLAr < _0. extremamente pratico. com bolsas de diferentes tamanhos 

e combina<;:oes foi desenvolvido apos anos de pesquisa. 
Com as folhas BLANCO voce a/arga as possibilidades e limites da sua co/ec<;:ao .. . 

Construa os seus proprios albuns .. . ou suplementos LEUCHTIURM SF ... fa<;:a todas aque/as 
modifica<;:oes com que sempre sonhou. 

As possibilidades de combinac;:ao sao literalmente infinitas! 
Voce pode criar qua/quer arranjo que desejar. Seja diferente folha apos fo/ha . 

Folhas Inteiras. Postais Maximos. FOC·s. Carteiras. series. blocos. Mini-Folhas. ate inteiros 
postais ... tudo e focilmente disposto e sem charneiras! 

o sistema BLANCO e tambem 0 idea/ para guardar e exibir os seus se/os enquanto naG 
recebe 0 seu proximo sup/emento. 

Dimensoes: 270 x 297 mm. 
Estas fo/has servem em todas as capas de albuns LEUCHTIURM. 
Pre90 por fo/ha "LS" 320$ 
Emba/agem de 10 Folhas 2 950$ 
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Enconlro eslos fo lhas ill lodos as c 50S do espe(. lolldode. ou no lepresentante em 
Portugal: 

JORGE M. S. LOPES 
Rua S. Nicolau. 26 - 4.° Solo 3 
1100 LlSBOA Te. (01) 8878360 FAX (01) 8885834 
A pedido enviomos. gratuitomente. catalogo a cores. de 48 paginas. com todo 0 

material LEUCHTIURM (FAROL). 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

CENTENARIO DAS CAMPANHAS OCEANOGRAFICAS DO REI D. CARLOS I 
DE PORTUGAL E DO PRiNCIPE ALBERTO I DO M6NACO 

Data do Emlssao: 1 de Feverelro de 1996 
Desenho: Jose Luis Tinoco 
Impressao: INCM. Off-set 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1/2 
Formato: 8Ox30.6 mm 
Folhas: De 25 selos de coda taxa 
Taxas e tlragens: 95$00 500.000 

135$00 500.000 
Bloco: Os crr de Portugal e do M6naco lanc;:aram 
em clrculac;:ao uma emlssao comum (2 selos de 
coda pais com os mesmos desenhos). Pelo seu 
caracter excepclonal fol produzlda para esta emls
sao uma cartelra contendo. para alem dos selas 
de Portugal e do M6naco. um .Sobrescrito-Combo .. 
e duos monofolhas com textos do pagela elabora
dos por ocean6grafos dos dols poises. 
FDC: Usboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal 

e Ponto Delgado. 

700 ANOS DO PORTUGU~S COMO LiNGUA OFICIAl 

Data do Emlssao: 29 de Feverelro de 1996 
Desenho: Joeo TInoco 
Impresseo: INCM. Off-set 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1/2 
Formato: 4Ox30.6 mm 
Folhas: De SO selos 
Taxa e tiragem: 200$00 500.000 
FDC: Usboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal e Ponto Delgado. 

200 ANOS DA BIBLIOTECA NACIONAL 

Data do Emlssao: 29 de Feverelro de 1996 
Desenho: Jooo TInoco 
Impressao: INCM. Off-set 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1/2 
Formato: 4Ox30.6 mm 
Folhas: De SO selos 
Taxa e tlragem: 80$00 1.000.000 
Carta Intelra 
95$00 SO.OOO ex. 
FOC: Usboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchale Ponto Delgado. 

22 

• 

• 
• 

MACAU 

AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAU 

Circulac;:ao: Desde 8 de Dezembro de 1995 
Desenho: Chan leng Hln 
Impressao: INCM. Off-set 
Folhas: de SO selos 
Papel: Esmalte 
Formato: 40x30 mm 
Denteado: 12x12 
Plano de emlssao: 
1.00-2SO.OOO 1.SO-250.OO0 
2,00-2SO.OO0 3.OO-2SO.OOO 
Bloco filatellco: 
Contem 1 selo de $8.00-187.500 ex. 
FDC: Macau. 

GAIOLAS TRADICIONAIS CHINESAS 

Data da Emlssao: 1 de Marc;:o de 1996 
Desenho: L10 Man Cheong 
Impressao: INCM. Off-set 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 3Ox40 mm 
Folhas: De SO selos 
Taxas e tiragens: 
1.00 SOO.OOO l.SO 500.000 
3.00 230.000 4.SO 230.000 
Bloco filatellco 
Contem 1 selo de $10.00 172.500 ex. 
FDC: Macau. 

ANO LUNAR DO RATO 

Clrculac;:ao: Desde 12 de Feverelro de 1996 
Desenho: L10 Man Cheong 
Impresseo: INCM. Off-set 
Folhas: de SO selos 
Papel: Esmalte 
Formato: 4Ox30 mm 
Denteado: 12x12 
Plano de amlssao: 
5.00-500.000 
Bloco fllatellco: 
Contem 1 selo de $10.00-375.000 ex. 
FDC: Macau 
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ACLAMA9AO DE D. MANUEL I 

INTRODUC;:AO HISTORICA 

o falecimento de D. Afonso Vocorreu nos 
Pa<;:os da vila de Sintra em 28 de Agosto de 
1481 e suas exequias foram realizadas em 15 
de Outubro do mesmo ano. 

Sucedeu-Ihe seu filho. D. Joao II que foi 
aclamado em 31 de Agosto. Convocou as 
cortes que se reuniram em Evora e se 
concluiram em Viana do Alentejo . Foram 
essas cortes 0 destinado campo de batalha 
em que se iria travar a /uta entre 0 monarca 
e a nobreza e onde foi manifestado 0 modo 
como os a/caides prestariam menagem das 
suas fortalezas. 

D. Jo;o II acabou com as prepotencias 
da nobre. '] e atendeu as reclama<;:oes do 
povo com 'arias medidas de ordem juridica 
e averigua, 00 de muitos dos privilegios 
concedidos. 
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Antonio Cabrol Rego 
Mario Nobre dos Santos 

Jodo Pedro Pinheiro da Silva 

Tomou energicas e implacaveis medidas 
contra 0 poderio de muitos dos fidalgos. a/gu
mas das quais chegaram a atingir os limites 
do crue/dade. 

Tao c/aras manifestac;:oes de absolutismo. 
embora agradando 00 povo. deixoram des
contente muita do fidalguia. que se sentiu 
of end ida e prejudicada. 

No suo inevitavel revo/ta. os nobres trama
rom conspirac;:oes e. naturalmente. juraram 
vingan<;:a. 

Os que iam sendo descobertos iam sendo 
sucessivamente executados. um dos quais as 
proprias moos do rei - 0 duque de Viseu. irmao 
do rainha. 

Com esta firmeza consolidou 0 poder e 
impos-se definitivamente 00 Pais. 

Exerceu uma politico economica. social. 
nos /etras. no reorganiza<;:ao militar e nautica. 
sendo no seu reinado. entre outros feitos no 
compo dos descobrimentos. que foi dobrado 
o Cabo da Boa Esperanc;:a. 

Em Maio de 1494 adoeceu grave mente a 
rainha D. Leonor. D. Joao II des/ocou-se ime
diatamente de Alcochete a Setubal onde 
aquela se encontrava. Restabeleceu-se a ra
inha e foL pelo contrario. 0 rei que adoeceu. 
nao tendo sido posta de porte a hip6tese de 
envenenamento. 

Perante a situac;:ao foi aconselhada a sua 
desloca<;:ao para as Caldas de Monchique. 

D. Joao II acabou por piorar. tendo-se 
deslocado para Alvor. Perdidas as esperan
<;:as. acabou por ditar 0 seu testamento no 
qual pretendia /egar. como seu sucessor. seu 
filho bastardo. D. Jorge. Na impossibilidade. 0 
rei resignou-se e acabou por aceitar a causa 
do duque de Beja. 

Chamado D. Manuel. a presenc;:a do rei. 
nao chegou. porem. a encontra-/o com vida 
pelo que regressou a Alcocer do Sal para 
onde. entretanto. sua irma. a rainha. se tinha 
retirado. 

D. Joao II faleceu a 25 de Outubro de 1495. 
DOis dias depois. D. Manue/ e aclamado rei 

• 

• 

• 

LEUCHTTURM BLANCO 
o sistema de folhas BLAr < _0. extremamente pratico. com bolsas de diferentes tamanhos 

e combina<;:oes foi desenvolvido apos anos de pesquisa. 
Com as folhas BLANCO voce a/arga as possibilidades e limites da sua co/ec<;:ao .. . 

Construa os seus proprios albuns .. . ou suplementos LEUCHTIURM SF ... fa<;:a todas aque/as 
modifica<;:oes com que sempre sonhou. 

As possibilidades de combinac;:ao sao literalmente infinitas! 
Voce pode criar qua/quer arranjo que desejar. Seja diferente folha apos fo/ha . 

Folhas Inteiras. Postais Maximos. FOC·s. Carteiras. series. blocos. Mini-Folhas. ate inteiros 
postais ... tudo e focilmente disposto e sem charneiras! 

o sistema BLANCO e tambem 0 idea/ para guardar e exibir os seus se/os enquanto naG 
recebe 0 seu proximo sup/emento. 

Dimensoes: 270 x 297 mm. 
Estas fo/has servem em todas as capas de albuns LEUCHTIURM. 
Pre90 por fo/ha "LS" 320$ 
Emba/agem de 10 Folhas 2 950$ 

'-_--_- _- _....J ~ 
. . . . .... .. .. -

I I i 

If - I 

'-- - -- -- -- --' ~ 
. . . . . . . . . . 

----- ~ 

. . . . . . . . . . -

-----.. .. .... .. . . . -

----------- ; . . . .. . ..... " 

Enconlro eslos fo lhas ill lodos as c 50S do espe(. lolldode. ou no lepresentante em 
Portugal: 

JORGE M. S. LOPES 
Rua S. Nicolau. 26 - 4.° Solo 3 
1100 LlSBOA Te. (01) 8878360 FAX (01) 8885834 
A pedido enviomos. gratuitomente. catalogo a cores. de 48 paginas. com todo 0 

material LEUCHTIURM (FAROL). 
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Recortes Filatelicos 

UM SELO A PESO DE OURO 

Um selo corrente de 32 centimos (cerco de 50 
escudos). que mostro 0 rosto do antigo Presidente 
norte-america no Richard Nixon cortado 00 meio. 
foi com prado por um coleccionador an6nimo dos 
Estados Unidos. durante um leilao no Christie's em 
Nova lorque. 0 prec;:o: 16.675 d61ares (mais de 2500 
contos). 0 selo deficiente. emitido a 26 de Abril de 
1995. foi descoberto no Vlro n'o 

~· · l ..... ,' 1! "'_ : 

1 h¥'J . .. 
""""'""""a.............. ...... 

N.R. - Trotond I . ,lur0900 do folho. 
e natural que postenormente oporeyorn mois selos identi· 
cos. 

Note·se tombem a inscri900 Richard Nixon 00 controrio 
o que do ideio que a folho fei invertido numo dos foses do 
codeio de impressoo do off-set. Par conseguinte todos as 
outros oper090es seguintes ficarom olterodos e do; a perfu
r0900 tomoom ficor olterodo visto ser a ultimo oper0900 no 
fobric0900 de um selo. 

o MAIOR SELO DO MUNDO 
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Par: Fernando Oliveira 

Este selo com 90.000 m' esta situado num 
campo relvado perto do vila de Champagnole. em 
Franc;:a. 

o Imenso selo apresenta 0 retrato de Pasteur e 
foi realizado a custa do contraste entre a relva. e os 
diferentes tipos de vegetac;:ao rasteira. 

Foi tambam utilizado cerca de 26.000 m' de 
cobertura em plastico para provocar nos zonas 
onde a relva foi tapada. a falta de luz e nao ha
vendo a fotossintese. esta fica com uma cor mais 
clara. 

o resultado deste trabalho a apresentado no 
figura acima que mostra uma curiosa vista aarea 
do selo de Pasteur. 

A .. RASPADINHA .. JA CHEGOU A FlLATELIA 

Os Correios britanicos e a .. Walt Disney .. uniram
se para editor uma carteira de 10 selos N,V.I. (cor
reio prioritario). promovendo a Walt Disney World. 

Esta carteira foi posta a venda no dia 19 de 
Fevereiro ultimo. custa duos Libras e meia e esta 
disponivel em todas as 20.000 estac;:oes de correio 
do Gra-Bretanha. 

As particularidades desta promoc;:ao que tem a 
durac;:ao de seis semanas reside na deslocac;:ao do 
Rato Mickey a muitas estac;:oes de correios e quan
do do compra do carteira sera fornecido um car
tao que raspado 0 balao prateado nele contido 
podera dar direito a uma via gem a .. Walt Disney 
World .. no Florida. 

Havera 100.000 bonas de baseball e 25 viagens 
aos Estados Unldos como pramios a ser atrlbuidos 
pela raspagem dos cartoes. 

Sabendo os promotores desta iniciativa que a 
Florida a um dos destin~s de farias favoritos dos in
gleses. esta promoc;:ao esta a despertar grande 
agitacao nos cerca de 3 milhoes de coleccionado
res britanlcos. mas nao s6 destes. 

naquela vila alentejana e nessa mesma data 
expede ordens para que se reunissem as cortes 
em Montemor-o-Novo. 

Entretanto permitiu que 0 duque de Bra
gan9a. regressasse a Portugal on de todos os 
seus bens Ihe foram restituidos. atitude que 
alargou a muitos nobres anteriormente afas
tados e perseguidos pelo seu antecessor. 
contrariamente ao disposto por este no seu 
testamento. 

Em Outubro de 1497 D. Manuel casou-se 
com D. Isabel. viuva do principe D. Afonso. 
filho de D. Joao II. Para 0 conseguir. houve 
que ultrapassar dificuldades varias. quer poli
ticas. quer sentimentais que culminaram na 
exigencia posta por aquela princesa da ex
pulsao dos judeus de Portugal. D. Manuel 
acolheu a pretensao. a qual. sem qualquer 
explica9aO. tornou extensiva aos mouros. ati
tudes estas que foram mal acolhidas na Eu
ropa de entao. 

o reinado caracterizou-se. porem. pela 
consolida9aO da presen9a de Portugal no 
mundo. em resultado dos muitos descobri
mentos e conquistas levadas a cabo. marca
damente em terras do Oriente. 

Destacaram-se. na epoca. entre muitos 
outros. como obreiros do vasto imperio portu
gues. figuras de navegadores e conquistado
res. tais como. Vasco da Gama. Afonso de 
Albuquerque. Pedro Alvares Cabral. Joao da 
Nova. Gaspar Corte-Real. Duarte Pacheco. D. 
Francisco de Almeida. Tristao da Cunha. etc. 
Nas letras ha que lembrar. Garcia de Resende. 
Gil Vicente. Bernardim Ribeiro. So de Miranda 
e outros. 

A partir de 1550. largavam do Tejo. na 
Primavera de todos os anos. grandes arma
das. A superioridade naval de Portugal fez com 
que este se transformasse numa das maiorias 
potencias navais e comerciais da Europa. 

Ao titulo do Rei de Portugal e dos Aigar
ves. D. Manuel manda acrescentar novas dig
nidades: "Daquem e Dalem Mar. em Africa. 
Senhor da Guine e da Conquista. Navega9ao 
e Comercio da Etiopia. Arabia. Persia e India". 

o crescimento da corte acabou por ser 
uma forma de exteriorizar a crescente gran
deza da divindade real. Dai a solene embai
xada que. como bom catolico. 0 rei quiz 
homenagear 0 chefe da Cristandade. 0 Papa 
Leao X. 

No reinado foram publicadas numerosas 
reformas legislativas que regulamentaram 
muitas actividades do Estado. 0 Estado mo
derno. substituiu nas leis. como nas arm as e 
nas ideias. 0 Estado medieval. Uma parte das 
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novas leis foi incorporada nas Ordena90es 
Manuelinas em substitui9aO das Ordena90es 
Afonsinas. 

Tendo enviuvado. por morte de D. Isabel. 
D. Manuel casou com a irma desta. D. Maria. 
em Agosto de 1500. Novamente viuvo casou 
em 1518. desta vel, com a Infanta D. Leonor. 
irma de Carlos V. Rei de Espanha e filha de 
Filipe 0 Belo. a qual se achava destinada. 
matrimonialmente. a seu filho 0 futuro D. Joao 
III. 

D. Manuel. que nasceu em Alcochete. 
faleceu em Lisboa em 13 de Dezembro de 
1521. com 52 anos de idade. tendo reinado 
26. 

Foi denominado 0 Rei Venturoso. 

ELEMENTOS FILATELICOS 

Os Correios de Portugal na sua programa-
900 filatelica para 0 ana de 1995 lan9aram 
em circula9aO em 4 de Agosto. uma emissao 
constituida por um selo da taxa de 45$00 
comemorativo dos 500 anos da aclama9aO 
ao trono de D. Manuel I. com os habituais 
carimbos comemorativos c'9 1.° dia do Porto. 
Coimbra. Lisboa. Evora. Fa ). Funchal e Ponta 
Delgada. 

o selo e uma compo' ";00 aler-orica pelo 
artista Carlos Leitao, rer: esental" jo a acla
ma9aO de D. Manuel I. 0 escud( de Portugal. 
esfera armilar e a nau S. Gabriel. E pena que 
a cor amarelada do selo naG contraste com 
o desenho. sendo 0 rei a figura a destacar a 
vermelho. 

Nenhum dos carimbos comemorativos do 
1.° dia tem a ver com 0 acontecimento cele
brado. 

ELEMENTOS MAXIMOFILOS 

Nas directrizes para a avalia9aO das par
ticipa90es de maximafilia em exposi90es FIP 
aprovadas na reuniao de Granada em Maio 
de 1992 e publicadas em FLASH n.o 50 - De
zembro de 1994 e que se podem ler no ex
celente livro do Dr. Eurico Lage Cardoso - A 
Maximafilia na Actualidade" esta escrito sic: 

No caso de uma personalidade originaria 
do pais que emitiu 0 selo. escolher-se-a a 
obiitera9aO da localidade que tenha rela9ao 
com 0 acontecimento comemorado: nasci
mento, morte, obra ou aspecto da sua activi
dade. 

D. Manuel I. como rei de Portugal, podero 
ter todas as oblitera90es possiveis visto ter 
reinado em tQdo 0 pais. podendo escolher-



se a terra do naturalidade (Alcochete). a terra 
do falecimento (Lis boa). local da corte 
(Evora? etc. etc. No caso de no postal ilus
trado figurar uma estatua. a obliterac;:oo de
vera ser no local onde essa se encontre. para 
respeltar a concordoncia de lugar. 

A presente emissoo come mora precisa
mente os 5 seculos da aclama<;:oo ao trono 
de D. Manuel I. motivo porque se devera usar 
uma marca postal cn - Alcocer do Sal. 0 
ideal seria ter havido uma marc a postal 
ilustrada com a figura do monarca. para a 
realizoc;:oo de um Postal-Maximo triplo na 
linguagem do saudoso Senhor Engenheiro 
Ant6nio dos Santos Furtado. mas tal noD 
sendo exequivel. na confecc;:oo do Postal
Maximo devera usar-se a marca do dia da 
estac;:oo dos cn de Alcocer do Sal. a qual
quer outra. com a data correcta do quinto 
centenario da aclama900. 

Chamamos a aten900 para as novas re
gras de legendagem das colec90es de 
maximafilia que se poderoo consultar a paginas 
92. 93 e 94 do livro anteriormente mencionodo, 

D. Manuel I - pequena legendo relacio
nada com 0 titulo ou 0 tema da cOlecc;:oo: 

governantes. expansoo ultra marina. caminho 
maritimo para a India. viagens explorat6rias. 
Brasil. poupan9a. etc, 

Conhecimentos filatellcos - Emissoo de 
04,08.95 - 500 anos da aclama<;:oo de D, 
Manuel I. 

Conheclmentos marcofilos - Oblitera900 
Ordinaria; A lcocer do Sal 27,10,95. Local da 
Aclamac;:oo. em 27-10-1 495 

Conhecimentos cartofilos - Postal edic;:oo 
Associac;:oo Portuguesa de Maximafilia. 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro, 

Novldades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

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

1170 LlSBOA PORTUGAL 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CEe. IA 00 SACRAMENTO 
Rua do Crucifix), 26 ' Tplefone 3424891 ' HOO LISBOA ' PORTUGAL 

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

Carlolina 
PORTUGAL· l' Parte (Selos do Correio Normall 

. Volume I (Sties de 1853 • 19691 ..... _ ... __ ................. _ .. _ ......................... _ ................. _ ........... _ ................ _ ........ _ ......... 3 650$00 

. Volume Il (Selos de 1970 em di. nle l ..................... _ ............ _ ........... _ .. _ .. _ ......... _ ...................... _ .. _._ .. __ .. _ ...... _ .............. 5500500 
PORTUGAL· 2.' Parte IS. los de A,; io, BI""" , Impo, to, Enoomendas, Porteado. Oucial, 

Pri,'ath'o., elc I, .. _ .............. _ ................................................................. _ ....... _ ....................................................... 6.500$00 
ILHAS ADJACENTES . . .. . .................................. _ .................... _._ ................................ _ ........................................ 4,250$00 
ANGOLA... ...... _ ._ ............................. _ ........ _ ................................... _ .. __ ........................................................... 3.300$00 
ANGOLA Repubhca .. • .......................... _ ........ _ .............. _ ...... _ ................................ _._._ ....... __ ................ A 100$00 
CABO VERDE .. ........ .. ......... _._ .......... _ ........................................... _ ....... _ ..... _._ .................................. 2300$00 

gt~~E":g~;u~8~~a.. . ..... _~~:::::~:..:.:::::::.:~.::::~:::~::::~~:~::~~~.:::::::::::~~.::=~.:::~::::.:::::::::::::~:::~.:.:~::=::::=:.:::::.=:~.::::::::~:: 
GUINE: PORTlIG ESA Republica ............................................................. __ ................. _ ..... _ ...... _ ..................... _ ....... _ ..... _ ... _ ...... _ .. 8.000$00 
INDIA .. ... ...... . .................................. _._ ...... _ ...... _ .... _ ........ _ ................................ _ ...... __ ._ ................................ 2.750$00 
MACAU .......... . .. . . ......... . ... _ . .. .......... _ ................................. __ ............................ _ ............ _ .......................... _ .......................... 6.000$00 
MOVAMBIQlIE ............. _ .. ... , .. _ ...................................................... _ .. _ ... _._._ .. _ .......................... __ ..... _._ ................. 3.500$00 

~1~~~~nQ~:I:ct~~~._ .. :_ .. ·· ... ... :.: :: .. :.:~:::~~.:-::::::: .. ~::~ .. -:=:::=~~.:::~::::::-:::==:=~.::::==:::::~~:::~~:~~::-::::.~:::=:: .. ~=::::=::::::::::=::::::= ~:: 
S TOME E PRINCiPE Republica I . N.' 1 a 59. AI-. 1. Bloms 1 a 53 ...... _ .................................................... _ .. _ ...... _ .................... _ ... _ ... _ ..... _6.500$00 
S. TOME E PRINrlpE Republica 11 - N' 60 a 92, A,'. 2, Bioms 54 a 93 .... _ ............. _ ... _ .. _ ..... _ .............. _ .................. _._ .. _._ ...... _ .............. .4 .500$00 
TIMOR ......... . . .......... .. _ ......... ................. _ ....... _ .. _ ... _ ....... _ ...... _ .. _ .. ____ ._ .. _ .. _._ .. _ .. , ..... __ ... _ .. __ .. __ .................................. _ .. 2.160$00 
COMPANHIAS DE MOVAhlBIQUE E NIASSA ................. _ ... _._ ...... _ ............. _ .............................. _ .. __ ... _._ ............ _ ....................... _ .... _ .... 2.000$00 
AFRIC~, CONGO. INHAMBANE, LOIJ RENCO MARQUES, TETE, QUELl MANE, KIONGA, 
ZAMBEZIA E ULTRAMAR ... .. .... ... ....... ...... .. ............... __ .... _ .. _ ... __ .. _ ................................ _._ .. _ .. _._ ............................ _ ........ 2.000500 
Folhas Isoladas . .. ............. ....... .... .. ..................... ..................................................... _ .. _ .. _ .................................... _ .. _ .. __ .. __ .... 65$00 
Folhas lsolad. s (Republicasl ....... _._ ........................................................... _ ..... __ ,_ ... , ... _ .. _ ............................. _ .. _ ...... _ ........................ _....... 70$00 

P.pel._._ ........................... _._ .. _ .. _ ...................... ,.......... 60$00 
Fel'ereiro de 1996 IVA lncl"ido 17('. 
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DaJa 

FEV 29 

MAR 20 

ABR 12 

ABR.19 

MAl 03 

MAl 14 

JUN 08 

JUN 24 

JUL 01 

AGO 07 

AGO 19 

SET 27 

OUT 09 

OUT 12 

NOV 12 

PORTUGAL 
Plano Provisorio 

PLANO DE EMISSOES PARA 1996 

EmlssOes 

Homenagem a Lin~ua Portuguesa: 
, ~700 Anos do Po , como lin~a otic,) 
, 200 Anos da Blblloteca Nac nal) 

• Profiss5es e Personagens sec, XIX 2,° G 

Vultos da Cultura Portugueso: 
· illOO Anos Nas. Joao ae Borrog 
, 100 Anos da Morte Joao de eus) 
, •

0 Anlversario UNICEF 

' 40 Anos do Estadlo de Alvalade e 90 anos 
Sporting Clube de Portugal 

• Eur0Fsa 96 
, Foro s dos A<;:ores 

' Campeonoto Europeu de Futebol 

' 500 Anos Morte Joao Vaz Corte Real 

' Jogos Olimplcos de Atlanta 

' Arte Sacra Madeirense 
, 100 Anos do Cinema 
, 100 Anos do fado Hilario 

' 550 Anos das Ordena<;:ees Afonsinas 

• 100 Anos do Nos, Azeredo Perdigao. 

' Brazees 

• 175,° Anlversorio da Distribui<;:ao Domicllioria 
do Correlo 

' Gastronomla 
, 900 Anos do Condado Portucalense 

' Os Lusiodas 

Selas 
(quanHdade) 

1 (200$) 
1 (80$) 

5 

1 
1 
2 

3 
4 

2 (por confirmor) 

4 

4 
6 
1 

1 (por confirmor) 

6 

4 

6 
2 

4 (por confirmor) 

Oulros Artlgas 

Carta Inteira (95$) 

Inteiro Postal 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAvAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

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

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 
Qualidades e quotizayoes dos socios: 

JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 950$00 semestre: 1800$00 (ano): 

(Provfncia, IIhas e Macau) - 1 600$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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NUClEO FILATElICO DO 
SPORTING CLUSE DE PORTUGAL 

Para comemoror 090,0 aniversario do 
Sporting Clube de Portugal e 0 40,0 
aniversario da inaugurac;:oo do Estadio 
Jose de Alvalade, vai 0 NOcleo Filateli
co do S, C, p, levar a efeito no proximo 
mes de Abril, nos dias 20 e 21. 0 IV Salco 
Filatelico "Aniversarios», 

No dia 20 de Abril, funcionara, junto 
ao Saloo, que se realizara no Estadio do 
S,C,P, - Sala Joaquim Agostinho, um 
Posto temporario dos Correios, com 
carimbo comemorativo, 0 referido pos
to funcionara, das 15 6s 20 horas, 

Foram convidados a expor os titula
res das melhores colecc;:oes nacionais, a 
quem seroo entregues medalhas man
dadas desenhar e cunhar para este 
evento, 

I:,\TER:,\ATIO:,\AI. 
Al'CTlO:"'EERS &: YAIX E RS 

101 New Bond Street, London W1Y OAS 

7 Mar<;:o 
21 Mar<;:o 
28 Mar<;:o 
4 Abril 

25 Abril 
23 Maio 
6 Junho 

20 Junho 
27 Junho 
18 Julho 
25 Julho 

1996 
Programa dos leiloes 

Postais e ma<;:os de cigarros 
Commonwealth selos e sobrescritos 
Selos e sobrescritos do Mundo 
Gra-Bretanha especializada selos e 
sobrescritos 
Selos e sobrescritos do Mundo 
Selos e sobrescritos do Mundo 
Gra-Bretanha especializada selos e 
sobrescritos 
Commonwealth selos e sobrescritos 
Selos e sobrescrito do Mundo 
Posta is e mac;:os de cigarros 
Selos e sobrescritos do Mundo 
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MACAU 
Plano de emissoes para 1996 

N,' Facials Total Bioco 

5,00 5,00 10,00 12,02 - Ano Lunar do Rato 
01,03 -Gaiolas Tradicionais 

Chinesas 4 1.00 
1.50 
3.00 
4.50 10.00 10.00 

01.04 -Macau Visto por 
Herculano Estorninho 4 0.50 

1.50 
3.00 
5.00 10.00 8.00 

30,04 - Lendas e Mitos III 
17,05 -Casas de Chi) 

3 3.50x3 10.50 10.00 

T radicionois Chinesas 
14,06 -Felicilaifoes 

4 3.50x4 14,00 10.00 
4 0.50 

1.50 
3.00 
4.00 9.00 

19,07 -Jogos Olimpicos 
de Atlanta 4 2.00 

09,08 _20," Aniv, do Assemble'a 
Legislativa 

18,09 -Insignias Civis 
e Militares 4 

09.10 -CiEmcias Nauftcas-Redes 
de Pesca 4 

21.10 -Papogaios de Popel 4 
13,11 -Brinquedos Tradicionais 

Chineses 4 

3.00 
3.50 
4.50 13.00 10.00 

1.00 1.00 

2.50x4 10.00 

3.00x4 12.00 
2.00x4 8.00 8,00 

0,50 
1.00 
3,00 
4,50 9,00 

Edi90es do GAM a venda na Sede 
Ruo dos Pretos, 16. 1,0 Esq, - Lisboo 

Pre~ 
- Relat6rio Postal de l877ns 

Dr. GuiliJermillo de Barros (quase esgotado) 1.500$00 
- .Tratados Postais au! 11 Conven~iio de Berna» 

Luis E. Ferreira (quase esgotado) 800500 
- «0 Traje do Carteiro e significado 

de uma actividade •• 
Dr. F. Morato 2.700$00 

- .Falsifica~iies Postais e Filatelicas •• 
de louo Moreira Bap/isra 2.000$00 

Grupo dos Amigos do Museu dos err 
Horario de funcionamento: 

2.' f-4.' f-5.' f. 
das l4.30h as l7.30h 

• 

JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 

• 
• 
• 
• 

P.O.BOX 2335 
LlSBOA CODEX 

TELEX 40124 JMVPAB 
FAX 9250194 

REAGENTES DE LABORATORIO 

PRODUTOS QUfMICOS 

VIDROS PARA LABORATORIO 

PRODUTOS QUfMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 



FALSIFICA~qES POSTA IS 
E FILATELICAS 

C
om este titulo edltou 0 Grupo de Amlgos do 
Museu dos cn um livro da autoria do nosso 
saudoso s6cio Joao Moreira Baptista. 

Pena foi. como diz a Dr.a Maria de Lourdes Pi
menta de Castro Guimaraes. secreta ria da Direcc;:ao 
daquele grupo. na nota previa. 0 outor nao ter 
podido ver realizado 0 sanho da publicac;:ao deste 
seu ultimo trabalho. 

Com efeito. a edic;:ao e de 1995 e Joao Moreira 
Baptista faleceu. infelizmente. em 13 de Novembro 
de 1990. 

o autor foi um grande especlalista das emissoes 
"Ceres' de Portugal e antigo Ultramar Portugues. 

Como Joao Moreira Baptista diz na Introduc;:ao 
do seu trabalho. foi tratado "tudo quanto sejam 
falsificac;:oes quer de selos quer de sobrecargas ou 
sobretaxas .• 

o trabalho refere-se. em especial. 00 tipo 
"Ceres'. mas foram mencionadas outros falsifica
c;:oes como "Pera de Santanaz e tipo Coroa: 

Ao nosso prezado cons6cio e amigo. Antonio 
Bonina. sobrinho do ilustre filatelista e escrltor 
filatelico. Joao Moreira Baptista. as nossas fellcita
c;:oes e agradecimentos por ter contribuldo. de cer
ta maneira. para que esta obra visse a luz do dia. 

FllATELIA-NUMISMA IlCA 
MADEIRA 

Coso Especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOTAS· 

de 

Portugal! A~ores/ Madeira/ Macau 

Ex. Colonias 

CP. 4511 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colecc;:oes e 
pec;:as isoladas 

9057 FUNCHAL CODEX 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.:: (091) 223070 
Fax: (091) 23 08 05 
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Catalago de "Cartoes Telefonicos 
de Portugal - Macau, Timor, PALOP 
Cabo Verde/Guine Bissau/S. Tome 

e Principe - 1996 

O ferecido pelo seu autor. acab6mos de rece
ber 0 catalogo em epigrafe - 3.a edic;:ao - com 
a particuloridade de ser redigido em quatro 

linguas - alem. obviamente. do portugues. 
Trata-se de um trabalho verdadeiramente ex

cepcional sob tados os aspectos. Um estudo por
menorizado. cuidadoso e utilisslmo para os que. e 
ja "sao muitos. se dedicam a coleccianor Cartoes 
Telefonicos. 

Um optimo aspecto grafico digno dos maiores 
elogios. com belas reproduc;:oes a cores de 
numerossimos CT. 

E uma obra que. sem favor. deve figurar na 
estante de todos os adeptos de telecortofiila.· 0 
mais recente e dinamico coleccionlsmo de massas' 
como Ihe chama 0 autor da obra. 0 nosso prezado 
consoclo. Dr. Jose Duarte Martins a quem end ere
c;:amos as nossas sinceras felicitac;:oes e agradeci
mentes pela oferta. 

ORBITA CAISSY 
Peri6dico de circula~ao mundial para 

coleccionadores, negociantes, jogadores de 
xadrez, romance e casamentos. Mais de 400 

anuncios. Anuncios gratis para os estrangeiros. 
Exemplar US$5 ou 80M em sobrescrito castanho 

registado. 
Escrever: VIC CHOUDINE. 
P.O. Box 34 334300 Yalta 

Crimeia. Ucrania 

, 

Albuns de Portugal 
FOf'71iJtO 22x25 cm FolhiJS m6veis em ciJrtolina Casas para todos as selos emltldos regularmente. 

com iJ Incic<l~ilo co respectlvo numero co nosso catalogo e reprodu~ilo dos selos tlpo. CapiJs de cartoli
niJ. Impressas a tres cores 

Volume I - Oesde 0 nO 1 ate ao 796 e CorrelO Aereo 63 tis 
Volume II - Desde 0 nO 797 ICentO Selo ?ortt;gt;eiSI ate 1979 64 tis 
Volume ItI - Oesde 0 nO 1453 ate a actt;alidade 49 tis 
Volume IV - Sloeos. Pnvauvos. Porteado. E~e Postals e Telegratos 138 tis 

ElAolO DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

Rua Bernardo Lima. 27 - 1100 LlSBOA - Tele!. 5497 25 

LIStB05![ 5![9\lIIQCU'E S9-fOP 
de M. ALBUQUERQUE 

POSTAL ANTIQUES - STAMP BOXES 
WRITING IMPLEMENTS - PENS & QUILLS 

THE ANTIQUE ARCADE - PORTOBEUO MARKET 
282 WESTBOURNE GROVE - LONDON Wll 
TELEPHONE: 0171 3768173 

INKWELLS AND CURIOS 

HOW TO GET THERE 
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desenhos 0 que se infere pela leitura do local 
onde se Ie "Nos matrizes do 25 Reis que en
viou. e nesta agora naG esta feliz ou talta 
desenho ou talta gravura .. (Fig. 3). 
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Fig. 3 - S6 reproduzlmos dos esbocros a parte 
importante 00 25 reis 

Para se continuar a ajuizar do mesmo tipo 
de letra em que 0 documento foi escrito com 
a que tinha 0 rei D. Fernando e muito seme
Ihante. Temos presente a fotocopia de uma 
carta esc rita por si em Coimbra, em 21 de 
Agosto de 1851. a Rainha D. Maria e naG 
parece restar duvidas. Segundo Ester de Le
mos escreveu a "sobre a letra dele, leve e 
r6pida .. (5). 

Quanto 00 agrado pelo belo, que indis
cutivelmente apresentam os primeiros selos 
portugueses, 0 rei D. Fernando tinha muito 
bom gosto como por exemplo a 20 de Janeiro 
de 1845 presidindo a uma reuniao de artistas 
no Sola do Risco do Arsenal. a fim de esco
Iherem 0 melhor projecto para a decorac;:ao 
do entao novo Teatro D. Maria II, deu azo a 
que fosse muito admirado "pelo seu bom 
gosto .. , reconhecido por todos os artistas 
presentes. Os elogios aos dotes artisticos e 
culturais foram sempre muitos como escre
veu um autor (6) "conhecendo e falando 
perfeitamente sete dos principais idiomas da 
Europa, cultivando as artes com amon •. 

Noutro artigo que escrevemos sobre Borja 
Freire (7) referimos 00 seu jazigo que ainda 
hoje existe no Cemiterio do Alto de S. Joao 
em Lisboa, e cuja reproduc;:ao e publicada 
neste (Fig. 4). 

Segundo consta no entrada principal do 
Cemiterio do Alto de S. Joao do lado es
querdo pode ler-se "Cemiterio POblico do lado 
oriental do Cidade de Lisboa .. e do lado di
reito "Mandado construir pela CML no Reina
do do Senhora D. Maria II no an no de 
MCCCXXXI... Pela data do morte de Borja 
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Fig. 4 

Freire, deduz-se que ele foi um dos primeiros 
a adquirir jazigos que ainda hoje existem: nele 
esta sepultado a sua mae (1763-1866) e 0 
seu irmao Antonio (F. 31.1.1830). 

Actualmente 0 jazigo continua a ser de 
sua propriedade e e muito natural que naG 
constando de que alguma entidade a quem 
deixou legados ficasse a seu cargo a con
servac;:ao do mesmo, e muito prov6vel que 
dentro de algum tempo 0 mesmo seja con
siderado abandonado e portanto, perdido 
para sempre. 

Sobre esse assunto alertamos as entidades 
oficiais e 0 mesmo deixamos a considerac;:ao 
do actuallmprensa Nacional-Casa da Maeda 
- onde ele foi um importante artista - ou 
aos Correios de Portugal, 00 qual com os seus 
trabalhos enobreceu a filatelia portuguesa. 

Veja-se por exemplo 0 magnifico catalo
go do Colecc;:ao Angelo Lima (8). 
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(1) 0 Selo. 62.' Leiloo de Selos. A. Molder. Julho de 1947. 
(2) Public Auction. Sole n.' 54. May 6. 1986. George AJevizos. 
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zembra de 1973. 
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(6) Cantemporaneos lJIustres. D. Fernando II de Portugal. 

F.J. Pinto Coelho. 
(7) Boletim do Clube Filatelico de Portugal. N.' 356. Se

tembro de 1990. 
(8) Angelo Uma. Collection. Afinsa Auctions. Modrid. 15 de 

Novembro de 1995. 

• 

, 

LISTA DE SOC lOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

15 - Armando Lapa. Avenida Gen. Hum
berto Delgado, 5-11.° B. 2825 Costa 
do Caparica. (A) Po.Fr.T.C.v.60. 

172 - Narciso Mello Braz. Rua Medico Henri
que de Paiva, 14-2.°. 6CXXl Castelo Bran
co. (M) Po.Es.Fr.It.T.60.N.U.3.90.93.94. 

543 - Dr. Fernando Gomes de Andrade. Rua 
Bica do Sapoto, 44-8.° Esq. 1100 Lis
boa. (M) PoJr.Es.ln.T.C.v.60.N.U.3.90.94. 

722 - Manuel Ferreira dos Santos. Rua Cor
reia Cardoso, 272-1 .°. 3030 Coimbra. 
(P) Fr.Es.lt.T.C.v. Filumenia.60.N.U.l e 
Diversos.94. 

1733 - Antonio Joao Milheiras Nunes 
Croca. Quinta do Mina, Lt. 17-1°. 
Esq . 2600 Vila Franca de Xira. (P) 
Po.T.C.60.N.U.3.94. 

1832 - Jaime de Oliveira Machado Ferreira 
dos Santos. Avenida D. Nuno Alvares 
Pereira, 37-3.° Dt.O 2700 Amadora. (M) 
T.C.60.N.U.l .2A2B.2C.19.21 .90.93.107. 

1845 - Antonio Manuel Ferreira dos Santos. 
Avenida D. Nuno Alvares Pereira, 37-3.° 
Dt.o 2700 Amadora. (P) T.C.60N.U.1.94. 

2354 - Jose Geada de Sousa. Apartado 189. 
7801 Beja Codex. (M) T.60.N.U.l .2A93. 

3120 - Luis Alberto Alves Amaral. Quinta do 
Adic;:a. Lagoa da Palma. 2955 Pinhal 
Novo. (M) T.60.1.U .Tematica Euro
pa.T19.T41.90. 

3449 - Antonio Joao do Gama Fazenda. 
Rua Senhora de Mercoles, 8- 1.° 
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Dt.o. 6000 Castelo Branco . (M) 
Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.3.90.94. 

3450 - Prof. Othmar Bischoff. Sitio dos 
Lombos, Cx. 156-X. 8400 Lagoa. (A) 
Po.A lJ.V.C.60N.l .l 0.1 OAl OB.28.90.Afinsa. 

3451 - Dr. Carlos Alberto Baptista Laurentino. 
Rua Silva Carvalho, 155-2.° Esq. 1250 
Lisboa. (M) Po.ln.Fr.T.C.v.60.N.U.l.8. 
Poises Escandinavos.18.90.Afinsa. 

3452 - Carlos Manuel Morais Aniceto. Ur
banizac;:ao da Quinta da Areei
ro, Lote 21 . 2050 Azambuja . (M) 
Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.l .MacauJ5 (N).T18 
(N).90.Afinsa.94. 

3453 - Dr. Antonio Maximo Fale Lopes de 
Carvalho . Urbanizac;:ao Quinta da 
Arroc6sia, Lote 40-2 .° Esq. 2580 
Alenquer. (M) Po.T.C.v.60.N.U. 

3455 - Eng. Alvaro de Oliveira Mendes. Rua 
Jau, n.o 44-6.° Esq. 1300 Lisboa. (P) 
Fr.C .60.N.U.l . Afinsa. 

3458 - Eng. Rui Jorge de Morais Monteiro 
Torres. Praceta D. Maria do Carmo 
Fragoso Carmona, Lote 4, 2.° B. 2750 
Cascais. (M) Po.ln.T.60.N.U. 

3459 - Jose Antonio de Jesus Freire. Vivenda 
Marisa, Lote 1. Pedrogos. 2640 Matra. 
(P) T.C.v.60.N.U. 

3462 - Antonio Agostinho de Carvalho. Bair
ro da Estac;:ao. Serpins. 3200 Lousa. (M) 
In.T.C.v.60.N.U.l.5 alguns.94.Afinsa. 

3463 - Tioga Albano de Queiros Correia. Rua 
Fernando Pessoa, 7-1.° Dt.o. 1700 Lis
boa. (P) Po.C.60.N.U.Tl3.1 07. 



3464 - Paulo Jorge Marques Horta do Fran
ca. Praceta Gerv6sio Lobato, Lt. 41-
3.° F. Massam6. 2745 Queluz. (M) 
Po.Fr.T.C.v.60.U.1. 

3465 - Carlos Antonio Diogo Pinheiro. Rua do 
Hortinha, 52-1 .° Esq. 8500 Portimao. (M) 
T.C.V.60.N.U. 

3466 - Paula Cristina Currais Morgado. Aveni
do Prof. Abreu Lopes, 27-4.° Esq. 2675 
Odivelas. (P) PO.Fr.T.C.v.60.N.U.1.3.Afinsa. 

3467 - Andre Miguel Serra Pedreira Carneiro. 
Rua Verissimo Sarmento, n.o 52-1.° Dt.o. 
1900 Usboo. (P) Po.Fr.lnJ.C.60N.U.3. 

MACAU 

3454 - Eng. jose Fernandes Guerreiro. Aveni
do Ouvidor Arriaga, n.o 14-1.° A/B. 
Macau. (M) Po.lnJ.C.v.60.66.67B.1.Ma
cau.2A55.90.Afinsa.91.92. 

BRASIL 

3414 - Orlando do Silva e Santos. P.O. Box 
2130 Gonzaga. 11060-310 Santos (SP). 
(A) Po.Fr.Es.T.C.60.N.U.1.2A60 CI6ssicos 
de 5.v.Cartees telefonicos do Bra
siI.90.Afinsa. 97. 

AFRICA DO SUL 

3457 - Fernando Jose Chorao Braga e 
Couto. Postnet Suite 163, Private Bag 
X 19. Gardenview 2047. South Africa. 
(A) Em 2C e Cabo Verde. (M/A) Em 
1.2A.Po.Fr.ln.T.C.v.60N.U.90.Afinsa.91 .92. 

ALEMANHA 

3456 - Wolfgang K. Buhler. Felix-Lehmann
weg 5. 64625 Bensheim. (A) 
Po.Fr.ln.A 1.T.C.V.60.N.U.1 .1 0.1 OA1 OB.Boli
via.97. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

3448 - Dr. Alan L. Putterman. 1245-50 Street; 
Apt. 5J. Brooklyn. New York 11 219. 
USA. (A) In.Es .Fr.Historia Postal de 
3.Tem6ticas N. e em sobrescritos.Es
pecialmente Fauna, America -
UPAEP.Filatelia espacial e autogra-
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fos.Cartees telefonicos do America 
Latina. 

INDIA 

3461 - Vithal Raghuvir Navelkar . I/C . 
Librarian. Goa University LIbrary. 
Taleigao Plateau. India Goa 403 203. 
(A) In.T.C.v.60.N.U.1.2A.91.Afinsa.92. 

INDONESIA 

3278 - Freddy Ledesmana. P.O. Box 1241/JKB 
KPB Daan Mogot. 11012. Jakarta. (A) 
In.60.Timor.Macau.91. 

ISRAEL 

3447 - Mrs. Fani. P.O. Box 2935. Aco 24128.lsroel. 
(M) In.60N.U.67B.3.59.68.72.Phonecars. 

SUECIA 

3460 - Nils Sjostrom. K1inspors Vag 8 A. S-18642 
Valientuna. (A) In.A 1.Su.T.60.1.CI6s
sicos.30.5O.51. XX (N s/charneira).x (N.c/ 
charneira).U.91 .97.Afinsa.Facit. Harris. 

OBITUARIO 

o Clube Fllatelic o de Portugal lamenta profunda
mente 0 desaparec imento ocorrldo, nos (Jitimos 

meses. dos seus dedicados e Inesqueciveis s6cios: 

Antonio Adoo Alves Simoes 
Dr. Alberto X. da S. Campos de Oliveira 

Nicolau Schmldl 

As fammas enlutadas a DireC9aO do CFP e os 
dirigentes deste Boletim opresentam os mais 

senfidas condolencias. 

COMPRO-VENDO 
Portugal 

Bloeos - Paeoles 
series novas ou usadas 
Alendo lislas de faltas. 

Selos isolados 

M. OSORIO 
Av. Almirante Reis. 9O-A 

Centro Habib. 5/52 Tel. 812 78 90 
1100 Usboo - Portugal 

• 

FRANCISCO DE BORJA FREIRE 

O nosso Amigo e Consocio, j6 faleci
do, Alberto de Sousa, foi um impor
tante coleccionador, ilustre pintor de 

arte e grande aguarelista, de que nos orgu
Ihamos de possuir no nossa Sede uma gran
de aguarela do sua autoria que 0 falecido 
comerciante F. Castel-Branco 0 fon;:ou a doar 
00 Clube atraves do Augusto Molder, brin
dou a filatelia com magnifiCOS desenhos para 
os selos do Continente e Ex-Colonias. 

Num seu artigo intitulado «F.B.F.» (1), onde 
tecia os maiores elogios 00 gravador Francis
co de Borja Freire, lamentava nao Ihe ter sido 
possivel indagar quem eram os seus parentes 
ou 110 assento do seu obito nalguma freguesia 
de Lisboa, nem 0 registo do seu enterramento 
nos Cemiterios do Alto de S. Joao, Prazeres 
ou Ajuda». 

Passados que sao perto de cinquenta 
anos sobre a publicayao desse artigo em 
Julho de 1947, descortinamos a dificuldade 
que teve porque estava errado no data do 
falecimento de F.B.F. Referia-se a 12 de Abril 
de 1869, quando ele faleceu quatro meses 
antes, isto e, a 12 de Janeiro de 1869 e nao 
com 76 anos de idade (N . 24.9.1790 e F. 
12.1 .1869). 

Tambem quanto a sua pergunta liMos 
quem sao os seus parentes?» do qual nao 
obteve qualquer res posta 0 que e natural, 
dado 0 facto de ele Borja Freire, ter morrido 
solteiro e nao ter deixado herdeiros 0 que 
justifica por ser pessoa de muito dinheiro, 0 
ter legado a diversas institui<;:6es de caridade 
muitas j6 inexistentes e outras sim, como a 
Santo Coso do Misericordia de Lisboa. Assim 
constava do seu testamento 00 qual 
Godofredo Ferreiro, nosso Consocio Honor6-
rio jo falecido, teve acesso. 

Nunca sera demo is acrescentar novos 
elementos a tudo 0 que diz respeito a Borja 
Freire e 00 reproduzirmos a informayao do 
cat610go do leilao George Alevizos (2) onde 
foi vendida a folha com os esboyos dos selos 
de D. Maria (Fig. 1). 
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Par: Jose R. Dias Ferreira 
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Fig. 1 

alem de servir de comparayao do-nos a 
impressao, pela leitura do cat610go de David 
Feldman SA (3), que ela foi vendida 00 nosso 
Consocio, )0 falecido. Prof. Manuel Valadares 
(Fig. 2) . Nesta descriyao devemos corrigir 
Borija por Borja, Valadarez por Valadares eo 
omissao de onde foi publicado a noticia pela 
primeira vel. isto e, no nosso Boletim (4). 
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Pela recente noticia no jornal uA Capital» 
lemos que essa peya que serio muito inte
ressante fazer parte do acervo dos Correios 
de Portugal. foi adquirida, depois de grande 
despique, por um famoso coleccionador 
italiano de selos de Portugal que nao deu 
qualquer hipotese de nao Ihe ser adjudicada. 

Segundo nos chamou a atenyao 0 Ami
go e Consocio Cap. Joaquim Furtado Leote, 
para 0 selo de 25 reis deve ter havido mais 
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Relatorio e Contas da Direc900 
e Parecer do Conselho Fiscal do ana 

de 1995 

CONSIDERAc;:6ES 

Dentro das nossas possibilidades ma
teriais e humanas. conseguimos levar a 
cabo tudo ou quase tudo que nos pro
pusemos realizar. nos reuni6es que efec
tu6mos logo apos a nossa elei<;:oo. que 
teve lugar em 9 de Dezembro de 1994. 

Ao longo deste relatorio damos a 
conhecer. aos prezados associ ados. a 
actividade que desenvolvemos durante 
os 12 meses de 1995. Seria possivel. tal
vez. fazer mais. mas noo podemos es
quecer que os recursos financeiros sao 
limitados. melhor. limitadissimos. a dispo
nibilidade dos directores tambem tem 
os seus limites. dado que a maior parte 
tem a sua actividade profissional e. fi
nalmente. salvo rarissimas e honrosas 
excep<;:6es a colabora<;:oo dos filiados 
no vida associativa do Clube e no seu 
Boletim e diminuta como se sabe. 

Acresce ainda as dividas acumula
das das quotiza<;:6es que atingem algu
mas centenas de contos e ... sem ovos 
noo se podem fazer omoletas. 

Talvez alguns associados achem 
pouco 0 que se fez. Por nossa parte 
estamos satisfeitos. ou quase. por aquilo 
que conseguimos realizar. 

Somos simples amadores. mas cum
primos praticamente tudo 0 que pro
metemos. Dinamiz6mos 0 Clube e 
esperamos fazer mais desde que nos 
possibilitem a tarefa. 

ANIVERSORIO DO CLUSE 

A Direc<;:oo resolveu passar a comemo
rar. condignamente. 0 aniversario do clube. 
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Assim. este ano realizou-se um "Sa
lao Filatelico". que teve lugar no sede 
do C.F.P .. 0 qual esteve patente ao 
publico de 22 a 27 de Outubro. Estive
ram presentes cinco participa<;:6es de 
outros tantos associados e ainda. na 
classe de literatura. 0 nosso Clube. com 
Boletins. 

No dia 26 do mesmo mes realizou-se 
um jantar comemorativo. aberto a to
dos os associados. que serviu de pretex
to para uma grande confraterniza<;:oo. 

Durante 0 repasto foram entregues 
as medalhas comemorativas aos associ
ados que. em 1994 e 1995. completa
ram. respectivamente. 50 e 25 anos de 
filia<;:oo. cumprindo-se. assim. 0 que es
to va previsto no Relatorio do ana de 
1994. 

No dia do anivers6rio (27) funcionou 
um Posto de Correio onde foi aposto. 
no correspondencia apresentada para 
o efeito. um interessante carimbo co
memorativo da efemeride. 

RESOLUc;:Ao DE COM~ROMISSOS 
ASSUMIDOS PELA GEREN CIA ANTERIOR 

Conforme foi referido no Relatorio do 
ana transacto. esta direc<;:oo tomou a 
seu cargo a resolu<;:oo de assuntos pen
dentes que ficaram do gerencia anteri
·or. tais como. a distribui<;:oo das 
medalhas do certame "Bodas de Ouro". 
e das medalhas comemorativas aos 
socias que. em 1993. campletaram. res
pectivamente. 50 e 25 anos de filia<;:oo. 

Para se proceder a cerimonia da en
trega das referidas medalhas. a direc
<;:00 resolveu substituir a programada 



sessao solene por um jantar que teve 
lugar no Messe de Oficiais do Forc;:a 
Aerea, em Monsanto, 0 qual esteve 
muito concorrido e animado. 

Tambem os premios referentes 00 
concurso "Arte Filatelica" foram envia
dos aos respectivos vencedores. 

FEIRAS 

o Clube continua a participar nos 
Feiras promovidas pela Federac;:ao Por
tuguesa de Filatelia, pelo que a sua pre
senc;:a e um sintoma de vitalidade do 
Agremiac;:ao sempre apreciado pelos 
visitantes, que se deslocam 00 Salao 
Veneza do Hotel Roma. 

Assim, este ano, mais uma vez tive
mos 0 grato prazer de colaborar com a 
F.P.F., estando presentes no XV Feira 
Nacional de Filatelia, onde varios direc
tores do Clube deram assistemcia a nos
so "banco" . 

PARTICIPA<;AO EM EXPOSI<;OES 

Continuamos a participar com 0 
nosso Boletim em Exposic;:oes tanto no 
pafs como no estrangeiro. 

Estivemos presentes no Philo iberia -
95 e Lubrapex 95 no "Classe-Especial" e 
no "Singapura 95" onde obtivemos me
dalha de bronze prateado. 

No estrangeiro e diffcil obter recom
pensas significativas devido, principal
mente, 00 facto dos jurados estrangeiros 
desconhecerem, de um modo geral. a 
nossa Ifngua. 

Parece-nos que os jurados portugue
ses, que actuam em certames internaci
onais, devem pugnar mais, no medida 
do possfvel, pelas nossas participac;:oes 
do classe de literatura. 

De qualquer modo, a participac;:ao 
do Boletim nos certames competitivos 
contribui, sem dOvida, para divulgac;:ao 
do nosso Clube, 0 que reveste grande 
interesse. 

BOLETIM 

No vida do nosso Clube, damos uma 
prioridade absoluta a publicac;:ao regu-
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lar do Boletim, dado que ele e, sem dO
vida, 0 elo de ligac;:ao fundamental e, 
por vezes, 0 Onico (coso dos s6cios do 
Provfncia) que liga 0 Clube aos seus as
sociados. 

Como e do conhecimento geral. 0 
custo de tudo quanta se liga as artes 
graficas tem aumentado sUbstancial
mente nos Oltimos anos. Por tal motivo, 
naG constitui novidade que a publica
c;:ao de quatro nOmeros por ana do 
nosso Boletim acarrete des pesos que 
naG deixam de ser preocupantes. Ape
sar disso, este ana ja cumprimos 0 que 
prometemos em 1994, isto e, sairam, 
dentro dos prazos previstos, quatro nO
meros do nossa Revista. 

E um ponto de honra de que nan 
abdicamos no interesse dos nossos pre
zados associados. Mas tambem deve
mos dizer, desde ja, que mais do que 
quatro nOmeros sera impossfvel publicar 
pelas razoes atras referidas. Nao pode
mos deixar de lamentar que 0 nosso 
apelo, no sentido dos "grandes" do Fila
telia Nacional colaborarem no Boletim, 
com os seus escritos, s6 ter sido· esc uta
do por uma minoria. As paginas do nosso 
Boletim ficariam mais ricas e com muito 
maior interesse se os especialistas das 
diversas classes filatelicas se dispusessem 
a dar um pouco de si em beneffcio de 
tantos que precisam dos seus ensina
mentos. 

BIBLIOTECA 

A nossQ Biblioteca que po de 
ser considerada, no genero, uma das 
melhares em todo 0 mundo, continua 
a ser enriquecida com obras adquiri
das e oferecidas pelos prezados asso
ciados. 

Lutamos com imensa falta de espa
C;:O, pelo que urge estudar soluc;:oes con
cretas para "arrumar" especies cujo 
manuseamento nao justifica ocupac;:ao 
de um espac;:o nobre. 

SERVI<;OS 

Continuamos a satisfazer os pedidos 
dos nossos associados sobre as mais di
versos materias ligadas a Filatelia. Por 
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segui-/a como, se 0 Shylock possuidor pede 
uma dinheirama! E a criatura devora-se. Ten
ta um recurso, Vende fato, empenha oiro se 
o tem. despe a mulher, a famma toda, atasca
se ate Q gorja e consegue. Mas entao e ve-
10. 

Rejubila, anseia, dant;;a, rio Ri pela primei
ra vez na vida e beija respeitosamente 0 
alfarrabio, a tela, 0 selo, 0 manipam;o ado
rado, estremecido, desejado, idolatrado ... 

E aqui teem 0 vlcio que do vida. Se po
rem naG sabeis como esses prazeres matam, 
perguntai a uma dessas criaturas se vende a 
sua coleq:ao, 0 seu museu, a sua biblioteca ... 
Ouvi a sua resposta. E iria a guilhotina, por 
aposta, se ela vos naG respondesse que antes, 
antes de se desfazer dos seus selos, dos seus 
quinhentistas, dos seus Ticianos, venderia 0 
sangue dos brac;:os, ou meteria um tiro no 
corac;:ao. 

Penso, penso muita vez na dor de se 
desfazer a gente dessas coisas que levaram 

. anos a carretar. Entao, peor do que a morte, 
- 0 que comprou por cento vendido por 
dez. 0 que foi amado rebatido pela ganancia 
de um vulgar cabec;:a de pau, - a criatura 
deixou de viver. Oesapegou-se da vida e esta 
e-Ihe agora uma inconsciencia obcecada, 
olhos voltados ainda para um sonho que se 
apagou, que se dissolveu. 

Conheci um homem que foi obrigado a 
desfazer-se dos seus /ivros. A casa cheia de 
estantes ficou nua. Confortavel outrora, ficou 
gelada. Pois todos os dias a criatura, quando 
o poente descia, se punha olhando 0 srtio 
onde as estantes estiveram, como se visse 
ainda as filas das lombadas, atraves os vidros. 
E chorava. Ate morrer, a vida foi-/he um esta
do entre a maluqueira e a cata/epsia. Nunca 
mais sentiu. Oir-se-ia que ao levarem-Ihe 0 

ultimo cartapacio se Ihe anquilosaram ou 
partiram as ultimas fibras. Morreu devorado 
por uma doenc;:a inexplicavel, indiagnos
ticada e sem remedio, uma paixao feroz que 
s6 Ihe deixou os ossos, revestidos de pele. 

E eu vejo neste exemplo a criatura caval
gada pelo vlcio, vlcio que e vida e que sem 
ele 0 que seria ela! Penso e digo! Que nunca 
o leitor, se tem alguns destes vicios, tenha 
precisao de vender. Que nunca saiba 0 que 
e desfazer-se do seu a/bum. da sua colecc;:ao, 
dos seus livros. Que os de uses misericordiosos 
o Iivrem de tal e que Jupiter se amercie de 
n6s. Porque se esse dia chegar, se esse dia 
vier, 0 leitor sabera entao 0 que sao os 
prazeres que matam. Ese nunca chorou tera 
nesse dia romanticamente os o/hos cheios de 
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lagrimas, - como nas irremedi6veis novelas 
do Sr. Perez Escrich. 

Pienso que posiblemente este capitulo de 
Sampaio 10 levera con mucha atencion, la 
persona que de su puno V letra, a lapiz, 
escribiera 10 siguiente dedicatoria en un viejo 
V precioso album L. Richard. que hace anos. 
com pre en uO Mundo do Livro» en Lisboa, que 
ignoro, si aOn existe, frente 01 Teatro Trindade: 

Offrec;:o este album ao meu neto Ruy e 
elle compromete-se a nunca vender sem 
autorizac;:ao do seu avo ou da sua mama. Seu 
avo e tio Armando tambem foram coleccio
nadores e fizeram 0 erro de vender as suas 
co/ecc;:6es 0 que espero naG acontecera a 
menino Ruy. Lisboa 3 Agosto de 1919. Mariano 
Machado. 

Por mi parte, creo, que cuando se vende 
una coleccion 0 parte de elila. puede ser un 
error, 0 el provecto de una nueva coleccion. 
o una necesidad. pero que en todo coso, 10 
filatelia, 10 bibliofilia, 0 10 numismatlca, no 
proporcionan 01 ucoleccionadoru unos 
posibles uPlazeres que motam», sin mejor unos 
uPlazeres que dan a vida». 



o Coleccionador 
ou Prazeres que matam 

C 
uando hace un os dias, adquiri el 
libro "Lisboa Tragica" de Albino For
gaz Sampaio (5.0 edic;:oo, Lisboa 1920), 

no podia figurorme que todo un capitulo iba 
a estor dedicado a "Coleccionadores: filate
listas, bibli6filos e numismatas", y mucho 
'menos sospechar que el titulo de tan 
Interesante capitulo serio: "Prazeres que mo
tam". Considero tan curios as las reflexiones 
de Sampaio, que no me resisto a dejor de 
transcribir a continuaci6n, pora los lectores 
de 10 Revista del Club de Portugal, las pagi
nos 152 y 55. del "librinho" cuya portada ilus
tra estas notas. 

Noo he crialura neste mundo que, 
escarafunchando bem, noo encontre dentro 
de si um vido qualquer. Como uma vibora 
silente, todas trazem enroscado, no omago, 
esse vicio 00 mesmo tempo sugante e cari
nhoso, malfazejo e embebedante. Umas fu
mom como chamines de fobrica ou colec
cionam estampilhas carimbadas; outras arre
bonham postais ilustrados ou entileiram velhas 
moedas de tempos imemoriais. Se soubessem 
como 0 vicio se traveste para cavalgar as 
criatura~?! Ho-as que coleccionam relojios 
velhos, loic;:a de barro, moveis usados, lan
ternas, ex-libris, alfarrabios poeirosos; /enc;:os 
de assoar, quadros antigos, autografos, bi
Ihetes dos toiros e de teatros; gravuras inde
centes, livros pornograticos, primeiros nume
ros de jornais, retratos de toireiros, eu sei la! 
Ha os coleccionadores de saudades, conser
vadores de velhos museus de amor, retratos 
de femeas, ligas, chapins, tranc;:as enro/adas 
em fitilho simbolico, velhas flores 
emmurchecidas. E se soubessem 0 poder 
desses vicios? 

Vida e morte, eles sao tudo. Eles sao 00 
mesmo tempo a razao de ser de vorias vidas 
e a causa de muitas mortes. Encorajam e 
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animam, sugam e motam. Acicatam, espo
reiam e devoram. 

Ha agora velhos coleccionadores que 
dariam anos de vida pela pec;:a que Ihes falta. 
E um selo raro dos Estados Unidos; e a primei
ra edic;:oo de um classico esquecido, a a 
gravura ansiada, desejada e sempre fugitiva. 
Ah! mas 0 que serio dessas vidas sem esses 
vicios? 0 que serio? Ha sujeitos que noo be
bem, noo fum am, noo jogam, nem 
gandeiarn. pacatos, morigerados. Todos diroo 
que esta ali uma criatura digna de inveja, 
uma criatura feliz. Todavia, ela a devorada 
por um fogo, uma labareda, que a consome. 

TOdas as noites vai a um cofrezinho e tira 
um livro onde cola estampilhas. Ha-as ali de 
todas as apocas, de todos os reinados, de 
todas as nac;:oes, de todas as cores, de todos 
os tamanhos. Todas as noites, emquanto uns 
voo gargantuar ceatas e outros teatram 
repimpadamente, ela acende a luz e se reve 
no sua co/ecc;:oo. Estoo ali anos de canseiras, 
centenas de mil rais. Ali estoo os seus prazeres 
nOQ gozados, os frutos do seu dinheiro e das 
suas privac;:oes. E toda a sua existencia. Ar
ranquem-Ihe aquel/e livre co e a criatura per
dera 0 amor 6 propria vida. 

Um ve/ho bibliofilo. A sua paixoo sao os 
"quinhentistas", ou as "monogratias», os ,yu
deus", os "autos de fa", ou 0 Camoes. Fareja, 
rebusca, vai, indaga, vern. e pode 6 noite 
contemplar com orgulho a nova preciosidade 
que triunfalmente depositou nos estantes. 
Horas esquecidas leva a olhar as lombadas 
que se alinham, as preciosidades que obte
ve. E nada ve, de nada mais sabe, que noo 
seja do suo livrario, e, velho insociavel, so
bretudo - do pec;:a que Ihe falta. Essa a seu 
tormento vivo. E 6s vezes, depois de ter an
dado ones atras dela, sempre consegue ve
la em moos gananciosas e avaras. Mas con-

escrito, directamente ou pelo telefone, 
procuramos dar res posta a todos as so
Iicita<;:6es, recorrendo a todos os meios 
possrveis, tais como pesquisa nos exce
lentes livros existentes na nossa Bibliote
ca, consulta junto de associados com 
vastos conhecimentos das diversas dis
ciplinas filatalicas, etc. 

o nosso Clube possui, ao seNi<;:o de 
todos os seus associados, numerosos e 
modernos meios de pesquisa que a do 
agrado de todos. 

A Direcs:ao resolveu, ainda, imple
mentar, a titulo experimental, uma ven
da de material filatalico Inter-S6cios, 
tendo ficado a superintender neste sen
tido 0 Secretario Sr. Fernando de Olivei
ra. 

Esta iniciativa teve a maior receptivi
dade por parte dos s6cios. 

SEDE 

A Direc<;:ao chegou a conclusao 
que os espa<;:os que necessitam de obras 
urgentes sao a Secretaria e a Mar
quise. 

Como a situa<;:ao financeira do Clu
be nao a de molde a efectuar gastos 
que possam perigar 0 equilibrio entre as 
receitas e as despesas certas, resolveu
se apelar, mais uma vez, para a gene
rosidade e boa vontade dos associados 
no sentido de contribuirem, dentro das 
suas possibilidades, para as despesas 
com a repara<;:ao daquelas dependen
cias. 

Em boa hora 0 fizemos porquanto, 
ata final de 1995, as dadivas para 0 fim 
em vista ja atingiram os 164.480$00, 
conforme se refere no Boletim de 
Janeiro. Justo a real<;:ar que do impor
tancia referida, 50 contos foram conse
guidos por um grande amigo do Clube 
que a autarca na nossa cidade e que 
outros 50 contos foram oferecidos pelo 
s6cio honorario, dirigente e dedi
cadrssimo associado Sr. Fernando Gomes 
Carrao. 

Precisamos, poram, de mais dinheiro 
e por isso apelamos a todos os socios, 
que ten ham possibilidade de 0 fazer. 
que nao deixem de dar 0 seu donativo . 
para as referidas obras. 
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Esperamos iniciar as mesmas na altu
ra do Primavera ja que, praticamente, 
nao existem, no secretaria, infiltra<;:6es 
causadas pelas chuvas. 

No salaD principal do nossa sede foi 
colocado um novo retrato de sua Ma
jestade a Rainha D. Maria II, obtido 
atravas de um "slide" emprestado pela 
Funda<;:ao da Coso de Bragan<;:a, a 
quem agradecemos a disponibilidade. 

EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA 

Uma velha aspira<;:ao de alguns di
rectores do Clube, que tem transitado 
de anteriores direc<;:6es, a conseguir. 
para a secretaria, um computador em 
devidas condi<;:oes de funcionamento, 
ja que 0 existente, alam de absoleto, 
tem uma avaria de diffcil arranjo, cujo 
montante torna inviaveL qualquer solu
<;:00 neste sentido. 

T odas as tentativas para se conse
guir, gratuitamente, um equipamento 
infarmatico, foram infrutrferas. 

Poram, ja no final do ano, tivemos a 
grata surpresa de receber uma carta do 
vogal suplente da direc<;:ao Sr. Carlos 
Manuel Agostinho Salgueiro, no qual nos 
comunica que tem em seu poder um 
computador para oferecer 00 Clube, no 
qual viraG instalados todos os programas 
que fez. 

E uma oferta generosa que nao po
demos deixar de dar aqui 0 dl:lvido re
alce. 

CORREIOS DE PORTUGAL 

o nosso Clube mantam, igualmente, 
com os Correios de Portugal, 0 melhor 
relacionamento e entendimento 0 que 
contribui, sem duvida, para 0 progresso 
da Filatelia organizada, no nosso pars. 

T odas as iniciativas levadas a cabo 
pelo Clube tem encontrado, por parte 
dos Correios em geral e dos seus SeNi
<;:os de Filatelia em particular, a maior 
rec~ptividade . 

FEDERA9AO PORTUGUESA DE FlLATELIA 

As rela<;:6es do nosso Clube com a 
F.P.F., continuam a ser excelentes, 0 que 



e do maior interesse pora a Filatelia Na
cional sabido, como e, que 0 Clube Fi
latelico de Portugal e a Agremiac;:oo do 
genero mais antiga do pafs e aquela 
que desfruta de maior prestfgio tanto a 
nfvel nacional como internacional. 

Foi 0 nosso Cluibe que propos a lista 
da Federac;:oo que foi sufragada no 
Congresso da F.P.F. realizado em 18 de 
M orc;: 0, em Aveiras de Cima e na qual, 
obviamente, estivemos presentes. 

Recordamos que 0 nosso Clube foi 
um dos fundadores do F.P.F., tendo sido 
a agremiac;:oo filatelica que mais lutou 
pora a criac;:oo do orgoo maximo da 
filatelia nacional 0 que muito nos 
honra. 

VIDA FINANCEIRA 

A Administrac;:oo cuidada que tem 
sido seguida, por esta e pelas anteriores 
direcc;:oes, tem permitido que a vida fi
nanceira do Clube decorra sem sobres
saltos, embora noo se possa consideror 
desafogada, principalmente em virtude 
de um numero significativ~ de associa
dos noo responderem ao nosso apelo, 
no sentido de liquidor, em devido tem
po, as quantias que se encontram em 
dfvida. 

Como, atras, ja se disse, a publica
c;:oo anual de quatro numeros do Bole
tim acorreta enormes encorgos que, 
naturalmente, obrigam a cuidados re
dobrados e a estudor formas de obter 
receitas pora compensor as significati
vas despesas. 

Embora contra a nossa vontade, 
houve necessidade de aumentor 0 va
lor das quotas no ana de 1996, esperan
do a compreensoo dos prezados 
associados pora esta medida que se 
torna necessaria. 

MEDALHA DO CLUBE 

Foi possfvel este ana 0 Clube ter uma 
nova medalha, grac;:as a generosidade 
do grande amigo do C.F.P. 0 socia ho
norario, Sr. Jose Manuel Castanheira da 
Silveira que ofereceu a importoncia ne
cessaria a confecc;:oo do respectiv~ 
cunho. . 
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SOCIO HONORARIO 

Na Assembleia Geral reunida em ses-
500 ordinaria, no dia 18 de Julho, foi 
aprovada por unanimidade a proposta 
da Direcc;:oo pora ser considerado socia 
honorario 0 Senhor Fernando Gomes 
Corroo, pelos altos servic;:os prestados ao 
Clube como dirigente e pela excepcio
nal dedicac;:oo que tem demonstrado 
ao longo dos anos como simples associ
ado. 

MEDALHAS DE GRATIDAO 

Pelos servic;:os prestados ao Clube, 
pelas suas davidas generosas e grande 
amizade que tem dedicado, ao longo 
de decadas ao C.F.P. foram distingui
dos com Medalhas de "gratidoo" os 
prezados consocios, Srs. Fernando Go
mes Corroo e Jose Manuel Castanheira 
da Silveira. 

Pela colaborac;:oo desinteressada a 
varios nfveis e grande amizade que tem 
manifestado pelo Clube, foi tambem 
agraciado com Medalha de "gratidoo", 
o Sr. Coronel medico Dr. Antonio Cabral 
Rego. 

Estas medalhas foram entregues aos 
galordoados no jantor comemorativo do 
52.0 Aniversario do Clube. 

PROPOSTAS PARA VOTOS 

Temos a honra de propor a Assem-
bleia Geral os votos seguintes: 

A - de agradecimento 
1) Aos cn Correios de Portugal. S. A ; 
2) A Junta de Freguesia da Penha 

de Fra[lc;:a; 
3) A Federac;:oo Portuguesa de Fila

telia; 
4) Aos prestimosos associados Fer

nando Gomes Corroo e Jose Manuel 
Castanheira da Silveira; 

5) Aos colaboradores e anunciantes 
da Revista do CFP; 

6) A Mesa da Assembleia Geral e ao 
Conselho Fiscal. pela colaborac;:oo e 
acompanhamentos prestados. 

B - De pesor por tados os socios fale
cidos no decurso deste ano. 

Lisboa, 31 de Janeiro de 1996 

" 

Casas Pajores, apreciou as participa
c;:oes, tendo atribufdo: 0 Grande Premio 
da Exposic;:oo e Medalha de Ouro a 
colecc;:oo "Paisage y Monumento en la 
Vida y obra del escritor" do espanhol 
Francisco Velasquez Borroso; 0 Premio 
Espanha e Medalha de Prata Dourada 
a colecc;:oo "Pontes" do Eng.o Joaquim 
Ribeiro Canteiro; 0 Premio Portugal e 
Medalha de Prata Dourada a colecc;:oo 
"Castiullos, Palacios y Fortalezas da Eu
ropa" de Manuel Monterrey Molina; 0 
Premio Juventude e Medalha de Prata 
a colecc;:oo "A Descoberta de Lisboa" 
de Paulo Cesar Pereira Fernandes. 0 Juri 
concedeu ainda: Uma Medalha de 
Prata Dourada Grande; cinco Medalhas 
de Prata Dourada; sete Medalhas de 
Prata Grande; nove Medalhas de Prata 
e cinco Medalhas de Bronze Prateado, 
alem de diversos premios especiais 
postos a sua disposic;:oo. 

A Comissoo Organizadora realizou 
do is Posta is Maximos triplos. 0 do dia da 
inaugurac;:oo teve como motivo uma 
ceromica de Rafael Bordalo Pinheiro (Ze 
povinho escorranchado sobre uma pipa 
de vinho), pec;:a que 0 Museu Nacional 
de Arte Antiga gentilmente cedeu pora 
estor presente no local do evento no dia 
realizac;:oo do P. M. 0 Postal Maximo do 
dia do encerramento teve como moti
vo uma panoromica da auto-estrada 
que passa pela vila de Aveiras de 
Cima. 

o almoc;:o de "palmores" teve lugor 
no dia 1 de Dezembro no restaurante 
"Por do Sol", proximo do local do cer
tame e esteve muito concorrido. Pora 
isso contribuiu, tambem, 0 facto da F. P. 
F., ter festejado 0 "0 Dia do Selo" 
igualmente em Aveiras de Cima e ter 
feito 0 almoc;:o comemorativo desse 
"Dia" em conjunto com a Organizac;:oo 
da "IBEROMAX 95". 0 almoc;:o esteve 
muito animado e correu da melhor for
ma possfvel, a contento de todos. Findo 
o repasto, 0 Presidente da Comissoo 
Organizadora proferiu um breve discur
so, precedendo-se, em seguida, a habi
tual distribuic;:oo de premios. 
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o Presidente da FederayeJo Portuguesa da Filatelia. 
Pedro Vaz Pereira. discursando no acto inaugural 
da "IBEROMAX 95" 

o Senhor Dr. Raul Moreira, Director dos Servil;:os de 
Filatelia, procedendo a oblilerayeJo do Primeiro 
Postal Maximo realizado no dia da inaugurayeJo da 
IBEROMAX 95 



1.a EXPOSI9AO LUSO-ESPANHOLA 

DE MAXIMAFILIA 
"IBEROMAX 95" 

T
endo por palco as magnfficas ins
talac;oes da Casa do Povo de 
Aveiras de Cima, realizou-se na

quela vila, do concelho de Azambuja, a 
I ExposiC;ao Luso-Espanhola de 
Maximafilia, designada por "IBEROMAX 
95". 

Este importante evento luso-espanhol. 
contou com 0 patrocfnio da FederaC;ao 
Portuguesa de Filatelia, Camara Muni
cipal de Azambuja, Correios de Portugal. 
Casa do Povo de Aveiras de Cima, 
Radio Renascenc;a, T elevisao Indepen
dente (TVI) e Museu Nacional de Arte 
Antiga. A organizoC;ao esteve a cargo 
da AssociaC;ao Portuguesa de Maxi
mafilia e da SeCC;ao Filatelica da Casa 
do Povo da referida vila. 

A "IBEROMAX 95" esteve patente ao 
publico de 28 de Novembro a 3 de 
Dezembro. 

A inauguraC;ao estiveram presentes 
o administrador dos Correios de Portugal. 
Senhor General Mateus da Silva, 0 Di
rector dos Servic;os de Filatelia, Dr. Raul 
Moreira, 0 Presidente da FederaC;ao 
Portuguesa de Filatelia, 0 Vereador re
presentante do Presidente da Camara 
Municipal de Azambuja, 0 Presidente da 
Junta de Freguesia da localidade, Di
recto res da Casa do Povo, os Presidentes 
da Assembleia Geral e da DirecC;ao da 
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Eurico C. E. Loge Cardoso 

APM e outros Directores da mesma As
sociaC;ao, Presidente da SeCC;ao Filate
lica da Casa do Povo de Aveiras de 
Cima, Coordenador da F. P. F., Directo
res do Clube Filatelico de Portugal, va
rios expositores e algumas Senhoras. 

o autor destas linhas, na sua quali
dade de Presidente da Comissao Or
ganizadora do evento, discursou em 
primeiro lugar para saudar todos os 
presentes e agradecer a compar€mcia, 
particularmente das entidades oficiais, 
na cerimonia da inauguraC;ao. 

Em seguida, proferiram breves dis
cursos os Srs. Presidente da F. P. F" Ad
ministrador dos Correios de Portugal. 
Vice-Presidente da Casa do Povo e, por 
ultimo, 0 representante do Presidente da 
Camara Municipal da Azambuja. 

Depois de uma breve visita guiada 
seguiu-se um beberete regional. 

Neste primeiro evento maximofilo 
luso-espanhol estiveram presentes 34 
participac;oes, sendo tres na classe es
pecial (reservada aos jurados) e 31 na 
classe de competiC;ao, das quais 5 no 
grupo da Juventude e 1 no grupo da 
Literatura Filatelica. 

o Juri. constituidos pelos Drs. Bento 
Grossinho Dias e Eurico C. E. Lage Car
doso, estando tambem presente, como 
jurado observador, 0 espanhol Juan 

Balan90 Geral 
Em 31 de Dezembro de 1995 

ACTIVO 

IMOBILIZADO 
Imobilizac;oes Corporeas 
Equipamento Administrativo 

Imobilizac;oes Financeiras 
ColecC;ao do Clube 

CIRCULANTE 
Existencias 
Material Filatelico 

DivlDAS DE TERCEIROS 
A curto prazo 
Outros Devedores 

DEPOSITOS BANCARIOS E CAIXA 
Depositos a Prazo 
Depositos a Ordem 
Caixa 

Total do Activo 

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO 

CAPITAL PROPRIO 
Fundo Associativo 
Resultado Uquido do Exercfcio 

Total de Capital Proprio 

PASSIVO 

Dividas a T erceiros 
A Curto Prazo 
Outros Credores 

1.248.064$80 
309.413$90 

1.107$40 

Total do Capital Proprio e do Passivo 
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940.214$65 

1$00 

489.277$60 

635.560$85 

1.558.586$10 
3.623.640$20 

3.818.573$60 
-355.710$60 

3.462.863$00 

160.777$20 

3.623.640$20 



Demonstrayoo do Resultado Llquido 

Donativos 
Quotas 
Boletim 
Servi<;os eventuais 
Diversos 
Rendas 
Portes de correio 
Telefone 
Expediente 
Propaganda 
Jornais e Cat610gos 
Electricidade 
Agua 
Juros banc6rios 

Resultado liquido do exercicio 

RECEITA 

289.418$70 
1.716.735$70 

785.910$00 

37.525$00 

80.167$20 
2.909.756$60 

-355.710$60 
3.265.467$20 

DESPESAS 

5.000$00 
482.271 $10 

1.615.171 $00 
104.000$00 
107.660$90 
361.198$00 
188.597$00 
81.689$00 
97.290$50 
34.160$00 

133.816$70 
36.516$00 
18.097$00 

3.265.467$20 

Parecer do Conselho Fiscal 

Em cumprimento das disposi<;6es estatu
tarias. vem 0 Conselho Fiscal do Clube Filate
lico de Portugal apresentar 0 seu Parecer 
sobre 0 Relat6rio da Direc<;ao e 0 Balan<;o e 
Contos respeitantes 00 Exercicio de 1995. 

o Conselho Fiscal acompanhou. 00 lon
go do ano. os trabalhos do Dlrec<;:ao e a 
forma dedicada e inteligente como exerceu 
o seu mandato. Pelo seu Relat6rio se podera 
avo liar. sucintamente. a sua actividade. 

No decorrer do ano. examinamos. perio
dicamente. os registos contabilisticos que 
encontramos sempre em boa ordem. 

Quanto 00 Balan<;o e Contos. foram es
tes documentos devidamente conferidos e 
procedemos tambem a verifica<;:ao dos Sal
dos das contos "Caixa» e "Dep6sitos Banc6-
rios». Outrossim verific6mos que os criterios 
valorimetricos usados foram iguais aos dos 
anos anteriores. 

A conta "Resultado Lfquido do Exercicio» 
volta a apresentar um Soldo negativo que 
neste Exercicio foi de Esc. 355.710$60. 0 que 
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provo serem as Receitas insuficientes pora as 
Despesas f ixas que 0 Clube tem de 
suportar. 

Talvez seja oportuno. solicitor aos S6cios 
que proponham um novo S6cia para que 0 
nosso Clube nao deixe de ser a maior Clube 
Filatelico do nosso Pais. 

Para terminar. somos de Porecer que a 
Assembleia Geral aprove: 

1 - 0 Relatorio. Balan<;:o e Contas da Di
rec<;ao referentes ao Exercicio de 
1995; 

2 - Um voto de louvor e agradecimento 
a Direc<;:ao. pelo seu trabalho neste 
Ano de 1995. em aprecia<;:ao. 

Lisboa. 12.Mar<;:0.1996. 

o Conselho Fiscal 
Domingos Martins Coelho 

Bento Manuel Grossinho Dias 
Joao Luis Medeiros 

• 

HISTORIA POSTAL - Com 4 represen
tantes (1 de Ouro. 2 de Prato Dourada 
e 1 Bronze Prateado) teve como Premio 
A Isen900 de Franquia Portuguesa de 
Adelino Adrioo de Melo Caravela . 

INTEIROS POSTAIS - com 3 represen
tantes (2 de Prato Dourada e 1 de Pra
to). teve como Premio Inteiros Postais 
Ceres de Jose Luis Barbosa Queir6s (Se
nhora do Hora). 

AEROFILATELIA - Um s6 representan
teo Francisco Milheiros Boleto (Odivelas) 
com TAP/Air Portugal - Meio Seculo a 
Voar que alcan<;ou Prato. 

L1TERATURA - Com 3 participa<;6es. 
(Prato Dourada. Prato e Bronze Pratea
do). vencendo Luis Guilherme Gon<;al
ves Machado (Queluz) com a obra A 
Epopeia de encurtar distancias. 

JUVENTUDE - Com 5 participantes. 
levou 1 medalha de Prato Dourada e 
Premio do Classe entregue a Pedro Nuno 
Vermelho Canteiro (Abrantes) com Aves 
de Rapina. enquanto 2 medalhas de 
Prata. 1 de Bronze Prateado e 1 de 
Bronze. foram distribuidas por outros tan
tos jovens filatelistas. 

Urn ospecto do Exposiyoo . Beja 95-
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Boa participa<;oo. boa organiza<;oo 
e trabalho acertado do juri. certamente 
deixaram em todos os concorrentes 
vontade de um dia regressarem a Beja. 
quem sabe. se para algo de mais im
portante. 

Parabens. Nuclea de Coleccionismo do 
Centro Cultural e Desportivo do Hospital 
Distrital de Beja, que assim mereceu 0 apoio 
que Ihe foi dispensado pelos Correios de 
Portugal. Federa<;oo Portuguesa de Filate
Iia, Hospital Jose Jooquim Fernandes (HDB) 
e Camara Municipal de Beja. 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completes 

e Selos tem6ticos 

Pe~a listas de pre~os gratis 

Eladio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
Telef. 549725 
1100 L1SBOA 

PORTUGAL - COLON lAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAis I TEMA 

CONTACTE-NOS 

I. COELHO, FILATELIA 

APARTADO, 135 - FARO 8002 



ECOS DE UMA INTER-REGIONAL 
BEJA'95 

N 
00 have ria de terminar 0 ana de 
1995, sem que mais uma Regional 
tivesse acontecido, desta feita a 

ExposiC;ao Filatelica Inter-Regional 
BEJA'95, que teve por cenario a exce
lente Pousada de S. Francisco e par 
palco a mui bela e hist6rica cidade de 
Beja, grac;as a uma diligente e bem 
conseguida organizaC;ao do Nucleo de 
Coleccionismo do Centro Cultural e 
Desportivo do Hospital Distrital de Beja. 

Constituindo excelente ocasiao para 
fazer pontuar colecc;6es que ambicionem 
fazer carreira, lanc;ando-se a partir dai em 
mais altos voos, as Regionais como esta 
recebem, por isso, naG s6 aquelas partici
pac;6es que pela primeira vez se abrem aos 
olhos dos jurados e do publico curiosa des
tas coisas da Filatelia, como tambem 
aquelas outras que embora ja tivessem al
canc;ado certa notoriedade, por qualquer 
motivo "hibemaram" tempo de mais nas 
suas capas protectoras (cinco anos, pelo 
menos). Mais uma vez assim aconteceu .. . 

o Grande Premio da BEJA'95 foi en
tregue a Pedro Gonc;alves Grode 
(Cascais) com Estudo do Tipo " Lusradas" 
excelente colecC;ao classic a, da qual 
nos recordamos fazendo parte da "se
lecC;ao portuguesa" participante na 
EUROPEX 86 no Forum Picoas em Lisboa. 

Classe por Classe a BEJA'95 distribuiu 
assim as suas medalhas: 

TRADICIONAL - Premio Filatelia Tradi
cional para Alexandre Manuel de Ma
tos Santos (Febres) com Selos CI6ssicos 
de Relevo de Portugal enquanto 1 me
dalha de Ouro, 1 de Prata Dourada, 3 

B 

T. Lourenc;;o 

de Prata, 1 de Bronze, e 1 Diploma de 
ParticipaC;ao, eram distribuidos por ou
tros tantos filatelistas, perfazendo 9 par
ticipac;6es, das quais, com justic;a, 
destacamos Porte a Pagar (Porte ado) 
de Jose Manuel Castanheira Silveira (Lis
boa) e Emissoes Marquez de Pombal de 
Joao Manuel Lopes Soeiro (Evora). 

TEMATICA - Premio Filatelia Tematica 
para Miguel Macedo Teixeira (Matosinhos) 
com L 'Annee Liturgique, um jovem filate
lista que 0 futuro consagrara. 1 medalha 
de Prato Dourada, 2 de Prato, 4 de Bron
ze Prateado e 7 de Bronze, foram 
distribuidas nesta classe que reuniu 15 
participantes, merecendo rea Ice as co
lecc;6es Figuras e Factos Hist6ricos do 
Polrtica Mundial de Eurico Guilherme Lage 
Cardoso (Amadora), Sempre mais alto a 
mais alem! de Jose Henrique Tome Lou
renc;o (Alenquer) e 0 Correio - La90 Uni
versal entre os Homens de Fernando 
Manuel Xavier (Seixal). 

MAXIMAFILIA - Teve como Premio 
maximo Geografia - 0 Estudo do Terra 
(Porque 56 h6 uma Terra) de Noemia 
Maria Costa Dias (Marinha Grande), e 
viu distribuidos 2 medal has de Prata 
Dourada, 6 de Prata, 5 de Bronze Prate
ado, e 1 de Bronze, tendo sido a classe 
mais participada, com 16 presenc;:as, a 
ate star bem 0 interesse que vem des
pertando por entre aqueles que elege
ram 0 mundo dos selos como disciplina 
de recreio e estudo. Numa perspectiva 
pessoal, destacarei ainda 0 Oesporto 
como ciencia de Jose Agostinho Costa 
Dias (Marinha Grande). 

SERGIO ~. DE SOUSA SIll'IOES 
Escritorio Filatclico 

T elefone (062) 83 12 48 • T elefax (062) 84 32 93 
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 

2500 CALDAS DA RAINHA 

Aeabamos de eoloear em distribui<;ao gratuita 

PRE~ARIO N.!! 15 
PAisES DE EXPRESSAO FRANCESA 

Inclui milhares de series e blocos, denteados e nao denteados, ensaios de cor, 
bloeos de luxo, e provas de artista, tudo com indica<;ao dos temas em que se 
podem integrar. 

TIRAS HAWID - CATALOGOS YVERT E OUTROS - ALBUNS 
LINDNER, SAFE E LEUCHTTURM. Importamos directamente 

e enviamos Iistas com precros. 

OlGA 0 QUE PRETENOE - PRE~ARIOS A OISPOSI<;AO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCAvAO 

Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao 
ordinaria no dia 17 de Maio de 1996, pelas 20.30 horas, na Sede Social na Avenida Almirante Reis, 70, 5.v 
Dt.v, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Aprecia~ao, discus sao e vota~ao do Relatario e Contas da Direc~ao e Parecer do Conselho Fiscal do 
ana de 1995. 

Nao estando presente a maioria dos sacios electivos, a assembleia reunira em 2.! convoca~ao , pel as 
21.30 horas, nos term os dos Estatutos. 

Lisboa, 12 de Abril de 1996 o Presidente 
da Assembleia Geral, 

(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
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Bolsa Filatelica 

Espa<;o a disposi<;ao de todos os leitores que podem 
aqUl lllserir 0 seu anuncio 

ao prec;o economico de 80$00 por linha. 

Troco e vendo selos 
novos. Desejo Portugal, Ma
deira, A<;:ores, Macau, Ale
manha, Inglaterra, Sui<;:a e 
Benelux. Ofere<;:o Bulgaria e 
Poises de Leste. Vendo car
toes telefonicos. Catalogos 
Yvert e Michel. Corr: Frances 
e Ingles. 

Philippe Tchakarov. Bou
levard Bulgaria, 21.BG-4003 
Plovdiv. Bulgaria. 

Vendo selos e blocos de 
Portugal e ex-colonias e de 
varios poises do Europa. Des
contos de 50 a 90%. Cartoes 
Telefonicos do Brasil, 50 dife
rentes, 5.000$00. Envio Llstos 
Pag. facllitado. 

Orlando S. Santos - P.O. 
Box 2130, Gonzaga - 11060-
310 Santos S.P. BRASIL. 

Hobby Club. International 
bulletin . Exchange stamps 
and bank notes. Mr. Andrzej 
Danysz, os. Wieczorka 73/11/1 . 
41-943 Piekary SI" Poland. 

Colec . V. Pacotes de 
selos dos Poises do CEE . 
Pequenas cole<;: . do Sui<;:a 
e R.F.A. Baixos pre<;:os. Escre
ver a Horacio do Carmo, 
Avelas do Camlnho. 3780 
Anadia . 

Livros, Revistas, Jornais, 
Catalogos, Leiloes, etc. Toda 
a literatura filatelica. Com
pra/Vende. T.: 01/3432158 
ou 01 /947 1326. 

1960/1985 e II Cente
nario do selo postal por
tugues (1953/1985). Vende
mos selos novos/blocos/ 
/FDC/Carteiras. Para estos 
e outras epocas contactar 
sempre SELOS KRUGER. 
Telefs .: 01/34321 58 ou 
01 /947 13 26. 

POSTAIS, CARTAS, TELE
GRAMAS, SELOS, AERO
GRAMAS, ARQUIVOS DE 
CORRESPONDENCIA. LlTE
RATU RA HISTORIA POS
TAL RECIBOS, CHEQUES, 
P. SELADO, LETRAS, ETC. FILA
TELI A -CARTOFILIA
ESCRITOFILIA. Compra. Ven
de. Troca. Contactar 
par favor: SELOS KRUGER -
Rua do Crucifixo, 76-2." ot." 
1100 L1SBOA. Telefs.: 01/ 
3432158 ou 01 / 9471 326. 
Fax: 01/3427676. 

COMPRO material filateli
co tais como: Cartas, Posta is, 
Flamulas. etc" relacionado 
com 0 Aeroporto de Lisboa 
e Aeronautica Civil em Por
tugal. 

Respostas detalhadas c/ 
fotocopia para : Fernando 
Oliveira - Rua dos Arneiros, 
n.o 86, 1° Esq.o. 1500 Lis
boa. 

Selos: Ao cento ou com 
popel ainda colada. Pogo 
aos melhores pre<;:os do 
mercado. Telef. 01 /34321 58 
ou 01 /947 13 26. 
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I exchange and sell 
postage stamps, covers from 
URSS (for 1918-1991), and the 
new States of the former 
URSS. 

I am interested in mint 
news Issues of Western Eu
rope, USA Canada, Japan 
and mint thematic issues 
of the British Common and 
French-speaking countries. 

Basis-Michel and Yvert. 
Write in English. E. Maslukowa. 
P.O. Box 754. Kiew- 150. 
252150 Ukraina. 

Troco 100 ou 200 selos do 
Checoslovaquia por igual 
quantidade de Portugal. A<;:o
res, Madeira e Brasil. Luboslav 
Dobrovodsky. S. C Parraka 2l. 
91700 Trnava. Eslovaquia. 

Offer Ussr, Eastern Europe, 
Russia, Baltia, other Ex-USSR 
States - Stamps, topical 
covers, local issues, full year 
sets, new issue service, 
approvals, want-list fill ing. 
Price-list by request. (+ old 
postcards, phone cards, 
topical stamp packets, etc.) 

TchoudnovskL p.o. Box 103, 
RU-197198 St. Petersburg, Russia. 
Fax: +7-(812)-232.59.-71. 

TODO 0 MUNDO - PAISES 
E TEMAS - Mais de 35.000 se
ries em «stock ... Envie-nos a sua 
lista de faltos . Tambem 
pre<;:arios gra!is e pedid9. 

FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

SERVIOOS DE F1LATEUA 
'wCosel_,lB 
1000 USBOA 



Alguns projectos de estampilhas que receberam 
menc;:6es honrosas 

I~, ============~~\ , 

: i REPU BLI PORTUGUEZA I 
" i 

! 
1 ~ . .~\. 

I ~JP:;" 

I . . - - ... ,-

Alguns projectos de estampilhas apresentados 00 concurso 

N. do R. 0 presenle artigo foi publicado na .lIuslro<;:oo Portuguesa», n.· 269 de 17 de Abril de 1911. 
Nolar que nos desenhos uns apresenlam a legenda .Republica Portuguezo. au .Republica Portugueso», sendo adoplada 

a segunda Tambem ver que alguns projeclos lem a palavra .Correio» e oulros .Correios». 
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Selos CERES (Portugal/ 
/ Ac;:ores e Madeira). Procuro 
para especializac;:oo tudo 
sobre este tema: novos, usa
dos, falsos, reimpressoes, 
grandes blocos, erros, pro
vas, cartas. Com pro, troco e 
vendo. Paulo Vieira - Apor
tado 135 - 8002 Faro Codex. 

Selos vendo e com pro, 
novos e usados. Continente 
e ex-colonias. Bons prec;:os, 
M. Leitoo. Rua Julio Dantas, 
3-1.0 F. Casal de S. Bras, 2700 
Amadora. 

PACOTES COM SELOS -
- Para revenda ou directa
mente ao coleccionador, 
Muitos paises e mais de 30 
temas dlferentes. Pec;:a 
p!ec;:arios gratis, FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

ALGARVE. Marcofilia clas
sica, Procuro cartas, selos 
isolados, posta is, telegramas, 
etc., desta provincia ate 
1912. Compro ou troco por 
outr~ material similar do res
to do pais, pols possuo stock 
razoavel destas pec;:as. Pos
so tambem trocar por selos 
que faltam na sua colecc;:oo. 

Paulo Vieira, Apartado 
135. 8002 Faro Codex 

EUROPA/CEPT - AMERICA/ 
/UAEP - Duas colecc;:oes, 
dois temas, para fazer sem 
hesitac;:oo, Tudo em «stock», 
incluindo albuns, Inscreva-se 
tambem para receber as 
novidades que voo saindo, 
FILATELIA SERGIO SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Catalogos Yvert - Sem
pre em «stock» as ultimas 
edic;:oes. Pec;:a lista destes e 
de outros catalogos, tam
b~m dlspoQiveis, FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

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

LINDNER - SAFE - LEUCHT 
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material filatelico 
destas e de outras marcas, 
Albuns, classificadores, folhas 
sistema branco, etc, Catalo
gps gratis a gedido, FILA TELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Completo listas de faltas 
de Portugal e Ultramar com 
descontos apreciaveis sobre 
o catalogo. Se e colecclo
nador medio ou prlnclplante 
estamos 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 pec;:a circuJar de 
Insc[ic;:oo, FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Coleccionador suic;:o de 
Berne deseja trocar selos 
usados com coleccionador 
em Portugal. Oferec;:o Suic;:a, 
Alemanha, Austria, Italia, etc, 
Colecciono usados de todo 
o mundo. Mr. Fritz Ernst. Jupi
terstr, 9/1874. 3015 Bern, 
Su ic;:a , 

Qual 0 inteiro postal (nor
mal), que Ihe falta? Que tem 
para dar em troca? Novo/ 
circulado? Enviar selo para 
resposta, Americo Mascare
nhas Pereira R. Artur Ferreira 
Silva, 2-2.0 Dt,O, 1885 Mosca
vide, 
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Troco series novas e selos 
usados de grande formato 
2oox200. Piotr Maciag, POB 
251. PL-90-001 Lodz-l. Polo
nla, 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEMPRE 
EM DJSTRIBUI<;:AO GRATIS, 
PRE<;ARipS COM CERCA DE 
35 000 SERIES - Novas. dife
rentes, completas, Indique
nos 0 que colecclona, 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

TROCO OU VENDO selos, 
novidades e antigos, de 
paises da Europa Leste, 
so novo, por selos de 
Portugal. Mlro Mllanovic. 
Rua VoJvode Brane, 28/IV. 
11000 Beograd, Jugosla
via. 

Troco selos usados na base 
1x1 de 100 a 200, dou Portu
gal e Universals, Jose Manu
el P. Rego Costa. Avenida 
Gaspar Frutuoso, 6. 9500 
Ponta Delgada, Ac;:ores, Por
tugal. 

I like to exchange of the 
mint stamps with serious 
collectors from Portugal. 
Spain, Gibraltar and Macau. 
I offer: tematlc of the USSR 
1961-1991. Russia-aiL new 
states and territories, the 
overprintes, the s/sheets. Mr. 
M, Romanov. P.O. Box 303, 
198261. St. Petersburg, 
Russia. 

PRE<;ARIOS DE SERIES 
COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclui Igualmente muita 
coisa em usado, Com blo
cos, «carnets» e outras va
riedades. Gratis a pedldo. 
SERGIO W. DE SOUSA SI 
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 



XVII EXPOSI<;AO FILATELICA NACIONAL 

A Federac;:ao Portuguesa de F~atelia csmvidou a AFAL-Associac;:Cio_Fllatelica Alentejo-Al
garve a organizar a XVII EXPOSI9AO FILATELICA NACIONAL a "PORT/MAO 96". que decorrera 
naquela cidade, de 6 a 13 de Julho do presente ano, no Pavilhao Gimnodesportivo. 

A ExposiC;ao tem 0 apoio do Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, Correios de Portugal. Camara 
Municipal de Portimao. Comissao Regional de Turismo do Algarve e sera, segundo a Comissao 
Organizadora, um dos maiores eventos filatelicos realizados ate hoje em Portugal. 

o Certame vai ter a disposic;:ao dos coleccionadores 1000 quadros expositores que podem 
comportar, coda um, 15 folhas de album. A Comissao organizadora espera contor com cerca 
de 200 participac;:oes muitas delas altamente galardoados a nivel internacional. Por outro lado 
esta assegurada a presenc;:a dos melhores Comerciantes ligados ao coleccionismo. Ao abrigo 
do Protocolo Filatelico existente entre as Federac;:oes dos dois poises ibericos havera, tambem, 
a participac;ao de coleccionadores espanh6is. 

( . :\ S A. l\l()LI)ER 
RUA 1,R DE DEZEMBRO, 101, 3.R PT - 1200 USBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514 

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

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA aUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
EX8CU(:Ao r6pida de pedlcios par corresponclhcia 

SELOS COMEMORA T1VOS 

1953185 

-......... ~ '-.,,---- ......... 
FDIC.....,. ,. DIlL .. _-

28.460S00 

CllmlllARIo 00 SILO mAL JIaItUQJI!S 1953/1985 
It, ~, Btt~ e CAR!BIRAS ...... ~ .. ...... ~46.522S00. 

~ II L 0 I O. 1934/1985. 
11101: tt, Btlt. nx: e CAR!BIRAS..... .. ..... '34.422$00. 
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42.072S00 

-ftte1Jldul ..... c.m ................. --

12.795$00 

12.795800 

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

o pro/ecto aprovado para os A4j:ores e de que e 
autor 0 sr. Arthur de Mello e que loi classiflcado 

em primeIro lugar 

Tambem foi classificado em primeiro lugar 
o projecto do sr. Artur de Melo, que 0 juri achou 
magnifico e originalissimo. 0 seu autor, porem, 
destinara-o aos Ac;:ores, e para tal fim foi 
una~imemente aprovado, como merecia. 

E uma figura que vai removendo com a 
pa forte a terra que e necessario fecundar. 
Simbolo da patria e tambem simbolo do tra
balho. 

Os artistas que julgaram os modelos dos 
varios concorrentes acharam excelente este 
projecto sem duvida duma grande novidade. 

A estampilha, como todas as coisas con
sag rados, e uma f6rmula, tem um cunho e 
quase todos os artistas que concorreram a 
essa maneira tradicional se arrimaram como 
se pode ver entre os que conseguiram outros 
premios e na maioria menc;:oes honrosas. 

Sempre ou quase sempre 0 busto da 
Republica com 0 seu barrete frigio ou a sua 
coroa de louros. arrimada ao gladio da justi
c;:a tendo no rosto uma serena expressao de 
beleza. Nao vibra a nota da originalidade, 
nao sai num rompante alguma coisa de novo 
a naG ser nesse projecto verdadeiramente 
interessante do sr. Artur Mello. 

Ha ainda outros onde a Republica segura 
a rabic;a do arado e vai lavrando a terra mas 
a sua execuc;:ao e inferior com parada com a 
do trabalho do distinto artista, a que 0 juri fez 
a mais integra e cabal justic;:a. 

o premio concedido desta forma tem 0 
grande merecimento, de para um novo con
curso de estampilhas destinadas as col6nias, 
os artistas se atreverem a apresentar trabalhos 
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Pro/ecto do sr. Simoes d'AImelda. sobrinho, que 
obteve a segundo premIo 

Pro/ecto do sr. Costa Motta, fllho, que obteve 0 
segundo premlo 

cheios duma original maneira ante 0 qual 
muitas vezes recuavam receando os juris. 

Obtiveram classificac;:oes em segundo lu
gar os projectos dos srs. Simoes d' Almeida 
Sobrinho e Costa Motta, filho, sendo tamoom 
apresentados trabalhos dos srs. Catharino 
Cardoso e Sousa Machado nos quais se viam 
os vultos mais eminentes da hist6ria portu
guesa e alguns dos mais belos monumentos 
nacionais. 



o CONCURSO DA ESTAMPILHA 
DA REPUBLICA 

E m Portugal raramente houve lin
das estampilhas. As do tempo de 
D. Luiz. dum tom escuro na sua maioria, 

mostravam a face bochechuda e burgueza 
do soberano numa ma gravura. 56 umas que 
apareceram em relevo, ja quase no fim do 
reinado, tinham um certo ar artfstico. No 
governo de D. Carlos tambem noo se cuidou 
muito a estampilha: as de D. Manuel noo 
eram das mais felizes. 

Constantino Fernandes, cujo pro/ecto 
de estampllha para a continente obteve a 1.. premia 

(Carvco de Carlos Rels) 

De quando em quando aparecia, estam
pilhas de centenarios, como 0 da India, de 
Santo Ant6nio e Henriquino e ness as havia ja 
um grande cunho, alguma coisa de belo e 
evocador, trechos de epopea ou de lenda, 
figuras que se alteavam, pendoes que se 
desfraldavam ou gestos mansos dum santo 
descendo sobre as aguas. as artistas concor
riam e safa disso uma obra perteita, agrada
vel a vista, interessante, sem aquele ar banal 
de chancela que tem a maioria dos selos 
portugueses a excepc;:oo dos que ja citamos 
e doutro, tambem em relevo, do tempo de 
D. Pedro V. Nos outros pafses as estampilhas 
sao cuidadas. Nas monarquias quase sempre 
representam 0 soberano, apenas a cabec;:a 
ou 0 busto, como nos hespanhois, nos gre
gos, nos austrfacos, mas isso bem executado 
com semelhanc;:as flagrantes e com um aca
bamento artfstico. Nalgumas nac;:oes tem as 
estampilhas sfmbolos, notas que doo todo 0 
passado daquela terra ou legenda que fa-
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lam doutras idades. A variedade entoo e 
enorme. Uma estampilha de certo prec;:o e 
inteiramente diferente noo s6 na cor mas no 
fundo, no desenho, em tudo, das outras, 0 
que do desde logo, com 0 aspecto, a utili
dade de noo serem possfveis muitas confu
soes. 

Sao lindas as estampilhas francesas na sua 
simplicidade, interessantes muitas das brasilei
ras; as argentinas sao de uma grande varie
dade, podendo dizer-se que e exactamente 
nas republicas americanas que ha mais di
versidade nas f6rmulas de franquia a mudarem 
muitas vezes de presidente para presidente. 

Agora, tambem em Portugal vai haver 
uma linda estampilha a primeira do governo 
da Republica. t uma bela figura de mulher, 
de rosto perteito, cabelos esparsos sob 0 seu 
barrete frfglo, tem no peito 0 escudo de Por
tugal. parece encarnar bem a patria e a jus
tic;:a, e e de uma excelente execuc;:ao 0 seu 
desenho. Foi este 0 modelo que obteve 0 
primeiro pr~mlo, e, par consequencia, 0 
adoptado. E seu autor 0 distinto artista sr. 
Constantino Fernandes, cujos trabalhos tem 
merecido da crftica e do publico 0 mais justo 
e sincero acolhimento. 

o pro/ecto de estampllha premiado pelo juri 

Permutas Inter-Socios 
CONDI<;OES GERAIS 

VENDAS 

I) Todos os lotes partem de um valor estabelecido pelo s6clo vended or e seroo adjudicados pela 
malor oferta. 

2) As ofertas seroo recebidas durante determinado tempo Indlcado no Boletim. As ofertas teroo que 
chegar a secretaria do C.F.P. ate 00 dia anterior da data marcada tendo em aten900 a ordem de che
gada. A adjudica900 sera sempre feita 00 maior ofertante, pelo valor Igual a oferta que ficou Imediatamen
te aboixo acrescida de 10%, com 0 valor minimo de 50$00 ou seus multlplos. No caso de igualdade entre 
ofertas 0 lote ser6 atribuido a oferta chegada em primeiro lugar. 

Se houver um 56 licitante e este tenha licitado 0 lote com 0 valor do pre90-bose, este ser-Ihe-6 
atribuido com um acrescimo de 10%. 

3) Todo 0 material estar6 disponivel na sede do Clube para consulta. Aos s6clos fora de L1sboa ser6 
facultada toda a Informa90o e fotoc6plas do lote ou lotes em venda, mas a pedldo. Os pedidos de 
Informa90o e fotoc6pias deveroo ser acompanhadas de selos de correlo para os portes da resposta. 

4) Noo e cobrado qualquer encargo 00 s6cio comprador. 
As des pesos de envio do material adquirido seroo por conta do s6clo adquirente. 
5) Os lotes sao expedidos pelo correia em carta reglstada ou valor declarado (neste caso a pedido) 

e viajam por conta e risco do comprador. 
6) Salvo indlca900 em contr6rio seroo utilizados os cat61ogos especializados para selos e .. Oliveira 

Marques» para inteiros posta 15. 
7) Para 05 s6clos fora de Portugal as remessas para pagamentc dos lotes teroo que ser enviadas em 

escudos em Vale Postal ou Transferencia Banc6ria em nome do C.F.P. 

lole 
N.· 

8) S6 sao aceites reclama90es dentro do prazo de 5 dias apOs a recep900 dos lotes. 

PORTUGAL SELOS 

1 D. Maria 25 RS CE2 usado margens normals 
4 D. Pedro V 5 RS CE10 cunho /I usado castanho 
5 D. Pedro V 5 RS CElO cunho /I usado castanho/vermelho 
6 D. Pedro V cabelos anelados 25 RS CEll usa do 
8 D. Luis I 100 RS CE 18 usado duos margens curtas 
9 D. Luis fita curva 5 RS CE19 n/dent. s/goma novo-Uma margem curta 
10 D. Luis fita curva 10 RS n/denteado CE20 carimbo 76 margens norma is 
11 D. Luis I fita curva 10 RS CE20 n/denteado novo s/goma margem curta 

afectando 0 quadro 
12 D. Luis I fita curva 10 RS CE20 usado n/denteado uma margem curta 
13 D. Luis I fita curva 20 RS CE21 n/denteado usado margens curtas 
14 D. Luis I fita curva 20 RS CE21 n/denteado usado uma margem curta 
15 D. Luis I fita curva 25 RS CE22 n/denteado usado margens normals 
16 D. Luis I fita curva 25 RS CE22 n/denteado carimbo 73 usado margens norma is 
17 D. Luis I fita curva SO RS CE23 n/denteado usado margens acelt6veis 
18 D. Luis I fita curva 100 RS CE25-1 n/denteado usado margem curta 

Precro base 
(Escudos) 

I.S00.oo 
6,000,00 
8,000,00 
4.000.00 
4.000,00 
7,SOO,00 

12,500,00 

5,000,00 
6,000,00 
3,500,00 
4,000,00 

500,00 
600,00 

3,000,00 

19 D. Luis I fita curva 120 RS CE26 n/denteado usado margens aceit6veis tocando 0 quadro 
20 D. Luis I fita curva 120 RS CE26 n/denteado usa do uma margem curta 

10,000,00 
3.500,00 
6,000,00 
6.S00,00 21 D. Luis I fita curva 120 RS CE26 s/fragmento margem curta tocando 0 quadro 

22 D. Luis I fita curva denteado 240 RS CE35 
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37,500.00 



23 D. Luis I fito direito 20 RS CE39 novo s/gomo popelliso denteodo 13 'I, 
com leve dob. diagonal 

24 D. Luis I fito direito 120 RS CE44 
25 D. Luis I fito direito 50 RS CE50 denteodo 12 'I, usodo 
26 D. Luis I fito direito 50 RS CESO denteodo 13 'I, usodo 
28 D. Luis de frente 25 RS CE57 novo denteodo 11 'I, pequenos pontos de oxido 
29 D. Luis de frente 25 RS CE63 novo s/gomo 
31 D. Carlos 300 RS CE79 
32 D. Luis sobrecorgo "Provisorio .. 5 RS CE80 novo regomado c/chorneiro 
33 D. Luis sobrecargo "Provisorio .. 5 RS CE85 novo regomado c/charneira 
34 5.0 Cent. Inf. D. Henrlque SO RS CElD3 novo com popel colado no verso 
35 5.0 Cent. Inf. D. Henrique ISO RS CElD7 usodo 
36 5.0 Cent. Inf. D. Henrique 1.000 RS CEllO usodo um dente curto 
37 5.0 Cent. Inf. D. Henrlque serie usoda CE98/1lD c/charneiro 
38 Cominho Marit. para a indio C/sob "Republica .. 300 RS/SO CE196 novo 
39 7.0 Cent. Nosc. St.o Antonio CElll/122 usodos CE113 dente canto curto 
40 7.° Cent. Nosc. St.° Antonio CE117 SO RS novo s/goma 
41 7.0 Cent. Nosc. St.o Antonio CE123 300 RS novo s/goma 
42 7.0 Cent. Nasc. St.o Antonio CE125 1000 RS novo s/goma 
43 Ceres '/.C CE206 popel porcelano dent. 15x14 novo s/goma 
44 Ceres lC CE208 popel porcelano dent. 15x14 novo c/charneira 
45 Ceres 1 '/,C CE209 popel porcelona dent. 15x14 novo s/goma 
46 Ceres 2C CE2lD popel porcelana dent. 15x14 novo c/charneira 
48 Ceres 2C CE2lD popel porcelana dent. 15x14 novo s/gomo 
49 Ceres 2 '/,C CE211 popel porcelana dent. 15x14 novo c/charneira 
50 Ceres 7 '/,C CE213 popel porcelona dent. 15x14 novo c/charneira 
51 Ceres 7 ' /,C CE213 popel porcelono dent. 15x14 novo s/goma 
52 Ceres 8C CE214 popel porcelana dent. 15x14 novo s/gomo 
53 Ceres 10C CE215 popel porcelano dent. 15x14 novo c/charn. e vinco horizont. 
54 Ceres 15C CE216 popel porcelano dent. 15x14 novo s/goma 
55 Ceres 20C CE217 popel porcelano dent. 15x14 novo c/charneira 
56 Ceres 50C CE219 popel porcelana colorido dent. 15x14 farpeado novo c/charn. 
57 Ceres 1 E CE220 popel porcelano colorido dent. farpeado novo c/charneiro 
58 Ceres IE CE220 popel porcelano colorido dent. 15x14 novo s/goma 
59 Ceres lC CE221 popel cortollna dent. 15x14 usodo 
60 Ceres 90C CE247 dent. 12xll'/2 tiro horizont. 3 selos novos s/charneiro 
61 Ceres 2E CE251 dent. 12xll ' / 2 papelliso novo s/goma 
62 Ceres "Revolidodo .. CE488/493 sarie nova cl e s/charnelra •• r" 
63 Ceres "Revalldodo .. CE488/493 sarie novo volores mols altos c/charneira 
64 Ceres CE504 a 512 volores novos c/chorneiro 
65 Morte D. Nuno Alvares Pereira 1.25 CE541 selo novo 
66 Almeida Garrett CE827/30 serie regomada s/charneira 
67 Nato CE749/SO serie novo 1.00 s/gomo. 3.50 leve sinai c/charneira e gomo estalado 
69 XXX Aniv. ONU 2.00 CE1258 tarjo fosforescente quadro novo s/charnelro 
70 Alfabetizoc;:ao 3.00 CEI244 dent. 13'/2 quodro Novo s/chorneira 
71 Imposto Postal telegrafico CE 1 12 Serie nova c/charneiro 
72 Porte franco CE 5/10. 11/16. 17/22. 35/40.41/46.59164 - Series novo com charnelro 
73 Encomendas Postals 70 CE9 selo novo c/slnol de charneira 
74 Encomendos Pasta Is 5.00 CE16 selo novo c/chorneiro 
75 Lote de 72 FOC's de Portugal anos 1970 a 1983 tados diferentes - Carimbos bem 

botidos valor de catalogo 38.700 
76 8.° Centenario do Fundac;:ao Bloco n.o 2 novo c/goma e s/sinaJ charnelra 
77 Centenario do Selo postal Bloco n.o 3 novo c/gomo e sinal de charneiro 
78 Costumes 1.0 emlssao Bloco n.o 4 novo c/goma e sinai de charnelro 
79 Presidente Carmona Bloco n.O 8 novo c/gomo e sinal de chornelro 

INTEIROS POSTAIS 

80 Colecc;:ao Portugueso 1. P. novos n."' 5 a 12 (8) 
81 Lote de 130 Intelros Posta is modernos c/flamulas publlcitarlas 
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4.000.00 
6.S00.00 
4.500.00 
4.500.00 
2.700.00 
2.500.00 
6.000.00 
1.000.00 
2.600.00 
1.700.00 
I .S00.00 
3.000.00 

30.000.00 
6.000.00 

35.000.00 
2.000.00 

15.000.00 
45.000.00 

900.00 
1.000.00 
1.700.00 
1.900.00 
1.600.00 
1.900.00 
5.800.00 
4.300.00 
8.000.00 
8.000.00 

12.800.00 
1.400.00 
1.400.00 
1.600.00 
I.S00.00 

500.00 
800.00 

5.000.00 
2.400.00 
2.300.00 
6.300.00 
2.200.00 
4.000.00 

12.500.00 
3.000.00 
8.000.00 
1.000.00 
3.S00.00 

300.00 
5.200.00 

7.500.00 
16.000.00 
7.500.00 

12.500.00 
12.000.00 

15.000.00 
500.00 

r 

EDITORIAL 
Todos sabemos que no momenta presente 0 espirito associativ~ anda muito 

arredado de quase todos nos. Motivac;:oes de varia ordem (nem sempre saudaveis 
e beneficas) vem contribuindo para 0 afastamento da juventude e nao so das 
colectivadades, sejam elas de cultura, recreio, desporto, etc ... 

A Filatelia, infelizmente, nao fugiu 6 regra. 
Vao longe os tempos em que reinava nas reunloes filatelicas dos clubes uma 

alegria contagiante, sa camaradagem e uma solidariedade de interesses notoria 
entre os frequentadores das sessoes filatelicas. 

o selo proporcionava 0 contacto entre gentes das mais variadas condic;:oes 
socio-profissionais, das mais variadas religioes e credos politicos, dos mais diferentes 
graus de cultura. E por Isso que nunca e demais lembrar a celebre frase de Teresa 
Leitao de Barros «0 coleccionismo de selos e «democratlco)) por excelencia, sem ter, 
alias, a menor cor politlcall . 

Embora tenhamos consciencia que os tempos mudaram, continuamos a pensar 
e e nosso dever recordar que, quem pretender iniciar-se no coleccionlsmo filatelico 
deve, antes de mais, filiar-se numa colectividade, de preferencia sediada em local 
que Ihe seja acessivel. na qual se cultive, obviamente, este genero de coleccionls
mo. E, na verdade, 0 sitio Ideal para se trocar impressoes, formular duvldas, colher 
Informac;:oes, em suma, obter conhecimentos no convivio que se estabelece com 
outros fllatelistas, porventura mais esclarecidos e com mais experiencia e que podem 
contribuir, deste modo, para a formac;:ao e informac;:ao do candidato a coleccio
nador. E, tambem, nestas colectividades que as socios, permutam, com pram e 
vendem material filatellco nas melhores condic;:oes, alem de poderem consultar 
livros, revistas e jornais sobre os diversos ramos da filatelia, catalogos, etc., etc ... 

Sem querer, de modo algum, tirar 0 merito ou menosprezar todos os Clubes, 
Agremiac;:oes ou Nucleos que tem dado, dentro das suas possibilidades, um contri
buto s6lido para a implementac;:ao da Filatella, nao podemos deixar de realc;:ar 0 
nosso «velholl Clube Filatelico de Portugal que conta ja com 53 anos de existencla. 
E, sem sombra de duvida, 0 maior agrupamento portugues de coleccionismo filatelico, 
presentemente, 0 mals antigo e prestigiado, aquem e alem-fronteiras, tendo desen
volvido um trabalho notavel. ininterrupto e desinteressado em prol da Filatelia Por
tuguesa. Orgulhamo-nos de possuir a maior biblioteca da especialidade, talvez do 
mundo inteiro; 0 maior numero de material de pesquisa e umas instalac;:oes condlg
nas. Alem disso, temos como filiados os filatelistas de maior nomeada nas diversas 
especialidades fllatelicas. 

o nosso clube, que honra todos aqueles que 0 servem, fal reconhecldo camo 
Agremiac;:ao de Utilidade Publica por despacho de Sua Excelencia 0 Prlmeiro Minis
t ro, publicado no Diorio da Republica n.o 106, de 9 de Maio de 1990, em face dos 
servic;:os prestadas, que foram da maior relevancla para 0 desenvolvimento da fila
tella. 

Canvldamos, por issa, todas as que «sentemll a filatelia, a visitarem-nos nas duas 
reunloes semanals que realizamos para os nossos socios e estamos certos que nao 
daraa por inutli a tempo gasta. 
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Eurlco C.E. Loge Cardoso 
J 



~ filat21ia 
~ BARATA DAS NEUES 
Rua da Trmdade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carma) - Apartado 2690 -1117 LIS BOA CODEX 

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

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS 

Possuimos gronde quontidade 
de livros, revistas e catalogos 
sobre filatelia e numismatica 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

• MAIU"'ni::1I 

• SOBRESCRITOS 
DE 1.0 DIA 

• INTEIROS POST AIS 
• POSTAIS MAxlMOS 
• CARTAS FILAT~LI",,,,,,,,,, •• 
• AEROGRAMAS 

82 Lote de 200 Inteiros Postals modernos c/codigo postal e taxas adicionais 
83 "Conhe9a as suas Dan9as» Inteiros Postais comemorativos 1.0 Grupo OM140 (n." 1 09) 

e 2.0 Grupo OM155 (n.o, 10 a 18) todos circulados 

HISTORIA POSTAL 

84 Carta pre-filatelica c/carimbo de Vale~a e taxa manuscrita (25) 
85 Sobrescrito taxado 150 c/carimbo no verso transatlantico 73 
86 Sobrescrlto c/carimbo de Lamego e Rio de Janeiro 
87 Sobrescrito taxa do 300 (?) a verde (brasileiro) e carimbo de Lamego 1868 
88 Sobrescrito toxodo 150 (manuscritos) e 60 a verde brasileiro mols '<Vllloverde» 
89 Carta pelo Brigue Titto c/Barra do Porto pouco legivel. Barra 1 
90 Carta Mercurio. Barra do Porto (Barra 4) taxada (tam bern) 160 azul 
91 Carta c/selo 25 RS D. Mario e Azambujo 6/12/1853 
92 Carta c/selo 25 RS D. Mario e Azambuja pouco nitido 1/12/1853 
93 Carto c/selo 25 RS D. Moria Carimbo de Barcellos 13/7/1854 
94 Carta c/selo D. Luis 25 RS Carimbo de Guimaraes 25/12/57 
95 Carta c/selo D. Luis 25 RS Carimbo de Mirandella 
96 Carto c/selo D. Luis 25 RS (selo no verso) 

DIVERSOS 

97 Carto vinda de Inglaterro c/PD 0 vermelho. toxa 80 e outros carimbos - 1860 
98 Corto vinda de Inglaterro c/PD 0 vermelho toxo 40 e Porto 14/2/1863 
99 Lote de 150 cartas c/e s/selos estragadas apenas para estudo Marcofilio 
100 14 "Ersttogsblatt» sendo 4 de Berlim e 10 do Alemanha Federol com selos e carimbos 

respectivos de 1.0 dia cot. 220 Frs. Yvert 
101 Correlo maritimo - tematico. postol ilustrodo fotografico P IB mostrando os fumarolas 

dos furnas S. Miguel A90res. circulado Carimbo redondo Lisboa - Paquete 9/7/37 pora 
"Taboa» raro 

102 Correio aereo - 1.0 voo experimental do Clipper da PAA - Marselha-Lisboa-Horto-
-New York. sobrescrito comemorativo do 1.0 Expedi9aO esbatido marco de ferro redonda 
da Horta sobre selos Correlo oereo CElx2 e CE2 de 26/5/39 

103 Sobrescrito D. Luis I fita direito 50 RS vermelho OM2 formoto C vestigios de ferrugem 
104 Late de 228 tiras sortidas "Hawid» dos medidas seguintes: 24. 25. 26. 271/2 . 29. 30. 35 

39. 40. 43. 41. 52. 55. comprimento standard de 210 mm 

POSTAIS MAxIMOS 

105 Lote de 8 PM's Podre Monuel do Nobrega c/carimbos redondos das Ex-Provincias 
de Africa todos diferentes 

106 Lote de 4 PM's Apari90es de Fatimo 1967 todos diferentes CEloo0/l003 
107 Lote de 3 PM's Notol de 1981 todos diferentes 
108 Lote de 6 PM's com motivos e carimbos concordantes do indio e Timor 
109 PM Ano Santo CE736 Pio XII c/carimbo de Fatima 1952 
110 Late de 4 PM's com suportes. selos e carimbos concordontes: Padre Cruz. Frei Bartolomeu 

dos M6rtires. S. Joao de Deus e Mosteiro de Lec;:a do Ballio 
111 Late de 3 PM's de Sonto Antonio c/suportes. selos e carimbos concordantes 
112 Late de 4 PM's c/suportes. selos e carlmbos redondos das Ex-Provincios do Ultramar 

Portugues concordantes referentes a Nossa Senhora de F6tima 
113 PM 4.0 Centen6rio do Funda9aO da Cidade de Soo Paulo CE803 
114 PM 4.0 Centen6rio do Funda900 da Cidade de Soo Poulo CE802 
115 PM Anjo Romanico do Historia de Arte CE713 
116 Late de 2 PM's Apari90es de F6tima (Macau) CE417 
117 Lote de 2 PM's S. Francisco de Assis CE1553/54 
118 Lote de 2 PM's S. Gabriel CE886/887 
119 Lote de 2 PM's Natal 85 CE1741/1742 
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1.000.00 

1.000.00 

2.000.00 
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400.00 
400.00 



MADEIRA 

120 D. Luis I fita direita 20 RS CE16 s/goma novo c/charneira 
121 D. Luis I fita direita 50 RS CE18 sob. C dent. 13'/

2 
usado 

123 D. Luis I fita direita 100 RS CE20 sob. C denteado 13'/
2 

canto curto 
124 D. Luis I fita direlta 50 RS CE28 reimpressao 1885 dent. 13'/

2 

AC:;ORES 

126 
127 
128 
129 
130 
132 
133 
134 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

D. Luis I fita curva denteado 50 RS CEll usado canto curto 
D. Luis I fita direita denteado 10 RS CE17 novo s/goma subracarga B 
D. Luis I fita dlreita 25 RS CE19 usado earimbo 42 
D. Luis I fita direlta sobr. tipo C 25 RS CE19 usado 
D. Luis I fita direita sobr. tipo C 50 RS CE20 novo dent 12 ' /

2 
popel col. no verso 

D. Luis I de perfil 5 RS CE32 novo s/goma dent. 12 ' /
2 

D. Luis I de perfil 25 RS CE34 usado denteado 13 'I, 
D. Luis I fita direlta 80 RS CE41 popel porcelana dent. 12 '/

2 
Jornais 2 '/2 RS CE46 usado dent. 12 ' /~ papelliso earimbo nominal S. Roque 
D. Luis I de frente 5 RS CE48 novo denteado 12 ' /

2 
e/charneira 

Taxa de telegrama 2 RS CE51 dent. 11 '/
2 

novo e/eharnelra 
D. Luis I de frente 5 RS CE52 dent. 11 '/2 novo popel poreelana e/charnelra 
D. Luis I fita direita 20 RS CE58 usado denteado 12 ' /

2 
papelliso 

7.' Cent. Nose. Santo Antonio 5 RS CE74 novo s/goma 

SAO TOME E PRiNCIPE 

142 Correlo aereo Imperio Colonial Portugues serle nova CE 1/9 

ANGOLA 

143 Globo terrestre CE306/10 serie nova e/charnelra 
144 Animals de Angola CE372 quadra nova s/eharnelra goma alterada •• r" 

MOC:;AMBIQUE 

145 Taxa de guerra Imposto postal CE202 e CE205 .Petrla-
146 Borboletas de Moc;:ambique serle nova CE388/407 •• /''' 

INDIA PORTUGUESA 

147 Tlpo Coroa 40 RS CE52 novo denteado 13 '/
2 

148 Nativo 4T/50 RS CE104 novo denteado 12 '/
2 

sobrec. manual 

MACAU 

149 Tipo coroa c/sobreearga CE24 e CE26 usados dent. 13'/
2 

150 Correio aereo CE 1/9 serle • r os valores 50A 70A e 1 P sao usados 
151 Porteado CE44 bloeo horizontal de 8 selos s/goma 

LlTERATURA 

152 Revista ccFranqula. n.' 1 0037 em bom estado 
153 Cat61ogo de selos Yvert e Tellier do ana 1949 com muito uso (mau estado) 
154 Cat610go EI6dlo Santos de 1966 
155 Passaporte filatellco editado no Europex 86 e/todos os selos dos poises presentes no 

eertame (obllterados e n/obliterados) 

Data limite para a recep900 das ofertas 15 Maio de 1996 

A recepc;:ao do material para a proxima venda por ofertas sera anunciada 

no Boletim n.O 372 
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Descubra as riquezas naturais do nosso Pais 
Com a edi~ao deste Iivro "Conserva~ao da Natureza", 
os Correios de Portugal pretendem divulgar aspectos 
distintos da fauna e da flora nacionais. 
A partir da observa~ao dos animais no seu ambiente 
natural, Jose Projecto desenhou as ilustrap')es de rara 
beleza que estao na base da riqueza visual da obra. 
Tambem 0 elevado rigor dos textos e a nota
vel diversidade dos 39 selos 
de coleq:ao que 
acompanham 0 Iivro, contribuem 
para a qualidade superior desta edi~ao. Factores que 
tornam uConserva~ao da Natureza" uma obra inedita e 
singular no plano editorial portugues. Indispensavel! 
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