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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS. 70, 5.° Dt.° -1100 LlSBOA Expedlente -

Telef . 823936

Terljas e sextas·feiras, das 21 as 24 horas, e sibados, das 16 as 20 horas

Qualidades e quotizaljoes dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Cancelhos Limitrafes) 350$00 seme~trais
JONIOR (Lisboa e Cancelhas Limitrafes) 200$00 semestrais (menares 21 anas)
CORRESPONDENTE (Provincia. IIhas. Macau. Estrangeiro) 500$00 anuais
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Selos novos em circulaeilo
Em liquidacao dos seus
pedidos de selos au material
filatelico, pode enviar-nos se·
los das emissOes de Portugal,
para usa na correspond6ncia.
Uma boa ocaslilo para desfa·
zer·se do oue tiver a mais.
Sergio W. de Sousa SimOes
- 2500 Caldas da Rainha.

I .. Ballet,,:
Com pro ou troco. tematica
Carimbos, flAmulas,
FDC, inteiros e provas (excep·
to Franca). Interessa literatura
alusiva. Resposta a Secretaria
do Clube ao n.· 1001.

Preeario de series comple·
tas novas de PortugalAbrangendo 0 perlodo de
1953 a 1985, e muitas ante·
riores.
Envia-se gratis. Sergio
COMPRO-TROCO - Pecas
circuladas da Companhia de W. de Sousa SimOes - 2500
Mocambique, Niassa, Louren· Caldas da Rainha.
co Marques, Ouelimane, Kiongao Zambezia. Respondo semTEMOS EM .. STOCK", MI. '
pre. Paulo Sa Machado - Rua
LHARES DE S~RIES ESTRAN.
Direita das Campinas, 33 GEIRAS NOVAS - Todos os
4100 PORTO.
paises, todos os temas. Den·
COMPRO .. Lusladas» (Par·
teadas, nilo denteadas. Blocos .
tugal). cartas, postals, ambu·
Oualquer que seja a pais ou
Voc6 que sabe escolher ... a tema que colecciona, expe·
IAncias, carlmbos franceses,
nominativos, ensalos, provas, pais c1arol Escolhe folhas em rimente envlar-nos a sua IIsta
formato internaclonal nos mo· de faltas . Filatelia S~RGIO W.
erros, blocos, paquebots.
InscrieOes marginais: im· delos Normal, Extra au Luxo, DE SOUSA SIMOES - 2500
para montagem das suas co- CALDAS DA RAINHA.
pressores e numeros de obras.
leceOes, editadas por Sergio
Resposta: Apartado 90. 2751 W. de Sousa SimOes - 2500
Cascais Codex.
Caldas da Ralnha. Amostras
NOS NAO VENDEMOS APE.
contra esc. 80$00 para despesas, logo deduzidos na pri· NAS PACOToES DE TIRAS
pLAST~CAS,
DAMOS TAM.
meira compra.
B~M! Igualmente classlflcadoPreeario de Sobrescrltos do
Primeiro Dia de Portugalres, e pacotes de selos tema.
Se colecciona as envelopes
ticos (mais de duas dezenas
editados pel os correios (ou
Selos venda e compro, no- de temas diferentes). Peca a
pensa coleccionar), todos com vas e usados. Continents e circular .OUERO RECEBER
series completas, nao deixe ex-coI6nlas. Bans preeos. M. COMPLETAMENoliE GRATIS •.
de solicitar este preeario. Silr· Leltilo. Rua H. Lote 19-1.' Filatelia S~RGIO W. DE SOU.
gio W. de Sousa SimOes- Frente. Casal S. B')'as, 2700 SA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
Amadora .
2500 Caldas da Ralnha.

AMUNCIE HO BOLEIIM

Placas de Bronze SO m/m a 1200$00

Rua dos Bacalhoefros, 28
1100 Llsboa

PREQARIO TEMATICO Desde Arqueologia, Arte, As·
tro, Aves, Aviacilo, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Tu·
rlsmo, TelecomunlcaeOes, Unl·
formes, Verculos Motorlzados
e Xadrez, de tudo val encon·
trar no preeArlo tematlco ago·
ra em distrlbuicilo. Tem mals
de 280 parses, cerca de 100
temas e 24 .000 series diferen·
tes. Para a receber envle Esc.
80$00, reembolsavels no prl.
meiro pedido. Para 0 estran·
geiro remeter 0 equivalente
a $5,00 USA (avillo) ou $2,00
USA (superfrcie). S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
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EDITORIAL

BOlSA FILATEllCA
Espac;:o a disposic;:iio de todos os leitores que podem aqul inserlr .
o seu anuncio ao PJ"e(:O econ6mico de 30$00 p~r Iinha.
Folhinhas com os mais be·
los carimbos de Portugal Estavam editadas ate final de
1985 mais de 500 folhlnhas
com marcas diferentes. Salvo
o numero urn, esgotada (e que
compramos por muito born
prec;:o) • esta a tempo de adquirir todo 0 conjunto. -Em distribuic;:ao urn catalogo-prec;:ario,
que enviaremos gratis a simples pedido, bern como amostras para quem nao as conhec;:a. Sergio W. de Sousa SimOes - 2500 Caldas da Rainha.

PAULO OMS
Compro pec;:as filatelicas em
carta. inteiro postal Ou postal ilustrado que tenham porteado, imposto postal e (ou)
telegratico e multa postal de
Portugal. IIhas e ex-coI6nias.
R. Gonc;:alves Zarco N." 1-2."
andar Buraca . 2700 Amadoto.
Tel. 975487. Depois das 19.30
horas.

Pacotes com selos tematicos e p~r palses - 0 mais
completo conjunto de temas
(amais apresentado. Soli cite
prec;:ario. Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
SimOes Rainha.
Europa de Leste. Oferec;:o
aos melhores prec;:os series
novas tematicas au outras.
incluindo novidades. F. Loureiro. Pro Bernardo Santareno.
Lote 0 8. 5." D. Damaia/2700
Amadora.
30

Tiras plasticas e classlflcadores E todo 0 restante
material filatellco. Em distribuic;:iio gratulta, urn prec;:ario
que Ihe sera remetldo com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa SimOes - 2500 Caldas
da Rainha.
Compro selos, postais, cartas, cintas de jornals, etc.,
Portugal e Ulramar, em especial Macau. Timor. c.a Moc;:ambique, Nyassa, Tete, Zambezia,
Kionga. Congo, Cabinda.

Send me 100/200 different,
undamaged used stamps from
your country and I'll exchange
them into Portuguese ones.
I accept also trucks exclusively based on whole world
topics. LuIs Afonso da Maia,
L. Martins Lima 3° dt, 4750
Barcelos, Portugal.

Se e revendedor - Temos
em distribulc;:ao gratuita urn
prec;:ario de pacotes com selos, tematicos e outros, alem
de todo 0 material filatelico,
e que naturalmente Ihe interessa. Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
Simoes Rainha.

PRE<;:ARiO POR PArSES
Se V. colecciona qualquer pais
estrangeiro, desde Afeganistao a Zimbabwe, interessa-Ihe
receber este nosso prec;:ario,
repleto de series completas
novas. Descreve mais de 280
paises e perto de 100 temas,
num total de cerea de 24.000
series diferentes. Para 0 reeeber. envie Esc. 80$00, reembolsaveis no primeiro pediclo.
Para 0 estrangeiro remeter a
equivalente a $5,00 USA
(aviao). au $2.00 USA (superficie). S~RGiO W. DE SOUSA SIMOES- 2500 CALDAS
DA RAINHA.

QUERO POSTAIS ILUSTRADOS DOU SELOS OU FDC
PORTUGUESES EM TROCA
MASCARENHAS

Troco selos tematicos. Fra·
rna labels e quilos. J. Szemeredi. P. O. Box 701. 3/75 Dandenong. Australia.

J. Trindade - Tel. 2515949.
Apartado 582. Portela - 2685
Sacavem.

R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.°
1885 MOSCAVIDE
Novas emissoes de todo 0
mundo por palses e temasEsta e uma das nossas grandes especialidades! Melhores
prec;:os e desejo de servlr
bern. Pec;:a circular de inscric;:ao prontamente enviada. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Rainha.

For 100/ 200 different, undamaged used stamps related to mammals, birds, fiowers, butterflies, castles, brid·
ges, boats, maps, flags, paint·
ing, music, theatre, sports,
shellS, windmills or pot'ery
i'li send you similar thematic
lot. LuIs Afonso da Maia, L.
Martins Lima, 3." dt, 4750 Barcelos, Portugal.

Esta edlviio da Revlsta· do Clube Fllatellco de Portugal podera, de certo modo,
conslderar-se como cchlst6rfca.. - permlta-se-nos s utillzaviio um pouco abuslva da
palavl'a e entenda-se desde ja que 8i colocamoSi entre aspas.
Na vendada, pensamos que nunca tinha antes acontecldo chegar as maos dos
nossos cons6clos um numero avan~do em rela(:8o a data em que deverla ser publlcado. Isto -e, a presente Revlsta que, de acordo com a sua perlodlcldade blmestral,
corresponde a Agosto, esta em cass dos nossos leltores, em Julho.
E sera convenlente asslnalar que tal Se veriflca sem recorrer a artlflclalismos,
ou seja, 0 numero anterior, I'Ieferente 8i Junho, saiu nesse mesmo mes e os que 0
antecederam neste ano, tambem foram dlstribuldos multo pr6ximo das datas prevlstas.
Permlta-se-nos referir alnda que esta Revlsta asta a chegar as miios dos leitores
men os de um mes depols da precedente, 0 que, como se compreendera, demanda um
esforvo conslderavel.
Porque 0 fazemos?
Em prlmelro lugar pelo respelto e pela consrdera9ao que os leltores nos
merecem: tfnhamos plromelldo que assim aconteceria tendo em vista que multos se
ausentam no mes de Agosto, sendo pols pouco relevan.le que 8i Revlsta fosse remellda
nesse periodo.
Por outro lado, sentimo-nos no dever de desenvolver os nossos melhores esforvos nao apenas para cumprir a mlssao que nos fol cometlda, mas tambem para corresponder as boas palavras que, em volume que nos chega a sUl1Preender, os leltores
tem tldo a generosldade de nos remeter, as quais, confessamos slnceramente, saO
sempre um estimulo extremamente bern vlndo. E ainda como reconhecimento pt;mho·
rado aqueles que corn tanta gentlleza, respondendo as nossas sollclta90es, tem envlado
os seus trabalhos extremamente enrlquecedores desta Revlsta.
Mas Impoe.se Igualmente ums menviio multo especial a Dlrecviio do Clube Filatel,ico de Portugal que merce do magnifico e invulgar saneamento financefro que contlnuamente tem desenvolvldo, permlte que, em menos de um mes, se fava face as
conslderavells despesas resultantes da ediC;iio de dols numeros desta Revlsta, as quais
se cHram. em largas dezenas de mllhar de escudos.
E aflnal pOl1que se continua (e continuars) a considerar que esta Revistal e um
dos maJores, ou mesmo 0 ma'or e em multos casos 0 unlco, beneiicio que o· CFP
pl'Oporclona aos seus associados - dize-mo-Io uma vez mais, ainda que correndo 0
risco de nos repetlrmos.
Seja-nos alnda permltldo delxar uma referencia muito eSpJeclal com um agradeclmento reconhecldo as entldades Instltucionais eprivadas naclOnals e estrangelras, que
utlllzam as paglnas dasta Revlsta como veiculo dlfusor das suas activldades, multos
deles nao apenas anunciantes, mas verdadelros Amigos que ha longos anos nos permitem a sobrevivencia econ6mica. Bem hajam!
Entretanto, /a estamos a trabalhar para que 0 pr6ximo numero seja dlstribuidO
nos prlmelros dlas de Outubro.
E os nossos votos de boas e retemperadoras ferlas.
A. SILVA GAMA

rn

LISTA DE SOCIOS
P6RTICO

DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST -

STUART CARYALHAIS

ALTERA~OES -

L1STE DES MEMBRES

REINGRESSOS -

NOVOS S6CIOS

PORTUGAL

Alves Coelho
ARGENTINA -

PORTUGAL

Durante 0 ana corrente, comemora-se 0
centenario do nascimento de Stuart CarvaIhais, um artista que nos proporcionou muitos momentos de prazer e de admirar;lio. Os
seus bonecos falam, slio animados de movimento, retratam a vida de uma epoca, em
especial da gente humi/de.
Fi/atelicamente faTando, 0 CTube Fi/atelico
de Portugal "lio pode deixar de se associar
a homenagem justissima. Stuart Carvalhais
desenhou os bonecos para 8 bilhetes postais
e tanto bastou para que 0 seu nome ficasse
ligado as colecr;c5es de inteiros postais com
caracterfsticas individuais pr6prias, unicas
no mundo dos bi/hetes postais.
Segundo 0 catS logo de Inteiros Postais
Portugueses, coordenado por Joaquim Lfldo,
esses postais tomaram os nrimeros 438/VII C1
a 445/VII C8 com selo impresso da taxa de
$50, liIas vermeTho, do tipo «Caravela» e
prer;o de cada potal de 2$00, incluindo franquia. Esta edic;lio foi feita em 1953; mais
tarde, em 1963, esses mesmos bi/hetes postais tomaram os nrimeros 554/VII C1 a 561/
/VII C8 e foram vendidos ao prer;o unitSrio
de $50, tendo side substitufda a legenda
«Prer;o incluindo franquia 2$00» por «Serie
G - Prer;o in;luindo franquia $50».
Na colecr;io se apreciam figuras tfpicas de
Lisboa de outras eras em trar;o inconfundivel. No primeiro, 0 deita-gatos conserta um
chapeu-de-chuva enquanto uma freguesa mira
uma per;a de lour;a que necessitara de um
gato de arame. 0 numero dois representa
uma cena junto ao chafariz: 0 abastecimento
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de agua serve para a conversa de ocas/ao
a que um gato assiste indiferente. Segue-se-Ihe a vendedora de Mexi/hlio no numero
tres a apregoar de peito inflamado.
No n.D 4, «Esperando a Lota», as vendedeiras de peixe aproveitam a oportunidade para
formarem os seus grupinhos de cavaqueira;
um gato aguarda 0 resultado do negocio.
«A Mulher da Fava Rica» aproxima-se de
uma freguesa que a aguarda de prato nas
mlios e ar cansado, caracterfstico de quem
se levantou muito cedo como era necessario
naque/e tempo da primeira refeir;,lio com fava
rica.

Depois, «A Cigana das Sinas», disposta a
desvendar 0 misterio do futuro de quantos
qUisessem mostrar a palma da mlio; em segundo plano, a familia e a casa ambulante ...
No n.D 7, «Varino e Varinas», apreensivos
com 0 comercio do peixe, e finalmente, no
n.D 8, uma «Descarga de Peixe» palpitante
de movimento e de interesse no desenlace.
Tudo isto slio quadros que provocam saudade aqueles que a eles assistiram e vo/tam
agora ave-los pe/a pena extraordinaria de
Stuart cheia de realismo. Aos mais novos,
interessara conhecer costumes e profissc5es
noutros tempos acontecidos na nossa capital.
Lamentando a impossibilidade de reproduzir todos os bi/hetes postais, separamos um
deles ao acaso, pois, como os outros, espeIha um panorama rico de vida.
Na data de pub/icar;lio deste Portico, nlio
sabemos se ainda se mantem aberta a expo-
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Dr. Jose Vicente Matos Mourao. Quinta dos ILombos. Rua das Rosas, lote
16-2.D Dt.°. Carcavelos. 2775 Parede.
(M) Po. Fr. Es. In. Compreende It. C.
T. V. Colecciona 1. 2A. de prefer6n·
cia selos N. 19. 5 CEPIT. Varias tematicas.
962 - Jose Marques Paulo. Apartado 92.
2501 Caldas da Rainha Codex. (M)
Po. T. C. 60. N. U. 1. 2A. 19. 21. 93.
94.
2680 - Carlos Duarte Simoes Pereira. Rua
do Trillngulo Vermelho, n.O 19-1.° Dt.°.
1100 Lisboa. Po. Fr. In. T. C. 60. N.
U. 1. 94.
2868 - Jose Fernando da Silva Rodrigues
Gomes. Rua Tenente Valadim, 91-2.°.
2000 Santarem. (P) Po. Fr. In. T. C.
V. 18. Tematica de animais.
2869-Julio Marques da Costa. Rua da
Costa, 122-1 .°. 1300 Lisboa. (P) Po.
Fr. In. T. C. N. 60. 1. Macau. 94 .
2870 - Fernando Jose Rodrigues dos Santos Silva - Urb. Cidade Nova Edfi.
9A-5. 0 B - Santo Ant6nio dos Cavaleiros. 2670 Loures.
ESPANHA

1196 -

Augusto Marques Lufs. c/ del Rio,
s/ n.O San Miguel. Villablino 24100.
Leon. (M) Po. Fr. Es. T. C. 60. U.
1. 2A. 90. 94.
2836 -Ing. Ignacio M. Fernandez Stordiau.
PI. San Juan de La Cruz, 1-7.°. Dch.'.
28003 Madrid. Deseja 60. U. 1. 19.
Mancolista. 90. Valor contra valor.
60. 1. Modernos contra 62. 19.

61 2727 -

2734 -

2·735 -

2911 -

ARGENnNE

Argentina Filatelica _ Casilla Correo Central 21,21 - Buenos Aires.
Raul Adolfo Rainone. Luis Maria Drago n.O 785. 2000 Rosario T. 60. N. U.
1. 2B. C. Verde, Guine. 2C 12 61.90.
Juan Carlos Davi. Corriente3 1317.
2148 Centeno (SF). T. 60. N. 1. Oil
60. N. 12. 15. Outros.
Leonel R. Rodriguez. Casilla Correo
n.O 18 - 2148 Centeno (SF). T. 60. N.
65. 1. Ac,:ores e Madeira. Da 60. 12.
62.
Mario Ramunno. Casilla de Correo
2594. BUENOS AIRES. Es. In. Po. T.
60. 5B. 9. 12.90.
AUSliRALIA -

AUSTRALIE

1407 -

Manuel Ferreira da Silva. 38 Yarra
Road. Phillip Bay. N. S. W 2036 Australia. (M) Po. In. T. 60. 1. 9. 92. 93.
94.
2769 - J. Szemeredi - P. O. Box, 701.3175
Dandenong. In . AI. Es. Hu. 60. U.
5A. Hungarian. P. Hist. 90. 92. 97.
2815 - Tony Ferreira. 27. lihomasina St. E.
Bentleigtl, Vic., 3165. AUSTRALIA.
Po. In. Fr. Chin6s. T. C. 60. 1. 2.
67B. 90. 94.
POL6NIA

2852 -

Josef Sadowki. ul. Chocimska 25/3.
30-057 Krakow. (M) In. 60.
29

FllAIEllA NUMISMAIICI SIMARRO, lOA.
Centro Comercial Brasilia
Loja 127 - Piso de entrada
4100 PORTO

sir;so retrospectiva de desenhos, aguarelas,
guaches, pasteis e ate 61eos de Stuart Carvalhais no Centro de Arte Moderna da Fundar;so Gulbenkian. Pensamos, no entanto,
que merecera a pena tentar, pois foi inaugurada em 20 de Julho.
Va e converse com os bonecos de Stuart.

Desde muito novo, colaborou nos jornais
"A Republica», "A Luta», "A Batalha», e em
1913 parte para Paris, onde trabalha em «Le
Journal», «Excelcia», "Pages Folies».
Voltou a Portugal, mas, na opiniso de Mestre Aquilino Ribeiro no prefacio de «Stuart e
os seus Bonecos», livro da Colecr;so Bom-

*

-Humor de Algibeira editado por Armando
Pauloulo, a lugac. de ~tuact Carvalhais .. era
Iii (na Europa para Iii dos Pirineus), na fileira dos Gavarni, Caran d'Ache, Oaumier,
Forain, Leal da Camara. Como eles, superava
no poder de observac;:ao com aquele seu
olhinho azul, meio de felino, meio de dentir-

Tel. 69 86 38

COMPARAMOS QUALQUER QUAN;rIDADE DE COMPOSI~OES, A:

Africa Portuguesa .................... . 10 diferentes a
»
a
Angra ........... .... .............. ... ... . 10
»
a
Congo ....... ............................ . 10
»
a
Funchal ............ . ........ .... .. ..... . 10
»
a
Horta ....... .. ..... ...... ........... .. .. . 10
»
a
Inhambane .. ....................... .... . 10
»
a
Kionga ...................... . ......... .
4
Madeira .... ............ .. ... .... ....... . 10
»
a
»
a
Ac;:ores ................................... . 25
»
a
Ponta Delgada .... .. ................. . 10
»
a
Tete ........ . .. ................. . ..... .. .. . 10
»
a
Zambezi~.
. ... .... .... ................. . 10
»
a
Quelimane .... ... ............... .. .. ... . 10
»
a
Lourenc;:o Marques .................... . 10
»
a
Timor ....................... . ........... . 25
»
a
Macau .. . ........ .................... . ... . 25
»
a
Nyassa .... .. ..... .. ...... ............. . 25
»
a
Angola ... ......... .................... . 200
»
»
a
300
»
»
a
400

100$00
80$00
60$00
80$00
80$00
80$00
360$00
60$00
120$00
80$00
80$00
60$00
80$00
60$00
90$00
80$00
120$00
400$00
600$00
1.000$00

Col6nias Portuguesas:
2.000 diferentes
3.000
»

»

a 5.000$00
a 10.000$00

Os composlc;oes podem ter novos/usados mlsturados mas em bom estado

As Folhas Lindner 1986 ja estao a venda, nos vossos fornecedores
habituais ou na nossa casa.
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* *
Como complemento da nota filatelica, julgamos oportuna uma outra biografica.
Jose Herculano Stuart Torrie de Almeida
Carvalhais nasceu em Vila Real de Tras·os-Montes no dia 7 de Mart;o de 1877.

5

rostro, depois na arte de traduzi-Ia em linhas
e dar-Ihe uma legenda. Esta era como uma
lanvada - a estocada do diestro orlada de
sangue vivo num facto, numa anedota, num homem ou grupo de homens,
borra-botas ou de alto coturno. A legenda,
para esses, era como um relampago a iluminar a montanha do Sinai. Era 'um segredo
do oficio; neg6cio de Hermes e do Espfrito

cafe, inumeros bonecos nascidos de um simpies pau de fosforo queimado e mofliaao numa mistura de cafe com tabaco, material improvisadp para ocupar momentos de ocio
ou para satisfazer pedidos de outros frequentadores do cafe_
Grande e pobre Stuart que morreu no hospital como Camoes, Socage, Gomes Lea/ e
muitos outros!

LEGISLAQ.lf.O
DE

INTERESSE

FILATELICO

Compilado por Jose R. Dias Ferreira
PORTARIAS

MAQUINADE VENDER ETIQUETAS
COM IMPRESSAO ,DE FRANQUIA

Portaria n.O 85/87. 7-2-1987. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva aos
.. Castelos e brasoes de Port,ugal».
Portaria n.O 89/87. 7-2-1987. Selos postais
- 3.° grupo de emissao base «Arquitectura
popular portuguesa .. , contendo tarja fosforescente e tiragem ilimitada.
Portaria n.O 124/87. 23-2-1987. Emissilo de
selos, com tarja fosforescente, comemorativa
dos .. 75 Anos de Turismo Institucional ...
Portaria n.O 134/87. 26-2-1987. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, comemorativa
do .. Centenario do NaSCimento de Amadeo
de Souza-Cardoso ...
Portaria n.O 157187. 6-3-1987. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, comemorativa
do .. Ano Europew do Ambiente ...

A partir de 10 de Julho de 1987 deixou de
existir a maquina 002 que funcionava na
Estavao de Correios do Terreiro de Pavo.
E em 15 de Julho de 1987 comevou a funcionar a maquina 010 na Estavao dos Correios
dos Restauradores em Lisboa.

FLAMULAS
1.n Bienal Internacional de Obidos. Estavao Central dos Correios de Lisboa. De
15/6/87 a 15/7/87.
Visite Pavos Ferreira 87 Capital do M6vel.
5/ 13 Setembro. Estavao Central de Correios
de Lisboa e Porto de 1/ 7 a 31/8/87.

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGO ELADIO DE SANTOS
A VENDA

-

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL E INSULAR,
E DE MACAU
49.a Edic;ao. 1988 .... .. ........ ... ... .. ...... ........... 800$00
Pelo Correio: Porte e registo 157$00;

Santo; as suas aplicavoes ao quotidiano, um
•
dos gran des doris' de Stuart...
Autor de uma obra vastfssima, quantos bonecos se encontram dispersos e perdidos!
Um nosso amigo, por exemplo, possui 0 retrato de um tio, fntimo de Stuart. Um nosso
irmao, colega do jomal, admirou, a mesa do
6

Embora nao seja totalmente filatelico, nao
resistimos a tentar;ao de reproduzir 0 boneco legendado por "Pombos ... Correios» e
retirado do livro antes citado. Tanta temura
agrada, com certeza, a todos os co/eccionadores de se/os, de se/os mensageiros do
amor ...

a cobranc;a

mais 59$00

G'rande sortido de serres completas e selos tematicos
Pefj:a listas de 'p relfos gra,tis
RUA BERNARDO LIMA, 27 - TEL. 549725
1100 LISBOA
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LINDNER
o

MELHOR ATE A DATA PARA APRES8NTACAO
E PRESERVACAO DOS SELOS NOVeS

NOVAS MARCAS
DA PRE-FILATELIA PORTUGUESA

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfSES ESTRANGEIROS

Adelino A. Melo Caravela

PECAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTHAS, CLASSIFICA!DORES E CAPAS

•

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO
Agentes: Lisboa - Fllamundo
Faro - I. Coelho
Coimbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

c.

Prar;a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comereial Brasilia
Sala 911 - 9.°
4100 PORTO

E extremamente gratificante a procura de elementos que
contrlbuam de alguma forma 'para 0 enriquecimento da
nossa Hlst6rl'a Postal, 'princlpalmente quando essa procura
resulta em achado de pelfas com-marcas postais, ate agora
desconhecJdas.
Sabe-seque foi em 1797 que os
Correios passaram para a Administrac;:ao do Estado, criando-se entao

mente muita desta conservaao ate
hoje.
E pois com a finalidade de dar a

SANTANA

FILATELIA TEMATICA OU POB PAfsES
GRANDE STOCK
NAO TEMOS TUDO, MAS T6MOS DE TUDO
EXEGUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em ser,ies completas, novas, e sem charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores tprelfos

SC'UflNIIAN

B6ME'SSAS PARA 1000 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA LlBERDADE, 1$7 _1.0
1200
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(Metro: AVENIDA)
LISBOA-Telef. 561539

varias marcas nominais que identificavam as localidades onde a correspondemcia era tratada, tendo-se feliz-

conhecer a todos os interessados
que passo a enumerar algumas marcas pre-filatelicas, que por nao se7

rem conhecidas publicamente, as
considero como novidade e que par
certo irao complementar a patrimonio postal da primeira metade do
seculo passado.

como tendo correia, nao se Ihe conhecia qualquer marca. Trata-se de
ASSUMAR, situada no concelho de

CASl'RO DAIRE - Castro Dairo e 40
rs. manuscritos a lapis azul em
carta de 1831.
CONSTA:NCIA - COZSTAZ.QIA impressa a sepia em carta oficial de
31.7.1838.
ELVAS -Impressa a preto com porte
de 30 rs. manuscrito em carta de
21.10.1802.
LOURINHA - LOURINHAN impresso
a sepia e 30 rs. manuscrito em
carta de 22.1.1802.
NAZAR~ -Impressa a sepia em carta oficial de 26.2.1829.
Finalmenl1e, uma localidade que
em bora co"nstasse do mapa de 1801,

Nesta nova rubrlca Inclulremos pequenas notlclas, em particular
relaelonadas com a filatella portuguesa, as quais, por nAo merecerem
malor desenvolvlmento, se podem resumlr em POUC8s IInhas.
J: uma excelente oportunldade para TODOS os nossos leltores que
nAo gostam de eserever multo mas qUe se prestarAo a allnhavar mela
diizla de frases.
Aqul flea, pols, 0 convlte aos leltores, estando estas colunas a sua
dlsposl~Ao.

Oadas as suas reduzidas dimensoes nao
se consegue ler nada no carimbo comemorativo da FIC / Madeira I 87. Noticiario
n.O 32/87. Mais rigorosamente 0 que est a
por baixo da palavra ASSICOM.

Monforte, distrito de Portalegre. Reproduz-se a marca em questao, sabre carta oficial datada em 18.9.1822.

* * *
1.0 LEILAO DO CFP
Conforme temos vindo a divulgar, a Clube Filatelico de Portugal vai
realizar a seu 1.° LEILAO FILAT~LlCO.
A almoeda tera lugar na sua Sede, no proximo dia 31 de Outubro,
com inicio as 14.30 horas.
Os interessados poderao efectuar as suas licitac;:oes guer par correspondencia, quer par presenc;:a no local do leilao.
Continuam a decorrer as trabalhos de selecc;:ao dos lotes que nos
foram remetidos, para elaborac;:ao do respect iva catalogo, a qual sera
remetldo gra,tui,tamen!te a todos as que a solicitarem para a Sede do CFP.
Hegiste-se desde ja com muita satisfac;:ao que excedeu todas as nossas previsoes e expectativa a qualidade e quanti dade ,de lotes recebidos
'0 que desde ja assegurara a este leilao um exito notavel, com numerosas
pec;:as Ide grande valor e' raridade.
.
Par outro lado, record amos que os lotes estarao patentes para apreciac;:ao dos interessados ,durante 0 mes de Outubro.
8

•

Primeiro carimbo eomemorativo - Continuamos aguardando da Uniao POstal Universal (UPU I a informacao Se houve OU nao.
algum carimbo durante 0 Congresso da UPU
realizado em Usboa (1885).

•

Tambem nao Se conseguiu saber se
no Noticiario n.O 42/87 0 0 qIJeria dizer 41. "
Conferancia/,D istrito 196, visto no texto estar a referancia 41." Conferencia.

•

Inteiro postal Quando da Inaugurac;:ao
da Central de Correios de Cabo Ruivo. foram emitidos bilhetes-postais ilustrados que
pelo seu aspecto e legendagem admitia-se
que foss em editados pelos cn. Podemos
esclarecer que dada a ausancia de qualquer
Portaria os mesmos nao passam de bilhetes-postais publicitarios.

•

No Brasil, em Curitiba (Parana) de 15 a
27 de Abril passado esteve patente na Agancia Filatelica/ECT uma mostra filatelica intitulada a «Evoluc;:Ao da Lubrapex». 0 material vai estar exposto noulros locais.

Tarjas fosforescentes Chamamos a
atenc;:ao dos especiallstas (e nao s6) que,
par exemplo no caso do selo base da 1.•
Serie, ulnstrumentos do Trabalho., taxa de
20$00, ja sao conhecidas tarias fosfores centes em varios locais.

o

•

Brasil com uma emissao em Agosto,
tambem comemorara a Sesquicentenario aa
FundaCao da Real Gabinete Portugues de
Leitura (Rio de Janeiro).

•

Bloeo-prova Para ser incluldo (como
fOi) no livro .Olhar 0 Ambiente-, .. 1987 Ana
Europeu do Ambiente», edic;:ao dos Correios
e Telecomunicac;:c3es de Portugal, fOi emitido urn bloco-prova, em azul e preto, com
mais as seguintes caracterfsticas: impressao em off-set pela Litografia Maia do Porto.
sabre papel pre-gomado Clark de 102 g / m2,
numerados de 00.001 a 15.000. 0 bloco comporta as taxas 25$00, 57$00 e 74$50. Se
ma:s motivos nao houvesse, s6 pela prova
valera a pena adquirir a obra.

•

Os selas de Cabo Verde astao actualmente a ser impressos pela Imprensa do Estado da Austria (em Viena), e distribuldos
pela Phila Service Austria, que as anunciam e comercializam. Cabo Verde-Austria.
Vale a pena apreciar as pagelasl
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Portugal.. e uma exposh;:ao filatelica do terna "Portugal e 0 Mar», 0 que nao sucedeu
p~r falta de cartao de convite para a inaugurac;:ao a uma hora tardia.
Assim, nao cremos que se mostrem generosamente as nossas riquezas nem se aproveitem oportunidades para enriquecimento de
conhecimentos at raves de uma passeata.
Quando se abrem as portas, ja nao ha publico e a exibic;:ao foi apenas apreciada p~r
aqueles que, exercendo cargos oficiais, conheciam 0 conteudo da exposic;:ao antes de
a visitarem, pelo menos a aparelhagem.
Que pena nao terem sido espalhados, pelo
povo an6nimo, os excelentescatalogos com
pormenorizada descric;:ao da tematica .. Portugal e 0 Mar.. montada pelos ClIT! Que pen a
nao terem sido distribuidos (ou vendidos?)
alusivos aos
muitos subrescritos dos
Far6is, tao belos que lembram os do centenario do selo do ultramar portugues!
Concluindo os far6is nao servem para iluminar numa exposic;:ao as escuras ...
(A. C.)

cn

CAPEX 87
Realizou-se, de 13 a 21 de Junno, em Toronto, no Canada, a CAPEX 87, terceira Exposic;:ao Filatelica Mundial levada a efeito
naquele pais, com 0 patrocinio da Federac;:ao Internacional de Filatelia.
Tendo decorrido no Centro de Congressos
de Toronto, ocupou uma area de 17.800 metros quadrados e albergou cerca de 650
colecc;:oes.
As colecc;:oes foram classificadas por urn
Juri Internacional tendo pertencido ao mesmo 0 conhecido Jurado, Francisco Lemos
da Silveira. -Este coleccionador portugues e
urn dos maiores especialistas em Aerofilatelia e reconhecido internacionalmente como
urn dos maiores expoentes nesta modalii:la·
de filatelica, sendo tambem Presidente da
Comissao de Aerofilatelia da Federac;:ao Internacional.
Nesta especialidade foram concedidas 45
medalhas de prestfgio: Ouro grande (1),
Ouro (14), Vermeil grande (18) e Vermeil
(12) .
Portanto, eram Cle excelente nivel 72 %
das participac;:oes aerofilatelicas em competic;:ao (63).
o nlvel geral da Exposic;:ao loi muito ele'
vado, justificando 0 grande numero de me-
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dalhas de oUro atribuiOas: 60 Cle Ouro
grande e 102 de Ouro.
Os Grandes Premios foram assim outorgaaos:
Grande .premia Nacional-G. Wellborne
(Canada)
- "British Columbia» (2 candiClatos)
Grande Premio Internacional - P. Meyer
(Dinamarca)
- "Danish West Indies» (4 candidatos)
Grande Premio Alta Competic;:ao R.
Ishikawa (Japao)
- "USA 1847-69 .. (3 candidatos)
As participac;:oes portuguesas obtiveram
as seguintes classilicac;:oes:
Medalha de Prata Dourada atribulda a
colecc;:ao "Selos de relevo de Portu_
gal 1853-1867 .. de JOAO GONCALVES
NOVO.
Medalha
de Prata (m6dulo grande)
a colecc;:ao "Hist6ria Postal das IIhas
do Canal .. de ASBRUBAL AUGUSTO
MAGALHAES.
Medalha de Prata a colecc;:ao de MaximaUlia "Estudo dos Mamfferos segundo a sua classificac;:ao e distribuic;:ao Zoogeografica..
de ANTONIO
GONCALVES BORRALHO.
ES'e ultimo Clistinguido, foi 0 Comissario
portugues da CAPE X 87.

ESPAMER 87
A COHJNHA vai ser palco de mais urn :::
Exposic;:ao F.latelica Europa e America,
"ESPAMER 87., na sua nona edicao, de 2 a
12 de Outubro de 19817.
A Exposic;:ao e organizada pela Sociedade
Filate:ica de Corunha, com a patroclnio do
Congre:sso ESPAMER e a apoio da Administrayao dos Correios ES"Janhola.
Poderao concorrer na classe de competiGao colecc;:oes de Filatelia Tradicional, Histcria Postal, Aerofilate!ia, Maximafilia, Inteiros
Postais, Tematica, Literatura e Filate!ia Juvenil de colecionadores da Europa e America, que ten ham obtido medalha de prata
dourada em Nacional au medalha de
em Internac·onal.
o comissario ,::;ara Portugal e a filatelista
Ant6n :.o Borralho, residen te na Av. 2'5 de
Abrli, 2'7-6.° A - 850!) PORTIM'AO, para
onde podem ser so:icitados todos os escla·
recimentos.
.

DOIS ESTRANGEIROS
EM PORTUGAL
Jose R. Dias Ferreira
Entre os estrangelros que escreveram sabre Portugal, exlstlram dais
que mereceram flcar na hlst6rla postal. As suas referenclas se bem que
nao multo IIsonjelras, tlveram 0 merlto de, com multa slncerldade, aludlrem aos correlos portugueses, e sao tanto mals de apreclar dada a
altura em que foram escrltas e a cerca de um s6culo uma da outra.

JACOME RATTON

o

primeiro, trata-se de Jacome Rattan, que
residiu em Lisboa durante cerca de sessenta
e ,quatro anos. De nacionalidade francesa,
nasceu a 4 de Julho de 1736, em Monnestier de Brianc;:on. Chegou a Lisboa com 0
seu tio Bellon, que era urn importante comerciante na cidade do Porto, a qual, par
sua vez, 0 entregou aos pais, ao tempo comerciantes em Lisboa, a 7 Cle Maio de 1747.
Rattan foi na sua epoca urn homem extraordinario. Viveu a terramoto de Lisboa. Canhece·se mais uma morada (1) antes de viver
no seu faustoso palacio na Rua Formosa,
hoje Rua do Seculo, par on de passaram todas as grandes figuras da epoca. Dotado de
urn espirito brilhante e pratico, era de uma
originalidade espantosa, Ao acaso, vale a
pena recordar que, por exemplo, foi 0 homem que recomendouque se numerassem
as documentos na Alfandega (evitando-se os
frequentes extravios); plantou 0 primeiro eucalipto em Portugal e importou a primeira
araucaria (2). Famoso industrial, ~undou fabricas de chitas, papel, chapeus, fiac;:ao de
algodao (em ~omar), etc. Para maior conhe·
cimento da sua vida, remetemos os leitores
para a sua obra "Recordac;:oens de Jacome
Ratton» (3), esc rita por ele, da qual, dado 0

seu interesse para a hist6ria, foi publicada
em 1920, uma segunda edic;:ao pelo Prof. Teixeira de Carvalho (4).
Com a "Decreto da extinc;:ao do oflcio de
Correio Mor.. (18/1/1797), das ccCondic;:oes
aceites pelo Correio Mor para cedencia do
seu oficio.. (18/1/1797) e do "Alvara con
forc;:a de lei de extinc;ao do mesmo oUcio .. ,
(16/3/1797), 0 correia comec;:ou a ter outra
orientac;:ao e maior incremento. A partir de
1798, 0 correio terrestre que era, segundo
Godofredo Ferreira, ccunicamente a pe e a
cava/o», passa tambem a usar a dilig€mcia.
Para voltarmos a falar de Ratton, temos
ainda de acrescentar mais alguma coisa.

o sexto diploma que se publicou de pais
daquele que extinguiu 0 oflcio de Correio
Mor, trata das cclnstruc;:oes para 0 estabelecimento das diligencias entre Lisboa e Coimbra .. , a 6 de Setembro de 1798. No seu artigo 1.° dizia que «Qualquer pessoa sendo
conhecida, ou apresentando 0 seu passaporte, podera tamar em Lisboa na Repartir;fio
do Correia (5) par mao do Administrador das
Diligemcias, e em Coimbra no seu comissario, um au mais dos quatro lugares da Carruagem da Posta, pagando par cada um
deles, 9$600 riMs, e podendo levar mala ate
20 arrates (6), que pertencem a cada lugar.»
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Supomos que apenas se conhece 'lima notfcia para orientac;:ao do publico e que na
sua linguagem simples comunicava que «S.M.
houve por bem mandar estabelecer Carruagens de Diligemcia para comodidade dos
seus vassalos, as quais principiarao a servir
no dia 17 do corrente, e ate ao ultimo deste
mes sairao de Lisboa, e de Coimbra nas segundas e sextas-feiras pelas cinco horas da
manha, e devem entrar em Lisboa, e em
Coimbra nas tert;as e sabados ate as nove
da noite. Desde 0 primeiro de outubro em
diante partirao as Carruagens de Lisboa, e
de Coimbra nas segundas, quartas, e sextas-feiras, e devem chegar a Lisboa e de Coimbra nas segundas, quartas e sextas-feiras, ·e
devem chegar a Lisboa e a Coimbra nas terr;as, quintas e sabados, tudo na conformidade dos regulamentos que S.M. determinou.
Em Lisboa se distribuem os lugares de Carruagem em 0 Correio Geral debaixo da inspecr;ao de Alberto Gomes Oliveira, Admi·
nistrador das diligencias e em Coimbra pelo
Comissario. Os rel6gios da Universidade
em Coimbra, da Basilica de Santa Maria em
Lisboa e da estalagem de Carvalhos (7) devem servir de aviso para a partida das carruagens» (6)_
Sabendo-se que as Diligemcias comec;:aram
a circular em 17 de Setembro de 1798, as
observac;:oes feitas par Rattan devem datar
Clessas alturas.
Eis a ,que ele nos relatou, na sua incomparavel maneira de escrever.
«Todo 0 mundo sabe que sem estradas
na6 se pode fazer 0 commercio interior de
hum paiz; a agricultura softre consideravelmente pela difficuldade dos transportes das
producr;oens; ha poucos viandantes, e por
consequencia as estalagens sa6 poucas, e
pessimas; nao pode haver carruagens ae
posta; e em huma palavra, sem es'radas
existe cada povoar;a6 como isofaaa, e seus
habitantes pela maior parte no estaao de
mise ria; por tanto vem a ser em Portugal
hum objecto de primeira necessidade a
construcr;a6 de estradas, que estabeler;ao
huma facil communicar;:a6 entre a Capital,
e Provfncias, e entao se vera prosperar a
Agricultura, e 0 Commercio.
Logo que se acabou a estrada nova de Lisboa ate Coimbra, se estabelecera6 carrDagens de po~ta, a que chamara6 diligencias,
por meio das quaes, com modica despeza, e
10

muita commodidade podia6 hir quatro pessoas de Lisboa a Coimbra em dous dias; mas
como a refar;:oens entre Coimbra, e Lisboa
na6 sa6 de grande monta, havia poucos
passageiros que cubrissem a despeza que se
fazia com as taes diligencias 0 que na6 teria
acontecido se a estrada chegasse ao Porto;
por quanto as re/ar;oens da segunda Cidade
do Reino com a Capital sa6 incomparavelmente maiores, e nunca faftaria6 passageiros. Alem disto 0 estabelecimento destas Diligencias foi ta6 mal calculado; que, ainda
que houvessem passageiros, deveria precisamente acabar como acabou em pouco tempo; porque as carruagens era6 mui pesadas,
e grosseiras; levava6 s6 quatro pessoas; e as
mudas era6 ta6 distantes humas das outras,
que as bestas destinadas para este servir;o
se estafara6 em pouco tempo, 0 que se teria evitado se, em lugar de se fazer es'e costeamento por conta do Estado, se entregasse
a particulares, que pelo seu proprio interesse
cuidassem melhor na conservar;a6 das bestas, como se faz em todas as partes, pagando Ihes 0 Estado hum tanto cada anna
pelo transporte das malas das cartas: objecto, que em todos as paizes he ta6 rendoso, e
que em Portugal, por falta de arranjo, e
ordem, chega apenas para Os empregados;
porque afem destes serem muitos, e huma
grande parte inuteis, paga6 as recebedores
as cartas, em lugar de as pagarem os que as
remettem, vindo assim aperder-se a porte
de huma grande quantidade, que fica6 no
correio.»

RUTEIRO

DE

EXPOSl(:OES

A PROPQSITO DE FAROIS
Uma obra de divulgac;:ao cultural tem tanto
mais valor quanta maior for a populac;:ao
abrangida par ela, E uma exposic;:ao de portas abertas num local com uma antecamara
cheia de verdura, de agua a beija-Ia , e de sol,
poderia atrair muita gente.

nadores se deslocassem de preferencia para
a Casal Ribeiro. Disso estamos convencidos pela pouca afluen:cia de filatelistas conhecidos a Torre de Selem. E felizmente que
isso aconteceu: e que, embora 0 posto m6vel dos
tenha ~uncionado das 10 h as

cn

A sua nao desmentida larga visao foi confirmada pelos Correios, que em 4 de Maio
de 1804, acabaram com essas Diligencias
Postais.

.
NOTAS
(1)

Julio Caslilho. Balrros Orientals.
(2) Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasllelra,
(3) Londres. Impresso por H. Bryer (1818).
(4) COimbra. Imprensa da Unlversldade (1920).
(5) Supoe-se que partla da actual Cal~ada do Combro, onde se sltuava 0 Correio Geral. Ao certo
s6 em 1800, a -Gazeta <le Lisboa. n.· 38, noticiava 0 local de partida.
(6) Refere-se.a -arratel". Antiga medida de peso
equlvalente a 459 gramas.
(7) A Estalagem dos Carvalhos, era no local dos
Carvalhos, no concelho de Porto M6s, que f1cava
a melo caminho entre Lisboa e Colmbra.
(8) .Supplemento Ii Gazeta de Lisboa-, n." XXXVII,
6."-feira, 14 de Setembro de 1798.

Foi a que julgamos encontrar na Torre de
Selem, onde os CN apresentaram uma exposic;:ao filatelica adequada a uma outra de
«far6is de Portugal» e ainda um carimbo
comemorativo a assinalar essa exposic;:ao.
Num dia em que, alem dessa exposiQ3o, se
verificou a primeiro dia da emissao de selos
dos Far6is, de preyer seria que as coleccio19 h, os filatelistas (e a publico em geral)
s6 tiveram acesso a Exposit;:ao depois da

inaugurac;:ao por entidades oficiais, prevista
para as 18 horas, isto e, quando a sol comec;:a a despedir-se, as moradores de zonas
afastadas se encaminham para regresso ao
lar e 0 carimbo comemorativo esta prestes
a deixar de funcionar.
Apesar da a·usencia de filatelistas, as pas·
seantes, nacionais e estrangeiros, poderiam
ter beneficiado de um espectaculo em ambiente solene: aparelhagem dos «Far6is de
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gao Enchiam 0 palco de colunas antigas e de
Parthenons em miniatura. Efectuavam evoluc;:ees graves sobre musicas academicas que
levavam 0 espectador a bocejar. enfadado,
entre-Iuvas. Com as Sflfides, os Gnomos, as
Bruxas, as Salamendras, as Ondinas, as Wilis
apoderam-se do pa'co do teatro da 6pera.
Os fantasmas sobrenaturais ficaram donos
do terreno. Os bailarinos abandonavam as
togas, os coturnos e as bailarinas apresentavam 0 tutu de tule, como uma aureola a
volta do tronco. Marie Taglioni inventou «as
pontas», que davam a impressao de veo e
que mal tocavam 0 solo. A danc;:a iniciava
a luta contra a gravidade, emancipava-se.
Deixou de haver trac;:os e triangulos, desenhos mais ou menos geometricos, para dar
lugar a cenarios vaporosos, rurnas g6ticas
e espessas florestas. .: curioso notar que 0
Tenor esteve na origem desta transformac;:ao
revolucionaria. Adolph Nourrit, que entao
triunfava nos grandes espectaculos de 6pera,
encomendou ao core6grafo Philippe Taglioni.
um bailado que tinha tirado de uma novela
de Charles Nodier, intitulada Trilby ou Le
Lutan O'Argail. A acc;:ao d_este libreto servira
de esboc;:o a todos os bailados romanticos
desde a SHfide ao Lago dos Cisnes. 0 genio

eASA A. MOLDER
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 _3.0
1200 LlSBOA -

Telef.

321514

TUDO PARA FILATELIA

saos

DE PORTUGAL E ULTRAMAR

e a nos sa grande especialidade
SELOS DE TODO 0 MUNDO
PARA TODOS OS TEMAS

Exposil;:ao permanente de Selos em
15 vitrines do Atrio do res-do-chao
e no 3.° andar (elevador)

da danc;:a de Maria Taglioni e a muslCa de
Lodjenkhon fazem deste bailado um llxito
imortal.
LE DRAGON El JANA

Musica de G. Dimitrov.
Nao temos literatura sobre este bailado.
L' ARL':SIENNE

Drama em 3 actos com paginas sinf6nica
e coros de Bizet.
Teve a sua premiere em Vaudeville, em
1872. Bizet 'extrafu a sua partitura duma
suite de orquestra.
Apaixonado p~r uma bela Arlesienne (que
nunca aparece em cena) 0 jovem campones,
fica preso pelas cartas que falam da indignidade da sua am ada, forjadas pela mae destao 0 terno am ante de Vivetle, mesmo perante
os conselhos sabios dum velho pastor de
cabras que nao consegue demove.lo, no
auge do desespero, suicida-se.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangelro
Novidades. TemAticos.
Sobrescritos de 1.° dia
1000 0 MATERIAL FILATi!L1CO

BaSlos I Campos, lda.
R. Maria Andrade, 55 -

PORTUGAL

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

QUALQUER
. PAIS

ASSINATURAS
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Tel. 8341 08

1100 LlSBOA

VENDA

ExecuQao rApida de pedidos
por correspondfncia

MARIA RATTAZZI

FRANCA n.O 1261 (11.6.1960).

MANCOLISTAS
COMPRA -

DOIS ESTRANGEIROS
EM PORTUGAL

BULGARIA n.O 979 (8.9.1959).

1

TEM~

CONTAC:rE.NOS

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

A outra personagem a quem nos referiremos mais adiante e a nao me~os controver~a
Maria Rattazzi, nome abre~lado de Man~
Letrcia Studalmina Wyse, pnncesa Rattazzl,
escritora francesa que nasceu em 1833 e faleceu em 1902. Das suas impressees sobre
Portugal e 0 seu tempo, escreveu «Po~ugal
a vol d'oiseaux, Portugais et Portugualses ..
(1880). 0 livro foi traduzido para portugues
com 0 trtulo "Portugal de Relance... Esta
traduc;l30 portuguesa a'utorizada pela autora,
foi publicada em Lisboa em 1881 (1): E. 0
celebre livro que deu lugar
polemlca Cle
Camilo.
Rattazzi esteve de facto em Portugal. Conhecem-se pelo menos duas estadias: uma
no Hotel Braganc;:a que ainda existe, e outra
no Hotel Central ~ste desaparecido (2).
Do desenhado; dos nossos primeiros selos
postais segundo versao actualizada (?) (3)
o rei
Fernando, devia ser bastante conhecido e pessoa da sua estima. Dizendo maravilhas do Rei ao ponto de, ao descrev€l-Io
usar frases en~usiasticas como «um rei tao
bom, tao gentil, tao be/o», ou «0 quarto do
de uma simplicidade e/egante. E forrarei
do de um estofo da Servia e precedido de
um boudoir encan'ador»; «depara-se-nos um
cavalete con tendo muitos desenhos e esboC;06»; e ainda, «D. Fernando vive feliz. Pas_
seia muito, cac;a, canta, pinta, acompa'!.hado
constantemente por sua esposa, a conaessa
d'Edla».
A sua perspicacia ao visitar a Casa da
Moeda: reparou «em tres grandes toneis (4)
de proveniencia estrangeira que vi no patio;
perguntei 0 que continham. Responderam-me
que era cola inglesa para os selos ...
De maneira que Portugal e tributario da
Inglaterra ate na cola! ...
E finalmente sobre os correios. «Em 1865
o ~umero de telegram as nao excedeu a

a

D.

141.007. Os mesmos progressos tem reffetido sucessivamente no servic;o postal, que
anteriormente a 1852 era irregularfssimo.
As taxas completamente arbitrarias, nao
obedeciam ~ um regulamento uniforme_
Todavia, a organizac;ao actual esta ainda
longe de atingir a perfeic;ao, porque a par
das expedic;oes quotidianas nos centros populos os, h8. localidades que nao gosam esse
beneflcio senao tres vezes por semana. Nestas ultimas 0 servic;o das cartas registadas
e pessimo; ''ilio raro, extraviam-se ou nao
chegam ao seu destino senao vinte di~~ ou
um mes depois de terem sido expeatdas,
sendo inuteis todas as rec/amac;oes». Contudo reconheceque «Merce da actual administrac;ao dirigida pelo conselneiro Gamiermine de Barros, 0 servic;o do correio tem
ultimamente alcanc;ado sersiveis me7horamentos».
Esta senhora que trouxe gran des problemas
aos maridos pela sua maneira de relatar,
nem sempre as suas afirmac;:oes corresponderam a verdade. 0 mesmo teria acontecido
com 0 que filatelicamente quisemos transmitir?

e

NOTAS
(1)
(1)

(3)
(4)

Edltora. Livrarla Zelerlno. In 8. ' , 2 lomos. Exemplaresconslderados raros.
Julio Castilho. Rlbeira de Lisboa.
RelerAncia no Passaporle Filaleiico Inlemaclonal,
Europex. EdlqBo Oticial <los CTT, Lisboa 1986.
Naluralmenle serlam barris. Urn lunel e uma vasilha para liquldos que nunca conl~m menos da
840 IiIros. A cola ou goma era Importada em
barris . Vela-se urn exemplo na relerAncla do
Prof. O. Marques -Hisl6rla do Selo Postel Porlugues.. -Em 23 (Abril 1853). loram recabldos
uma caixa de tinlas a dois barns de goma •.

Pretendau-se respeilar na medida do opsslvel a
orlografia original das Iranscriqiie~. incluldas n!lsle trabalho. Todavia, por Ie se nao ulllizarem, a tlpogratia
nao possul a lelra 0 com nasal pelo qua. nasses
casos, loi utilizado 6.
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filatelia
'
~ BflRHTA DRS NEUES
_

FILATELIA

BALLET

~

Rua da Trlndade, 5 - 1.° 01.0 (Ao La,rgo do Carma)

DA

A. N. Vasconcelos Barbosa

1117 L1SBOA - Codex

Telef. 387133

Neste trabalho de divulgac;Ao da tematica Ballet, 0 autor IndivldualiiEa
cada um dos bail ados representados em selos, enumerando estes e
apresentando alguns elementos dos quais os interessados poderao usu·
fruir seleccionando 0 que Ihes convier para as indipens6vels legendas
das suas colec~Oes •

E USADOS

li..l1ran

AA ..riWde de;

•r

!

~.

• PORTUGAlE UlTRAMAR
Ie Novos Palus de u
.
• ESTRANGEIRO (~~:'::It:IfUglJtsal
fSTRANGEIRO. TEMATICOS

·

•
•
•
•
•

MARCOFILIA
SOBRESOUTOS DE 1. 0 DIA
1NTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FILATELICAS
• AEROGRAMAS
Possl,llmos grande quantldade de
IIvros, revlstas e catalogos sobre
fllat'ella e numlsmatlca

NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material filatelico
e numismatico
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INTRODU~O

LA SYlLPHIDE

o primeiro selo dedicado ao Ballet e, segundo pensamos, a que foi emitido pela
URSS, em 1958, alusivo ao 1.° Concurso
Tchaikovsky de Musica, tendo 0 numero
2029.

DINAMARCA n.0 8 382 (16.5.1959); 411 e
411a (papel fluorescente) (26.4.1962) n.' 441
a 441a (papel ~Iuorescente) (23.9.1965).

Expressaremos em franc~s todos os names
dos bailados, como esta estabelecido como
regra, eem honra ao pars que primeiro acoIheu a arte baletica e a elevou a categoria
de Arte - a Franc;:a - com 0 grande mestre
do Ballet, Jean-Baptiste Lulli (1632-1687).
Mas porque algumas das dan cas nao t~m
traduC;:ilo, sereo nomeados pelo nome mais
conhecido universalmente.
Os numeros, silo as do catalogo Yvert.
LAC DES CIGNES
URSS n.O 2029 (1985); 2486 (1961); 3671
(1970).
CUBA n.' 1117 e 1120 (15.6.1967) .
AUSTRIA n.O 1131 (23.5.1969).
COMORES, REP. n.O Aereo 139 (5.4.1978)
e BF. n.O 16.
o argumento de Begitchev mantinha a
atmosfera de poesia sobrenatural multo querida a Gautier. A musica e de Tchaikovsky,
e a coreografia de Marius Petipa. Teve a sua
premiere a 13 de Abril de 1912 com Nijinsky
e Kchessinka como bailarinos, «bail ado em
branco", no Teatro Nacional da 6pera de
Paris.

Lago dos Cisnes

Uma tentativa de golpe de mestre. A Sri·
fide, apresentada em 14 de Maio de 1852,
em Paris, no Palco da Academia Real de
Musica, ia associar a danc;:a ao movimento
rom1l.ntico 'que excitava a Europa. Ate ar os
bailarinos evocavam ,quase exclusivamente
os deuses e semideuses da mitologia gre21

' ..

~.

CONCLUSOES DO 2.0 COLOQUIO
NACIONAL DE FILATELIA
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Por imposibilidade inesperada do Presidente do CFP, Fernando Carrao, coube ao Director desta Revista intervir na 1." secr;ao, na qual parfcipou tambem Vitor Falcao. Presidente da Secr;ao de FilateHca e
Numismatlca do Clube dos Gal/los, de Avei.ro.
Publicamos seguidamente as Conclusoes aprovadas no final deste
Col6quio.
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1928 - Idem

Numa organ:za~ao do Clube Nac:onal de Filateli'a, decorreu no pass ado
dia 11 de Abril, no Porto, na Funda~ao Eng.o Ant6nio de Almeida, 0 2.0
Col6quio NaCl"onal de Filatelia que versou 0 tema FORMAC;:AO DO
DIRIGENTE FILAULICO.
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nOB diaB 9 a 15/12· (Decreta 16169 de 17/11/1928 )

Fig . 9
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FORMA<;AO DO DIRIGENTE FILATELICO
I-

A base da tormar;ao dos dirigentes de agremiayoes filateficas semp're foi e e estabefecida em funr;ao da pratica perante situar;oes concretas.
Nao existem comp{mdios nem normas para a criar;iio de dirigentes.
Isto antes resulta de um chamado «estado de Alma», vocar;ao e vontade.
Natura/mente que sempre fo; e e exiglvef a um dirigente de agremiar;oes filatel'cas,
uma formar;ao filatelica maior ou rl?enor e uma capacidade. pessoal de gestiio, atributo
oste, alias, ex;,gfvel a todos os dirlgentes de qualquer co/ectividade.
Nao se anteveem, em term os filate/icos, outros metodos para uma formar;ao de
dirigentes fifatelicos.
Sugere-se, porem, que, independentemente d.a pratica obtida no seio das agremiar;oes filatelicas - unico meio de formar;iio que se anteve - a realizar;iio de encontros
peri6dicos de dirigentes, nos quais, atraves da troca de impressoes e da d.iscussiio de
problemas concretos, possam conduzir, candidatos ou tirocinantes, a urna maior v'vencia
dos problemas das co/ectiVidades e, necessariamente, a uma maior comp;eensao das
situar;oes e, natura/mente, a uma mais s6lida estrutura da sua condit;ao de dirigente.

•

R. 31 DE JANEIRO. 101

PORTO
,' . '

II -

Fig. 10

20

Em clube fllatellco

(Continua)

MonUores para a juventudte

a)

~ indispensavel a criar;ao de um quadro de monitores de Filatelia Juvenil em moldes
a estudar e como 6rgao tecnico da FPF.

b)

Considerando a actual localizar;ao da C. N. J., esta comissao s6 podera fazer 0 seu
trabalho com a colaborar;ao de outras Agremiar;oes Federadas, tendo em conta a
perspectiva regional.

c)

Necessidade de esse quadro de monitores poder vir a con tar com os apoios da
FPC, crr, Ministerio da Educar;ao e FAOJ, nos aspectos praticos e economicos.

1)

Tentar introduzir no curso de animadores de juventude d.o FA OJ, a levar a efeito de
Maio a Dezembro pr6ximos, umas horas de ensino e/ementar de Fi/atelia.
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III -

Pal'!a, Orgaos Socials da

Federa~ao

sobrantes ou, se assim 0 julgar mais conveniente, pO·/os.a em circular;so depois ete
sobrecarregados e cumpridas as disposir;oes regulamentares .

Foi apoiada pe/a Assembleia a opiniao do Presidente da FPF ao afirmar que a m~.
Ihor formar;ao para Dirigentes Federarivos era a pratloea obtida ao servir;o dos orgaos
Directivos das Federadas.
Foi crifcada a depend~ncia e sUbalternidade da Federar;io Portuguesa de Filatelia
em re/ar;so aos Correios de Portugal, defendendo 0 Presidente da Direcr;ao da FPF que
a existente depend{mcia econ6mica nada conduzia a qualquer subalternidade, respei·
tando cada uma das Entidades as areas que Ihes estao adstritas, de que resultava um
optimo re/ac:onamento, no seu entender indispensavel ao progresso da Filatelia em
Portugal.
Foi manifestada a opmlao geral de que a continuidade regular dos Co/6quios
Nacionais de Filatelia, face' ao construtivo ambiente de dia/ogo verificado, deveriam ser
LIma realidade assegurada.
A Assembleia sugeriu a Direcr;ao da FPF a tentativa de conseguir junto dos CTT
um apoio que permitisse a continuidade dos Coloquios , tendo em vista 0 grande inte ·
resse para a Filatelia Portuguesa, de encontros entre Dirigentes da Federar;so e Dirigentes das Federadas.
Ao encerrar 0 2.° Col6quio Nacional de Filatelia, Carlos Kullberg, como Presidente
da Federar;ao Portuguesa ete Filatef a e como Filatelista, apresentou a Direcr;ao do Clube
Nacional de Filatelia como organizadores, e a Fundar;ao Eng.o Ant6nio Almeida pe/a
ced{mcia das 6ptimas insta/ac;oes, os melhores agradecimentos.

(D'srio do Govemo n.O 81 -I Serie) .
Pelos mapas de tesouraria, no capItulo Selo da Grande Guerra e, em 1931, verifiea·se:
Custo total d.a amissiio ... .. .. . .. .. ... .. .• . . . ... ... . .. ..
Rendimento total da emissao .... .. . .. ... ... ""... .. .. ..

Diferenya . .. .. ..... .. .. ... , . .. .. ... ... ... .... . ..'... 361 .734$01
Pareentagem a favor da L. C. G. C. e C. F. S. (em
21.605$30
partes iguais) ..... ......... ,.... .. ... .... . ... .. .. ..... ....

---'-----"-

Receita Ilquida .. ....... ... .. ... ... ....... .. .. .....

* * *

.

AMIGOS DO MUSEU DOS CTT
Tomaram posse os orgaos sociais do Grupo dos Amigos do Museu dos
quais fiearam eonstituldos da seguinte forma :

en,

66.098$00
427.832$01

340.128$71
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ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Eng.o Manuel Jose Maia Athayde
Vice-Presidente: Eng.o Carlos de Jesus Dias Alves
Secretario: Americo Leandro Martins
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DIRECf;AO
Presidente: Eng.o Joao Avelino da Rocha Cunha Serra
Vice-Presidente: Eng.o Agostinho Silveiro dos Santos Silva
Tesoureiro : Vltor Sa Alves Coelho
Secretario: Dr.a Maria da G/6ria Pires Firmino
Secreta rio : Dr.a Maria de Lourdes P. S. Pimenta de Castro Guimaraes
Vogal: Dr. Joso Jose Alves Dias
Voga/: Maria Tereza Cardoso P. S . Neves Santos
CONSELHO FISCAL
Presidente: Americo de Jesus Roarigues
Vogal efectivo: Eng.o Gilberto Baptista Estevao
Vogal efectivo: Jose Rodrigo Dias Ferreira
, .n Suplente: Dr.a Maria Isabel dos Santos Monteiro
2.° Suplente : Dr. Fausto de Oliveira Leite
Desejamos-Ihes e auguramos-Ihes um profiouo trabalho.
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1927-ldem nos disB '0

S

' 6 / " ; (Lei '862 de '9/4/1926 1 •

Fig . 8

Em Dezembro de 1932 uma aereditada firma filateliea de Lisboa propos
a aquisiyBo das sobras dos Selos, por 20.000$00.

a Comissao.

Os selos em dep6sito (Casa da Moeda a Valores Selados), no momento em que foi
recebida a proposta eram os seguintes:
284.572
1.326.168
67.841
109.718

selos do .. Continente", de $10 • ...........
28.457$20
selos dos .. Ayores» de $10 ($08) ....... .. 106.093$44
selos de porteado do .. Continente», de $20
13.568$20
selos de porteado dos .. Ayores», de $20;;.....--.,,;.1.:...7.~5.;;.54.:..$~8:...;8;..
Soma do valor facial ..... .. .. .... ...... ...... .. 165.673$72
19

Carta com 0 selo de 40 centavos Ceres, sem 0 selo da Grande Guerra e como tal
porteada com 0 selo especial dos Pad roes de $20; remetida do Porto em 17 de Dezembro de 1928, para Chaves, onde chegou na mesma data (Fig. 10).

CLASSIFICACAO DOS SELOS
SEGUNDO
A SUA APRESENTACAO

A publicar;:Ao do Decreto 17 664 de 25 de Novembro de 1929, ja Mo permitiu a aplicar;:Ao do Selo dos Pad roes da Grande Guerra no ano de 1929, uma vez que est a lei
fez cessar todas as autorizar;:oes especiais, razAo pela qual as existencias foram entregues Ii Administrar;:ao Geral dos Correios e Telegrafos.
A 8 de Abril de 1930 foi publicado 0 Decreto n.O 18178, que nos artigos 1 .• e 2.0
se refere ao Selo Comemoratlvo da Grande Guerra, nos seguintes termos:

..

Paulo Borges Bento
. ..."' . . .

-E-

Solicilador. (ortnst
Pra~.

t!VOR ....
do OiraJdo, 21·22 e 23

crru,

.

~

_.@$£~·:fN)
r

/

f~

Fig. 7

Art.o 1.° - Pela Administrar;ao Geral dos Correios e Te/ag: afos serao postos a venda
ao publico, durante tres meses, unicamente para fins fi/atalicos, os selos especiais,
fetlraC10s da circular;ii.o, comemorativos dos centenarios ~e Camilo Castelo Branco e
Marques de Po mba/ e as dos Padroes da Grande· Guerra.

§ unico - 0 produto da venda dos se/os de que trata este artigo sera entregue
as respectivas comissoes.
Art.o 2.° - Expirado a prazo indicado no artigo anterior, a Administrat;ii.o Gera/
dos Correios e Te/agrafos procedera imediatamente a inutilizar;ao palo fogo dos se/os
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SELOS DE EMISSOES DENTEADAS

SAo considerados exemplares ·normais, todos os selos que tern as suas margens completas, sem que nenhuma chegue a tocar os
trac;os de delimitac;Ao do desenho. Em estado
de usado devem os selos possuir urn carimbo
limpo, sem borrar nenhuma parte do selo.

Exemplares normais sAo todos aqueles que
sem chegar a urn perteito enquadramento,
o seu denteado nao chega a tocar 0 desenho em nenhuma das sUas margens.
Quanto aos exemplares de luxo podemos
acrescentar que sAo considerados como tais,
todos aqueles que tern as suas margens equidistantes, com carimbos muito limpos e respeitando a etrgie do selo.
Tratando-se de exemplares novos devem
possuir a cor muito fresca.
Exemplares descentrados entendem-se todos aqueles que, como 0 seu nome indica,
permitem que 0 denteado toque 0 desenho,
em qualquer dos seus lad os. Sao muito frequentes nos selos de D. Manuel II.
Por tim, uma outra categoria de selos merece tambem uma breve citar;:Ao: S30 os
exemplares defeituosos. Sao muito conhecidos pelo seu adel'gar;:amento, falta de urn ou
varios dentes, dobras de papel, obliterar;:oes
muito fortes ou borradas, alguns com margens curtas penetrando nos desenhos (os
secantes) outros apresentando-se descarnados no verso.
Para este tipo de selos, e evidente que os
seus prer;:os serao sempre inferiores aos indicados nos catalogos, segundo 0 seu estado.

Para este genero de selos, os prer;:os sAo
os que vern indicados nos catalogos correntes .

~

~~

SELOS CLASSIC os SEM DENTEADO

Nesta apreciac;:l!o sobressaem, no entanto,
os exemplares de luxo.

•

E como distin·g uir os selos classificados de
luxo dos exemplares normais?
Se examinarmos os selos com atenQAo
notaremos 'que, he uns que pela sua perteir;:ao se destacam dos demais. Por conseg,uinte, os exemplares perteitos terao que ter
gran des margens, com obliterac;oes multo
limpas e respeitando a effgie dos selos. Os
exemplares novos deverAo ter a cor muito
fresca.
Os seus prer;:os sao muito superiores as
cotar;:oes do mercado, variando entre 50 a
200 % de aumento.

Nota do Director: Com a devida vania ao autor deste traba/ho, e porque sabemos aue
o que vamos acrescentar esta p/enamente no seu esp/rito e no do pr6prio texto, ano_
tamos entao que no que diz respeito aos selos defeituosos, e/es sao apenas, de certo
modo, aceitaveis quando se trata de exemplares muito raros e consequentemente de
prer;os muito e/evados quando perfeftos.
De qualquer forma, deve-se reflectir muito saria e ponderadamente antes de dispender
qua/quer quantia num se/o defeituoso, no sentido de considerar se valera rea/mente
a pen a ou se nao sera de facto preferivel ficar com 0 seu lugar em aberto.
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PADROES DA GRANDE
GUERRA (III)
A. Bordalo Sanches

1$20 Ceres da emissao de Londres + 1/2 de 20 C. do selo de porteado da Grande
Guerra, usado como 10 C. do Selo da Grande Guerra. Esta utilizac;:ao de recurso, tera
sido motivada, certamente, por inexist~ncia temporaria de Selos da Grande Guerra
(Fig. 7).
Inteiro Postal Ceres de 25 centavos + Selo da Grande Guerra (castanho), com
a marca "Ambulancia-Oeste II", de 14 de Novembro de 1927 (Fig. 8).
Em 17 de Novembro de 1928, considerando 0 elevado objectiv~ dos Padrc3es da
Guerra, e publicado 0 Decreto n.O 16169, que determina a franquia suplementar do
Selo tComemorativo da Grande Guerra e estabelece a liquidac;:ao dos selos sobrantes.

(ContinuagBo)

Apresentamos mais algumas pec;:as circuladas em 1926 e 1927.
Inte:ro Postal Ceres de 25 centavos + Selo da Grande Guerra (azul), com a
marca "Correio e Teh~grafo - Vila Pouca da Aguiar», de 12 de Novembro de 1926 (Fig. 5).

Fig. 6

o

1926-

ncs dies 10 e 16/11

[Lei 1862 de 19/4/1926 ) .

Fig. 5
Intelro Postal Ceres de 25 centavos, sem 0 Selo dEl Grande Guerra e como tal
porteado com 0 selo especial dos Padrc3es de $20; remetido de Vila Pouca d.e Aguiar
em 12 de Novembro de 1926, para 0 Porto, onde chegou a 13 do mesmo mlls (Fig. 6).
Carta registadas remetida d.e Evora - 14.11.27 - para Reguengos - 15.11.27 (marca no verso), franqueada com um porte invulgar e como tal rarrssimo, de 1$30:
16

Decreta tem 0 seguinte teor:

Art. 0 1.0 - 0 disposto no § 1.0 do art.o 2.0 da Lei n.O 1.653 de 25 de Agosto de
1924, que criou 0 selo comemorativo da intervent;ao de Portugal na Grande Guerra,
aplicar-se..a de 9 a 15 de Dezembro d.o ano corrente.
Art.o 2.0 - A Casa da Moeda e Va/ores Selados entregara imediatamente os selos
existentes a Administrat;iio Geral dos Correios e Te/egrafos, que pro ceders a sua d :stribuit;iio pe/as estat;oes e contratara, no menOr prazo pass/vel, com a Comissao Central
dos Padroes da Grande Guerra a liquidat;iio dos selos sobrantes.
Art.o 3.° -

Fica revogada a legislat;ao em contrario.

Apresentamos mais duas pec;:as circuladas em 1928.
Bilhete Postal da Assistencia Nacional aos Tuberculosos ostentando 0 selo de Porte
Franco deste organismo (castanho e verde) + Selo da Grande Guerra (verde), com
a marca «Lisboa-Central'" dE' 13 de Dezembro de 1928 (Fig. 9).
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Carta com 0 selo de 40 centavos Ceres, sem 0 selo da Grande Guerra e como tal
porteada com 0 selo especial dos Pad roes de $20; remetida do Porto em 17 de Dezembro de 1928, para Chaves, onde chegou na mesma data (Fig. 10).

CLASSIFICACAO DOS SELOS
SEGUNDO
A SUA APRESENTACAO

A publicar;:Ao do Decreto 17 664 de 25 de Novembro de 1929, ja Mo permitiu a aplicar;:Ao do Selo dos Pad roes da Grande Guerra no ano de 1929, uma vez que est a lei
fez cessar todas as autorizar;:oes especiais, razAo pela qual as existencias foram entregues Ii Administrar;:ao Geral dos Correios e Telegrafos.
A 8 de Abril de 1930 foi publicado 0 Decreto n.O 18178, que nos artigos 1 .• e 2.0
se refere ao Selo Comemoratlvo da Grande Guerra, nos seguintes termos:

..
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Fig. 7

Art.o 1.° - Pela Administrar;ao Geral dos Correios e Te/ag: afos serao postos a venda
ao publico, durante tres meses, unicamente para fins fi/atalicos, os selos especiais,
fetlraC10s da circular;ii.o, comemorativos dos centenarios ~e Camilo Castelo Branco e
Marques de Po mba/ e as dos Padroes da Grande· Guerra.

§ unico - 0 produto da venda dos se/os de que trata este artigo sera entregue
as respectivas comissoes.
Art.o 2.° - Expirado a prazo indicado no artigo anterior, a Administrat;ii.o Gera/
dos Correios e Te/agrafos procedera imediatamente a inutilizar;ao palo fogo dos se/os
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SELOS DE EMISSOES DENTEADAS

SAo considerados exemplares ·normais, todos os selos que tern as suas margens completas, sem que nenhuma chegue a tocar os
trac;os de delimitac;Ao do desenho. Em estado
de usado devem os selos possuir urn carimbo
limpo, sem borrar nenhuma parte do selo.

Exemplares normais sAo todos aqueles que
sem chegar a urn perteito enquadramento,
o seu denteado nao chega a tocar 0 desenho em nenhuma das sUas margens.
Quanto aos exemplares de luxo podemos
acrescentar que sAo considerados como tais,
todos aqueles que tern as suas margens equidistantes, com carimbos muito limpos e respeitando a etrgie do selo.
Tratando-se de exemplares novos devem
possuir a cor muito fresca.
Exemplares descentrados entendem-se todos aqueles que, como 0 seu nome indica,
permitem que 0 denteado toque 0 desenho,
em qualquer dos seus lad os. Sao muito frequentes nos selos de D. Manuel II.
Por tim, uma outra categoria de selos merece tambem uma breve citar;:Ao: S30 os
exemplares defeituosos. Sao muito conhecidos pelo seu adel'gar;:amento, falta de urn ou
varios dentes, dobras de papel, obliterar;:oes
muito fortes ou borradas, alguns com margens curtas penetrando nos desenhos (os
secantes) outros apresentando-se descarnados no verso.
Para este tipo de selos, e evidente que os
seus prer;:os serao sempre inferiores aos indicados nos catalogos, segundo 0 seu estado.

Para este genero de selos, os prer;:os sAo
os que vern indicados nos catalogos correntes .
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exemplares novos deverAo ter a cor muito
fresca.
Os seus prer;:os sao muito superiores as
cotar;:oes do mercado, variando entre 50 a
200 % de aumento.

Nota do Director: Com a devida vania ao autor deste traba/ho, e porque sabemos aue
o que vamos acrescentar esta p/enamente no seu esp/rito e no do pr6prio texto, ano_
tamos entao que no que diz respeito aos selos defeituosos, e/es sao apenas, de certo
modo, aceitaveis quando se trata de exemplares muito raros e consequentemente de
prer;os muito e/evados quando perfeftos.
De qualquer forma, deve-se reflectir muito saria e ponderadamente antes de dispender
qua/quer quantia num se/o defeituoso, no sentido de considerar se valera rea/mente
a pen a ou se nao sera de facto preferivel ficar com 0 seu lugar em aberto.
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III -

Pal'!a, Orgaos Socials da

Federa~ao

sobrantes ou, se assim 0 julgar mais conveniente, pO·/os.a em circular;so depois ete
sobrecarregados e cumpridas as disposir;oes regulamentares .

Foi apoiada pe/a Assembleia a opiniao do Presidente da FPF ao afirmar que a m~.
Ihor formar;ao para Dirigentes Federarivos era a pratloea obtida ao servir;o dos orgaos
Directivos das Federadas.
Foi crifcada a depend~ncia e sUbalternidade da Federar;io Portuguesa de Filatelia
em re/ar;so aos Correios de Portugal, defendendo 0 Presidente da Direcr;ao da FPF que
a existente depend{mcia econ6mica nada conduzia a qualquer subalternidade, respei·
tando cada uma das Entidades as areas que Ihes estao adstritas, de que resultava um
optimo re/ac:onamento, no seu entender indispensavel ao progresso da Filatelia em
Portugal.
Foi manifestada a opmlao geral de que a continuidade regular dos Co/6quios
Nacionais de Filatelia, face' ao construtivo ambiente de dia/ogo verificado, deveriam ser
LIma realidade assegurada.
A Assembleia sugeriu a Direcr;ao da FPF a tentativa de conseguir junto dos CTT
um apoio que permitisse a continuidade dos Coloquios , tendo em vista 0 grande inte ·
resse para a Filatelia Portuguesa, de encontros entre Dirigentes da Federar;so e Dirigentes das Federadas.
Ao encerrar 0 2.° Col6quio Nacional de Filatelia, Carlos Kullberg, como Presidente
da Federar;ao Portuguesa ete Filatef a e como Filatelista, apresentou a Direcr;ao do Clube
Nacional de Filatelia como organizadores, e a Fundar;ao Eng.o Ant6nio Almeida pe/a
ced{mcia das 6ptimas insta/ac;oes, os melhores agradecimentos.

(D'srio do Govemo n.O 81 -I Serie) .
Pelos mapas de tesouraria, no capItulo Selo da Grande Guerra e, em 1931, verifiea·se:
Custo total d.a amissiio ... .. .. . .. .. ... .. .• . . . ... ... . .. ..
Rendimento total da emissao .... .. . .. ... ... ""... .. .. ..

Diferenya . .. .. ..... .. .. ... , . .. .. ... ... ... .... . ..'... 361 .734$01
Pareentagem a favor da L. C. G. C. e C. F. S. (em
21.605$30
partes iguais) ..... ......... ,.... .. ... .... . ... .. .. ..... ....

---'-----"-

Receita Ilquida .. ....... ... .. ... ... ....... .. .. .....

* * *

.

AMIGOS DO MUSEU DOS CTT
Tomaram posse os orgaos sociais do Grupo dos Amigos do Museu dos
quais fiearam eonstituldos da seguinte forma :

en,

66.098$00
427.832$01

340.128$71
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ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Eng.o Manuel Jose Maia Athayde
Vice-Presidente: Eng.o Carlos de Jesus Dias Alves
Secretario: Americo Leandro Martins
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DIRECf;AO
Presidente: Eng.o Joao Avelino da Rocha Cunha Serra
Vice-Presidente: Eng.o Agostinho Silveiro dos Santos Silva
Tesoureiro : Vltor Sa Alves Coelho
Secretario: Dr.a Maria da G/6ria Pires Firmino
Secreta rio : Dr.a Maria de Lourdes P. S. Pimenta de Castro Guimaraes
Vogal: Dr. Joso Jose Alves Dias
Voga/: Maria Tereza Cardoso P. S . Neves Santos
CONSELHO FISCAL
Presidente: Americo de Jesus Roarigues
Vogal efectivo: Eng.o Gilberto Baptista Estevao
Vogal efectivo: Jose Rodrigo Dias Ferreira
, .n Suplente: Dr.a Maria Isabel dos Santos Monteiro
2.° Suplente : Dr. Fausto de Oliveira Leite
Desejamos-Ihes e auguramos-Ihes um profiouo trabalho.
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1927-ldem nos disB '0
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' 6 / " ; (Lei '862 de '9/4/1926 1 •

Fig . 8

Em Dezembro de 1932 uma aereditada firma filateliea de Lisboa propos
a aquisiyBo das sobras dos Selos, por 20.000$00.

a Comissao.

Os selos em dep6sito (Casa da Moeda a Valores Selados), no momento em que foi
recebida a proposta eram os seguintes:
284.572
1.326.168
67.841
109.718

selos do .. Continente", de $10 • ...........
28.457$20
selos dos .. Ayores» de $10 ($08) ....... .. 106.093$44
selos de porteado do .. Continente», de $20
13.568$20
selos de porteado dos .. Ayores», de $20;;.....--.,,;.1.:...7.~5.;;.54.:..$~8:...;8;..
Soma do valor facial ..... .. .. .... ...... ...... .. 165.673$72
19

' ..

~.

CONCLUSOES DO 2.0 COLOQUIO
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Por imposibilidade inesperada do Presidente do CFP, Fernando Carrao, coube ao Director desta Revista intervir na 1." secr;ao, na qual parfcipou tambem Vitor Falcao. Presidente da Secr;ao de FilateHca e
Numismatlca do Clube dos Gal/los, de Avei.ro.
Publicamos seguidamente as Conclusoes aprovadas no final deste
Col6quio.
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1928 - Idem

Numa organ:za~ao do Clube Nac:onal de Filateli'a, decorreu no pass ado
dia 11 de Abril, no Porto, na Funda~ao Eng.o Ant6nio de Almeida, 0 2.0
Col6quio NaCl"onal de Filatelia que versou 0 tema FORMAC;:AO DO
DIRIGENTE FILAULICO.
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FORMA<;AO DO DIRIGENTE FILATELICO
I-

A base da tormar;ao dos dirigentes de agremiayoes filateficas semp're foi e e estabefecida em funr;ao da pratica perante situar;oes concretas.
Nao existem comp{mdios nem normas para a criar;iio de dirigentes.
Isto antes resulta de um chamado «estado de Alma», vocar;ao e vontade.
Natura/mente que sempre fo; e e exiglvef a um dirigente de agremiar;oes filatel'cas,
uma formar;ao filatelica maior ou rl?enor e uma capacidade. pessoal de gestiio, atributo
oste, alias, ex;,gfvel a todos os dirlgentes de qualquer co/ectividade.
Nao se anteveem, em term os filate/icos, outros metodos para uma formar;ao de
dirigentes fifatelicos.
Sugere-se, porem, que, independentemente d.a pratica obtida no seio das agremiar;oes filatelicas - unico meio de formar;iio que se anteve - a realizar;iio de encontros
peri6dicos de dirigentes, nos quais, atraves da troca de impressoes e da d.iscussiio de
problemas concretos, possam conduzir, candidatos ou tirocinantes, a urna maior v'vencia
dos problemas das co/ectiVidades e, necessariamente, a uma maior comp;eensao das
situar;oes e, natura/mente, a uma mais s6lida estrutura da sua condit;ao de dirigente.

•

R. 31 DE JANEIRO. 101

PORTO
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Fig. 10
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Em clube fllatellco

(Continua)

MonUores para a juventudte

a)

~ indispensavel a criar;ao de um quadro de monitores de Filatelia Juvenil em moldes
a estudar e como 6rgao tecnico da FPF.

b)

Considerando a actual localizar;ao da C. N. J., esta comissao s6 podera fazer 0 seu
trabalho com a colaborar;ao de outras Agremiar;oes Federadas, tendo em conta a
perspectiva regional.

c)

Necessidade de esse quadro de monitores poder vir a con tar com os apoios da
FPC, crr, Ministerio da Educar;ao e FAOJ, nos aspectos praticos e economicos.

1)

Tentar introduzir no curso de animadores de juventude d.o FA OJ, a levar a efeito de
Maio a Dezembro pr6ximos, umas horas de ensino e/ementar de Fi/atelia.

13

UNIVERSO

filatelia
'
~ BflRHTA DRS NEUES
_

FILATELIA

BALLET

~

Rua da Trlndade, 5 - 1.° 01.0 (Ao La,rgo do Carma)

DA

A. N. Vasconcelos Barbosa

1117 L1SBOA - Codex

Telef. 387133

Neste trabalho de divulgac;Ao da tematica Ballet, 0 autor IndivldualiiEa
cada um dos bail ados representados em selos, enumerando estes e
apresentando alguns elementos dos quais os interessados poderao usu·
fruir seleccionando 0 que Ihes convier para as indipens6vels legendas
das suas colec~Oes •

E USADOS

li..l1ran

AA ..riWde de;

•r

!

~.

• PORTUGAlE UlTRAMAR
Ie Novos Palus de u
.
• ESTRANGEIRO (~~:'::It:IfUglJtsal
fSTRANGEIRO. TEMATICOS

·

•
•
•
•
•

MARCOFILIA
SOBRESOUTOS DE 1. 0 DIA
1NTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FILATELICAS
• AEROGRAMAS
Possl,llmos grande quantldade de
IIvros, revlstas e catalogos sobre
fllat'ella e numlsmatlca

NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material filatelico
e numismatico
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INTRODU~O

LA SYlLPHIDE

o primeiro selo dedicado ao Ballet e, segundo pensamos, a que foi emitido pela
URSS, em 1958, alusivo ao 1.° Concurso
Tchaikovsky de Musica, tendo 0 numero
2029.

DINAMARCA n.0 8 382 (16.5.1959); 411 e
411a (papel fluorescente) (26.4.1962) n.' 441
a 441a (papel ~Iuorescente) (23.9.1965).

Expressaremos em franc~s todos os names
dos bailados, como esta estabelecido como
regra, eem honra ao pars que primeiro acoIheu a arte baletica e a elevou a categoria
de Arte - a Franc;:a - com 0 grande mestre
do Ballet, Jean-Baptiste Lulli (1632-1687).
Mas porque algumas das dan cas nao t~m
traduC;:ilo, sereo nomeados pelo nome mais
conhecido universalmente.
Os numeros, silo as do catalogo Yvert.
LAC DES CIGNES
URSS n.O 2029 (1985); 2486 (1961); 3671
(1970).
CUBA n.' 1117 e 1120 (15.6.1967) .
AUSTRIA n.O 1131 (23.5.1969).
COMORES, REP. n.O Aereo 139 (5.4.1978)
e BF. n.O 16.
o argumento de Begitchev mantinha a
atmosfera de poesia sobrenatural multo querida a Gautier. A musica e de Tchaikovsky,
e a coreografia de Marius Petipa. Teve a sua
premiere a 13 de Abril de 1912 com Nijinsky
e Kchessinka como bailarinos, «bail ado em
branco", no Teatro Nacional da 6pera de
Paris.

Lago dos Cisnes

Uma tentativa de golpe de mestre. A Sri·
fide, apresentada em 14 de Maio de 1852,
em Paris, no Palco da Academia Real de
Musica, ia associar a danc;:a ao movimento
rom1l.ntico 'que excitava a Europa. Ate ar os
bailarinos evocavam ,quase exclusivamente
os deuses e semideuses da mitologia gre21

gao Enchiam 0 palco de colunas antigas e de
Parthenons em miniatura. Efectuavam evoluc;:ees graves sobre musicas academicas que
levavam 0 espectador a bocejar. enfadado,
entre-Iuvas. Com as Sflfides, os Gnomos, as
Bruxas, as Salamendras, as Ondinas, as Wilis
apoderam-se do pa'co do teatro da 6pera.
Os fantasmas sobrenaturais ficaram donos
do terreno. Os bailarinos abandonavam as
togas, os coturnos e as bailarinas apresentavam 0 tutu de tule, como uma aureola a
volta do tronco. Marie Taglioni inventou «as
pontas», que davam a impressao de veo e
que mal tocavam 0 solo. A danc;:a iniciava
a luta contra a gravidade, emancipava-se.
Deixou de haver trac;:os e triangulos, desenhos mais ou menos geometricos, para dar
lugar a cenarios vaporosos, rurnas g6ticas
e espessas florestas. .: curioso notar que 0
Tenor esteve na origem desta transformac;:ao
revolucionaria. Adolph Nourrit, que entao
triunfava nos grandes espectaculos de 6pera,
encomendou ao core6grafo Philippe Taglioni.
um bailado que tinha tirado de uma novela
de Charles Nodier, intitulada Trilby ou Le
Lutan O'Argail. A acc;:ao d_este libreto servira
de esboc;:o a todos os bailados romanticos
desde a SHfide ao Lago dos Cisnes. 0 genio

eASA A. MOLDER
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 _3.0
1200 LlSBOA -

Telef.

321514

TUDO PARA FILATELIA

saos

DE PORTUGAL E ULTRAMAR

e a nos sa grande especialidade
SELOS DE TODO 0 MUNDO
PARA TODOS OS TEMAS

Exposil;:ao permanente de Selos em
15 vitrines do Atrio do res-do-chao
e no 3.° andar (elevador)

da danc;:a de Maria Taglioni e a muslCa de
Lodjenkhon fazem deste bailado um llxito
imortal.
LE DRAGON El JANA

Musica de G. Dimitrov.
Nao temos literatura sobre este bailado.
L' ARL':SIENNE

Drama em 3 actos com paginas sinf6nica
e coros de Bizet.
Teve a sua premiere em Vaudeville, em
1872. Bizet 'extrafu a sua partitura duma
suite de orquestra.
Apaixonado p~r uma bela Arlesienne (que
nunca aparece em cena) 0 jovem campones,
fica preso pelas cartas que falam da indignidade da sua am ada, forjadas pela mae destao 0 terno am ante de Vivetle, mesmo perante
os conselhos sabios dum velho pastor de
cabras que nao consegue demove.lo, no
auge do desespero, suicida-se.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangelro
Novidades. TemAticos.
Sobrescritos de 1.° dia
1000 0 MATERIAL FILATi!L1CO

BaSlos I Campos, lda.
R. Maria Andrade, 55 -

PORTUGAL

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

QUALQUER
. PAIS

ASSINATURAS
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Tel. 8341 08

1100 LlSBOA

VENDA

ExecuQao rApida de pedidos
por correspondfncia

MARIA RATTAZZI

FRANCA n.O 1261 (11.6.1960).

MANCOLISTAS
COMPRA -

DOIS ESTRANGEIROS
EM PORTUGAL

BULGARIA n.O 979 (8.9.1959).
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TEM~

CONTAC:rE.NOS

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

A outra personagem a quem nos referiremos mais adiante e a nao me~os controver~a
Maria Rattazzi, nome abre~lado de Man~
Letrcia Studalmina Wyse, pnncesa Rattazzl,
escritora francesa que nasceu em 1833 e faleceu em 1902. Das suas impressees sobre
Portugal e 0 seu tempo, escreveu «Po~ugal
a vol d'oiseaux, Portugais et Portugualses ..
(1880). 0 livro foi traduzido para portugues
com 0 trtulo "Portugal de Relance... Esta
traduc;l30 portuguesa a'utorizada pela autora,
foi publicada em Lisboa em 1881 (1): E. 0
celebre livro que deu lugar
polemlca Cle
Camilo.
Rattazzi esteve de facto em Portugal. Conhecem-se pelo menos duas estadias: uma
no Hotel Braganc;:a que ainda existe, e outra
no Hotel Central ~ste desaparecido (2).
Do desenhado; dos nossos primeiros selos
postais segundo versao actualizada (?) (3)
o rei
Fernando, devia ser bastante conhecido e pessoa da sua estima. Dizendo maravilhas do Rei ao ponto de, ao descrev€l-Io
usar frases en~usiasticas como «um rei tao
bom, tao gentil, tao be/o», ou «0 quarto do
de uma simplicidade e/egante. E forrarei
do de um estofo da Servia e precedido de
um boudoir encan'ador»; «depara-se-nos um
cavalete con tendo muitos desenhos e esboC;06»; e ainda, «D. Fernando vive feliz. Pas_
seia muito, cac;a, canta, pinta, acompa'!.hado
constantemente por sua esposa, a conaessa
d'Edla».
A sua perspicacia ao visitar a Casa da
Moeda: reparou «em tres grandes toneis (4)
de proveniencia estrangeira que vi no patio;
perguntei 0 que continham. Responderam-me
que era cola inglesa para os selos ...
De maneira que Portugal e tributario da
Inglaterra ate na cola! ...
E finalmente sobre os correios. «Em 1865
o ~umero de telegram as nao excedeu a

a

D.

141.007. Os mesmos progressos tem reffetido sucessivamente no servic;o postal, que
anteriormente a 1852 era irregularfssimo.
As taxas completamente arbitrarias, nao
obedeciam ~ um regulamento uniforme_
Todavia, a organizac;ao actual esta ainda
longe de atingir a perfeic;ao, porque a par
das expedic;oes quotidianas nos centros populos os, h8. localidades que nao gosam esse
beneflcio senao tres vezes por semana. Nestas ultimas 0 servic;o das cartas registadas
e pessimo; ''ilio raro, extraviam-se ou nao
chegam ao seu destino senao vinte di~~ ou
um mes depois de terem sido expeatdas,
sendo inuteis todas as rec/amac;oes». Contudo reconheceque «Merce da actual administrac;ao dirigida pelo conselneiro Gamiermine de Barros, 0 servic;o do correio tem
ultimamente alcanc;ado sersiveis me7horamentos».
Esta senhora que trouxe gran des problemas
aos maridos pela sua maneira de relatar,
nem sempre as suas afirmac;:oes corresponderam a verdade. 0 mesmo teria acontecido
com 0 que filatelicamente quisemos transmitir?

e

NOTAS
(1)
(1)

(3)
(4)

Edltora. Livrarla Zelerlno. In 8. ' , 2 lomos. Exemplaresconslderados raros.
Julio Castilho. Rlbeira de Lisboa.
RelerAncia no Passaporle Filaleiico Inlemaclonal,
Europex. EdlqBo Oticial <los CTT, Lisboa 1986.
Naluralmenle serlam barris. Urn lunel e uma vasilha para liquldos que nunca conl~m menos da
840 IiIros. A cola ou goma era Importada em
barris . Vela-se urn exemplo na relerAncla do
Prof. O. Marques -Hisl6rla do Selo Postel Porlugues.. -Em 23 (Abril 1853). loram recabldos
uma caixa de tinlas a dois barns de goma •.

Pretendau-se respeilar na medida do opsslvel a
orlografia original das Iranscriqiie~. incluldas n!lsle trabalho. Todavia, por Ie se nao ulllizarem, a tlpogratia
nao possul a lelra 0 com nasal pelo qua. nasses
casos, loi utilizado 6.
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Supomos que apenas se conhece 'lima notfcia para orientac;:ao do publico e que na
sua linguagem simples comunicava que «S.M.
houve por bem mandar estabelecer Carruagens de Diligemcia para comodidade dos
seus vassalos, as quais principiarao a servir
no dia 17 do corrente, e ate ao ultimo deste
mes sairao de Lisboa, e de Coimbra nas segundas e sextas-feiras pelas cinco horas da
manha, e devem entrar em Lisboa, e em
Coimbra nas tert;as e sabados ate as nove
da noite. Desde 0 primeiro de outubro em
diante partirao as Carruagens de Lisboa, e
de Coimbra nas segundas, quartas, e sextas-feiras, e devem chegar a Lisboa e de Coimbra nas segundas, quartas e sextas-feiras, ·e
devem chegar a Lisboa e a Coimbra nas terr;as, quintas e sabados, tudo na conformidade dos regulamentos que S.M. determinou.
Em Lisboa se distribuem os lugares de Carruagem em 0 Correio Geral debaixo da inspecr;ao de Alberto Gomes Oliveira, Admi·
nistrador das diligencias e em Coimbra pelo
Comissario. Os rel6gios da Universidade
em Coimbra, da Basilica de Santa Maria em
Lisboa e da estalagem de Carvalhos (7) devem servir de aviso para a partida das carruagens» (6)_
Sabendo-se que as Diligemcias comec;:aram
a circular em 17 de Setembro de 1798, as
observac;:oes feitas par Rattan devem datar
Clessas alturas.
Eis a ,que ele nos relatou, na sua incomparavel maneira de escrever.
«Todo 0 mundo sabe que sem estradas
na6 se pode fazer 0 commercio interior de
hum paiz; a agricultura softre consideravelmente pela difficuldade dos transportes das
producr;oens; ha poucos viandantes, e por
consequencia as estalagens sa6 poucas, e
pessimas; nao pode haver carruagens ae
posta; e em huma palavra, sem es'radas
existe cada povoar;a6 como isofaaa, e seus
habitantes pela maior parte no estaao de
mise ria; por tanto vem a ser em Portugal
hum objecto de primeira necessidade a
construcr;a6 de estradas, que estabeler;ao
huma facil communicar;:a6 entre a Capital,
e Provfncias, e entao se vera prosperar a
Agricultura, e 0 Commercio.
Logo que se acabou a estrada nova de Lisboa ate Coimbra, se estabelecera6 carrDagens de po~ta, a que chamara6 diligencias,
por meio das quaes, com modica despeza, e
10

muita commodidade podia6 hir quatro pessoas de Lisboa a Coimbra em dous dias; mas
como a refar;:oens entre Coimbra, e Lisboa
na6 sa6 de grande monta, havia poucos
passageiros que cubrissem a despeza que se
fazia com as taes diligencias 0 que na6 teria
acontecido se a estrada chegasse ao Porto;
por quanto as re/ar;oens da segunda Cidade
do Reino com a Capital sa6 incomparavelmente maiores, e nunca faftaria6 passageiros. Alem disto 0 estabelecimento destas Diligencias foi ta6 mal calculado; que, ainda
que houvessem passageiros, deveria precisamente acabar como acabou em pouco tempo; porque as carruagens era6 mui pesadas,
e grosseiras; levava6 s6 quatro pessoas; e as
mudas era6 ta6 distantes humas das outras,
que as bestas destinadas para este servir;o
se estafara6 em pouco tempo, 0 que se teria evitado se, em lugar de se fazer es'e costeamento por conta do Estado, se entregasse
a particulares, que pelo seu proprio interesse
cuidassem melhor na conservar;a6 das bestas, como se faz em todas as partes, pagando Ihes 0 Estado hum tanto cada anna
pelo transporte das malas das cartas: objecto, que em todos as paizes he ta6 rendoso, e
que em Portugal, por falta de arranjo, e
ordem, chega apenas para Os empregados;
porque afem destes serem muitos, e huma
grande parte inuteis, paga6 as recebedores
as cartas, em lugar de as pagarem os que as
remettem, vindo assim aperder-se a porte
de huma grande quantidade, que fica6 no
correio.»

RUTEIRO

DE

EXPOSl(:OES

A PROPQSITO DE FAROIS
Uma obra de divulgac;:ao cultural tem tanto
mais valor quanta maior for a populac;:ao
abrangida par ela, E uma exposic;:ao de portas abertas num local com uma antecamara
cheia de verdura, de agua a beija-Ia , e de sol,
poderia atrair muita gente.

nadores se deslocassem de preferencia para
a Casal Ribeiro. Disso estamos convencidos pela pouca afluen:cia de filatelistas conhecidos a Torre de Selem. E felizmente que
isso aconteceu: e que, embora 0 posto m6vel dos
tenha ~uncionado das 10 h as

cn

A sua nao desmentida larga visao foi confirmada pelos Correios, que em 4 de Maio
de 1804, acabaram com essas Diligencias
Postais.

.
NOTAS
(1)

Julio Caslilho. Balrros Orientals.
(2) Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasllelra,
(3) Londres. Impresso por H. Bryer (1818).
(4) COimbra. Imprensa da Unlversldade (1920).
(5) Supoe-se que partla da actual Cal~ada do Combro, onde se sltuava 0 Correio Geral. Ao certo
s6 em 1800, a -Gazeta <le Lisboa. n.· 38, noticiava 0 local de partida.
(6) Refere-se.a -arratel". Antiga medida de peso
equlvalente a 459 gramas.
(7) A Estalagem dos Carvalhos, era no local dos
Carvalhos, no concelho de Porto M6s, que f1cava
a melo caminho entre Lisboa e Colmbra.
(8) .Supplemento Ii Gazeta de Lisboa-, n." XXXVII,
6."-feira, 14 de Setembro de 1798.

Foi a que julgamos encontrar na Torre de
Selem, onde os CN apresentaram uma exposic;:ao filatelica adequada a uma outra de
«far6is de Portugal» e ainda um carimbo
comemorativo a assinalar essa exposic;:ao.
Num dia em que, alem dessa exposiQ3o, se
verificou a primeiro dia da emissao de selos
dos Far6is, de preyer seria que as coleccio19 h, os filatelistas (e a publico em geral)
s6 tiveram acesso a Exposit;:ao depois da

inaugurac;:ao por entidades oficiais, prevista
para as 18 horas, isto e, quando a sol comec;:a a despedir-se, as moradores de zonas
afastadas se encaminham para regresso ao
lar e 0 carimbo comemorativo esta prestes
a deixar de funcionar.
Apesar da a·usencia de filatelistas, as pas·
seantes, nacionais e estrangeiros, poderiam
ter beneficiado de um espectaculo em ambiente solene: aparelhagem dos «Far6is de
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Portugal.. e uma exposh;:ao filatelica do terna "Portugal e 0 Mar», 0 que nao sucedeu
p~r falta de cartao de convite para a inaugurac;:ao a uma hora tardia.
Assim, nao cremos que se mostrem generosamente as nossas riquezas nem se aproveitem oportunidades para enriquecimento de
conhecimentos at raves de uma passeata.
Quando se abrem as portas, ja nao ha publico e a exibic;:ao foi apenas apreciada p~r
aqueles que, exercendo cargos oficiais, conheciam 0 conteudo da exposic;:ao antes de
a visitarem, pelo menos a aparelhagem.
Que pena nao terem sido espalhados, pelo
povo an6nimo, os excelentescatalogos com
pormenorizada descric;:ao da tematica .. Portugal e 0 Mar.. montada pelos ClIT! Que pen a
nao terem sido distribuidos (ou vendidos?)
alusivos aos
muitos subrescritos dos
Far6is, tao belos que lembram os do centenario do selo do ultramar portugues!
Concluindo os far6is nao servem para iluminar numa exposic;:ao as escuras ...
(A. C.)

cn

CAPEX 87
Realizou-se, de 13 a 21 de Junno, em Toronto, no Canada, a CAPEX 87, terceira Exposic;:ao Filatelica Mundial levada a efeito
naquele pais, com 0 patrocinio da Federac;:ao Internacional de Filatelia.
Tendo decorrido no Centro de Congressos
de Toronto, ocupou uma area de 17.800 metros quadrados e albergou cerca de 650
colecc;:oes.
As colecc;:oes foram classificadas por urn
Juri Internacional tendo pertencido ao mesmo 0 conhecido Jurado, Francisco Lemos
da Silveira. -Este coleccionador portugues e
urn dos maiores especialistas em Aerofilatelia e reconhecido internacionalmente como
urn dos maiores expoentes nesta modalii:la·
de filatelica, sendo tambem Presidente da
Comissao de Aerofilatelia da Federac;:ao Internacional.
Nesta especialidade foram concedidas 45
medalhas de prestfgio: Ouro grande (1),
Ouro (14), Vermeil grande (18) e Vermeil
(12) .
Portanto, eram Cle excelente nivel 72 %
das participac;:oes aerofilatelicas em competic;:ao (63).
o nlvel geral da Exposic;:ao loi muito ele'
vado, justificando 0 grande numero de me-
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dalhas de oUro atribuiOas: 60 Cle Ouro
grande e 102 de Ouro.
Os Grandes Premios foram assim outorgaaos:
Grande .premia Nacional-G. Wellborne
(Canada)
- "British Columbia» (2 candiClatos)
Grande Premio Internacional - P. Meyer
(Dinamarca)
- "Danish West Indies» (4 candidatos)
Grande Premio Alta Competic;:ao R.
Ishikawa (Japao)
- "USA 1847-69 .. (3 candidatos)
As participac;:oes portuguesas obtiveram
as seguintes classilicac;:oes:
Medalha de Prata Dourada atribulda a
colecc;:ao "Selos de relevo de Portu_
gal 1853-1867 .. de JOAO GONCALVES
NOVO.
Medalha
de Prata (m6dulo grande)
a colecc;:ao "Hist6ria Postal das IIhas
do Canal .. de ASBRUBAL AUGUSTO
MAGALHAES.
Medalha de Prata a colecc;:ao de MaximaUlia "Estudo dos Mamfferos segundo a sua classificac;:ao e distribuic;:ao Zoogeografica..
de ANTONIO
GONCALVES BORRALHO.
ES'e ultimo Clistinguido, foi 0 Comissario
portugues da CAPE X 87.

ESPAMER 87
A COHJNHA vai ser palco de mais urn :::
Exposic;:ao F.latelica Europa e America,
"ESPAMER 87., na sua nona edicao, de 2 a
12 de Outubro de 19817.
A Exposic;:ao e organizada pela Sociedade
Filate:ica de Corunha, com a patroclnio do
Congre:sso ESPAMER e a apoio da Administrayao dos Correios ES"Janhola.
Poderao concorrer na classe de competiGao colecc;:oes de Filatelia Tradicional, Histcria Postal, Aerofilate!ia, Maximafilia, Inteiros
Postais, Tematica, Literatura e Filate!ia Juvenil de colecionadores da Europa e America, que ten ham obtido medalha de prata
dourada em Nacional au medalha de
em Internac·onal.
o comissario ,::;ara Portugal e a filatelista
Ant6n :.o Borralho, residen te na Av. 2'5 de
Abrli, 2'7-6.° A - 850!) PORTIM'AO, para
onde podem ser so:icitados todos os escla·
recimentos.
.

DOIS ESTRANGEIROS
EM PORTUGAL
Jose R. Dias Ferreira
Entre os estrangelros que escreveram sabre Portugal, exlstlram dais
que mereceram flcar na hlst6rla postal. As suas referenclas se bem que
nao multo IIsonjelras, tlveram 0 merlto de, com multa slncerldade, aludlrem aos correlos portugueses, e sao tanto mals de apreclar dada a
altura em que foram escrltas e a cerca de um s6culo uma da outra.

JACOME RATTON

o

primeiro, trata-se de Jacome Rattan, que
residiu em Lisboa durante cerca de sessenta
e ,quatro anos. De nacionalidade francesa,
nasceu a 4 de Julho de 1736, em Monnestier de Brianc;:on. Chegou a Lisboa com 0
seu tio Bellon, que era urn importante comerciante na cidade do Porto, a qual, par
sua vez, 0 entregou aos pais, ao tempo comerciantes em Lisboa, a 7 Cle Maio de 1747.
Rattan foi na sua epoca urn homem extraordinario. Viveu a terramoto de Lisboa. Canhece·se mais uma morada (1) antes de viver
no seu faustoso palacio na Rua Formosa,
hoje Rua do Seculo, par on de passaram todas as grandes figuras da epoca. Dotado de
urn espirito brilhante e pratico, era de uma
originalidade espantosa, Ao acaso, vale a
pena recordar que, por exemplo, foi 0 homem que recomendouque se numerassem
as documentos na Alfandega (evitando-se os
frequentes extravios); plantou 0 primeiro eucalipto em Portugal e importou a primeira
araucaria (2). Famoso industrial, ~undou fabricas de chitas, papel, chapeus, fiac;:ao de
algodao (em ~omar), etc. Para maior conhe·
cimento da sua vida, remetemos os leitores
para a sua obra "Recordac;:oens de Jacome
Ratton» (3), esc rita por ele, da qual, dado 0

seu interesse para a hist6ria, foi publicada
em 1920, uma segunda edic;:ao pelo Prof. Teixeira de Carvalho (4).
Com a "Decreto da extinc;:ao do oflcio de
Correio Mor.. (18/1/1797), das ccCondic;:oes
aceites pelo Correio Mor para cedencia do
seu oficio.. (18/1/1797) e do "Alvara con
forc;:a de lei de extinc;ao do mesmo oUcio .. ,
(16/3/1797), 0 correia comec;:ou a ter outra
orientac;:ao e maior incremento. A partir de
1798, 0 correio terrestre que era, segundo
Godofredo Ferreira, ccunicamente a pe e a
cava/o», passa tambem a usar a dilig€mcia.
Para voltarmos a falar de Ratton, temos
ainda de acrescentar mais alguma coisa.

o sexto diploma que se publicou de pais
daquele que extinguiu 0 oflcio de Correio
Mor, trata das cclnstruc;:oes para 0 estabelecimento das diligencias entre Lisboa e Coimbra .. , a 6 de Setembro de 1798. No seu artigo 1.° dizia que «Qualquer pessoa sendo
conhecida, ou apresentando 0 seu passaporte, podera tamar em Lisboa na Repartir;fio
do Correia (5) par mao do Administrador das
Diligemcias, e em Coimbra no seu comissario, um au mais dos quatro lugares da Carruagem da Posta, pagando par cada um
deles, 9$600 riMs, e podendo levar mala ate
20 arrates (6), que pertencem a cada lugar.»
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rem conhecidas publicamente, as
considero como novidade e que par
certo irao complementar a patrimonio postal da primeira metade do
seculo passado.

como tendo correia, nao se Ihe conhecia qualquer marca. Trata-se de
ASSUMAR, situada no concelho de

CASl'RO DAIRE - Castro Dairo e 40
rs. manuscritos a lapis azul em
carta de 1831.
CONSTA:NCIA - COZSTAZ.QIA impressa a sepia em carta oficial de
31.7.1838.
ELVAS -Impressa a preto com porte
de 30 rs. manuscrito em carta de
21.10.1802.
LOURINHA - LOURINHAN impresso
a sepia e 30 rs. manuscrito em
carta de 22.1.1802.
NAZAR~ -Impressa a sepia em carta oficial de 26.2.1829.
Finalmenl1e, uma localidade que
em bora co"nstasse do mapa de 1801,

Nesta nova rubrlca Inclulremos pequenas notlclas, em particular
relaelonadas com a filatella portuguesa, as quais, por nAo merecerem
malor desenvolvlmento, se podem resumlr em POUC8s IInhas.
J: uma excelente oportunldade para TODOS os nossos leltores que
nAo gostam de eserever multo mas qUe se prestarAo a allnhavar mela
diizla de frases.
Aqul flea, pols, 0 convlte aos leltores, estando estas colunas a sua
dlsposl~Ao.

Oadas as suas reduzidas dimensoes nao
se consegue ler nada no carimbo comemorativo da FIC / Madeira I 87. Noticiario
n.O 32/87. Mais rigorosamente 0 que est a
por baixo da palavra ASSICOM.

Monforte, distrito de Portalegre. Reproduz-se a marca em questao, sabre carta oficial datada em 18.9.1822.

* * *
1.0 LEILAO DO CFP
Conforme temos vindo a divulgar, a Clube Filatelico de Portugal vai
realizar a seu 1.° LEILAO FILAT~LlCO.
A almoeda tera lugar na sua Sede, no proximo dia 31 de Outubro,
com inicio as 14.30 horas.
Os interessados poderao efectuar as suas licitac;:oes guer par correspondencia, quer par presenc;:a no local do leilao.
Continuam a decorrer as trabalhos de selecc;:ao dos lotes que nos
foram remetidos, para elaborac;:ao do respect iva catalogo, a qual sera
remetldo gra,tui,tamen!te a todos as que a solicitarem para a Sede do CFP.
Hegiste-se desde ja com muita satisfac;:ao que excedeu todas as nossas previsoes e expectativa a qualidade e quanti dade ,de lotes recebidos
'0 que desde ja assegurara a este leilao um exito notavel, com numerosas
pec;:as Ide grande valor e' raridade.
.
Par outro lado, record amos que os lotes estarao patentes para apreciac;:ao dos interessados ,durante 0 mes de Outubro.
8

•

Primeiro carimbo eomemorativo - Continuamos aguardando da Uniao POstal Universal (UPU I a informacao Se houve OU nao.
algum carimbo durante 0 Congresso da UPU
realizado em Usboa (1885).

•

Tambem nao Se conseguiu saber se
no Noticiario n.O 42/87 0 0 qIJeria dizer 41. "
Conferancia/,D istrito 196, visto no texto estar a referancia 41." Conferencia.

•

Inteiro postal Quando da Inaugurac;:ao
da Central de Correios de Cabo Ruivo. foram emitidos bilhetes-postais ilustrados que
pelo seu aspecto e legendagem admitia-se
que foss em editados pelos cn. Podemos
esclarecer que dada a ausancia de qualquer
Portaria os mesmos nao passam de bilhetes-postais publicitarios.

•

No Brasil, em Curitiba (Parana) de 15 a
27 de Abril passado esteve patente na Agancia Filatelica/ECT uma mostra filatelica intitulada a «Evoluc;:Ao da Lubrapex». 0 material vai estar exposto noulros locais.

Tarjas fosforescentes Chamamos a
atenc;:ao dos especiallstas (e nao s6) que,
par exemplo no caso do selo base da 1.•
Serie, ulnstrumentos do Trabalho., taxa de
20$00, ja sao conhecidas tarias fosfores centes em varios locais.

o

•

Brasil com uma emissao em Agosto,
tambem comemorara a Sesquicentenario aa
FundaCao da Real Gabinete Portugues de
Leitura (Rio de Janeiro).

•

Bloeo-prova Para ser incluldo (como
fOi) no livro .Olhar 0 Ambiente-, .. 1987 Ana
Europeu do Ambiente», edic;:ao dos Correios
e Telecomunicac;:c3es de Portugal, fOi emitido urn bloco-prova, em azul e preto, com
mais as seguintes caracterfsticas: impressao em off-set pela Litografia Maia do Porto.
sabre papel pre-gomado Clark de 102 g / m2,
numerados de 00.001 a 15.000. 0 bloco comporta as taxas 25$00, 57$00 e 74$50. Se
ma:s motivos nao houvesse, s6 pela prova
valera a pena adquirir a obra.

•

Os selas de Cabo Verde astao actualmente a ser impressos pela Imprensa do Estado da Austria (em Viena), e distribuldos
pela Phila Service Austria, que as anunciam e comercializam. Cabo Verde-Austria.
Vale a pena apreciar as pagelasl
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MELHOR ATE A DATA PARA APRES8NTACAO
E PRESERVACAO DOS SELOS NOVeS

NOVAS MARCAS
DA PRE-FILATELIA PORTUGUESA

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfSES ESTRANGEIROS

Adelino A. Melo Caravela

PECAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTHAS, CLASSIFICA!DORES E CAPAS

•

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO
Agentes: Lisboa - Fllamundo
Faro - I. Coelho
Coimbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

c.

Prar;a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comereial Brasilia
Sala 911 - 9.°
4100 PORTO

E extremamente gratificante a procura de elementos que
contrlbuam de alguma forma 'para 0 enriquecimento da
nossa Hlst6rl'a Postal, 'princlpalmente quando essa procura
resulta em achado de pelfas com-marcas postais, ate agora
desconhecJdas.
Sabe-seque foi em 1797 que os
Correios passaram para a Administrac;:ao do Estado, criando-se entao

mente muita desta conservaao ate
hoje.
E pois com a finalidade de dar a

SANTANA

FILATELIA TEMATICA OU POB PAfsES
GRANDE STOCK
NAO TEMOS TUDO, MAS T6MOS DE TUDO
EXEGUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em ser,ies completas, novas, e sem charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores tprelfos

SC'UflNIIAN

B6ME'SSAS PARA 1000 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA LlBERDADE, 1$7 _1.0
1200
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(Metro: AVENIDA)
LISBOA-Telef. 561539

varias marcas nominais que identificavam as localidades onde a correspondemcia era tratada, tendo-se feliz-

conhecer a todos os interessados
que passo a enumerar algumas marcas pre-filatelicas, que por nao se7

rostro, depois na arte de traduzi-Ia em linhas
e dar-Ihe uma legenda. Esta era como uma
lanvada - a estocada do diestro orlada de
sangue vivo num facto, numa anedota, num homem ou grupo de homens,
borra-botas ou de alto coturno. A legenda,
para esses, era como um relampago a iluminar a montanha do Sinai. Era 'um segredo
do oficio; neg6cio de Hermes e do Espfrito

cafe, inumeros bonecos nascidos de um simpies pau de fosforo queimado e mofliaao numa mistura de cafe com tabaco, material improvisadp para ocupar momentos de ocio
ou para satisfazer pedidos de outros frequentadores do cafe_
Grande e pobre Stuart que morreu no hospital como Camoes, Socage, Gomes Lea/ e
muitos outros!

LEGISLAQ.lf.O
DE

INTERESSE

FILATELICO

Compilado por Jose R. Dias Ferreira
PORTARIAS

MAQUINADE VENDER ETIQUETAS
COM IMPRESSAO ,DE FRANQUIA

Portaria n.O 85/87. 7-2-1987. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva aos
.. Castelos e brasoes de Port,ugal».
Portaria n.O 89/87. 7-2-1987. Selos postais
- 3.° grupo de emissao base «Arquitectura
popular portuguesa .. , contendo tarja fosforescente e tiragem ilimitada.
Portaria n.O 124/87. 23-2-1987. Emissilo de
selos, com tarja fosforescente, comemorativa
dos .. 75 Anos de Turismo Institucional ...
Portaria n.O 134/87. 26-2-1987. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, comemorativa
do .. Centenario do NaSCimento de Amadeo
de Souza-Cardoso ...
Portaria n.O 157187. 6-3-1987. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, comemorativa
do .. Ano Europew do Ambiente ...

A partir de 10 de Julho de 1987 deixou de
existir a maquina 002 que funcionava na
Estavao de Correios do Terreiro de Pavo.
E em 15 de Julho de 1987 comevou a funcionar a maquina 010 na Estavao dos Correios
dos Restauradores em Lisboa.

FLAMULAS
1.n Bienal Internacional de Obidos. Estavao Central dos Correios de Lisboa. De
15/6/87 a 15/7/87.
Visite Pavos Ferreira 87 Capital do M6vel.
5/ 13 Setembro. Estavao Central de Correios
de Lisboa e Porto de 1/ 7 a 31/8/87.

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGO ELADIO DE SANTOS
A VENDA

-

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL E INSULAR,
E DE MACAU
49.a Edic;ao. 1988 .... .. ........ ... ... .. ...... ........... 800$00
Pelo Correio: Porte e registo 157$00;

Santo; as suas aplicavoes ao quotidiano, um
•
dos gran des doris' de Stuart...
Autor de uma obra vastfssima, quantos bonecos se encontram dispersos e perdidos!
Um nosso amigo, por exemplo, possui 0 retrato de um tio, fntimo de Stuart. Um nosso
irmao, colega do jomal, admirou, a mesa do
6

Embora nao seja totalmente filatelico, nao
resistimos a tentar;ao de reproduzir 0 boneco legendado por "Pombos ... Correios» e
retirado do livro antes citado. Tanta temura
agrada, com certeza, a todos os co/eccionadores de se/os, de se/os mensageiros do
amor ...

a cobranc;a

mais 59$00

G'rande sortido de serres completas e selos tematicos
Pefj:a listas de 'p relfos gra,tis
RUA BERNARDO LIMA, 27 - TEL. 549725
1100 LISBOA
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FllAIEllA NUMISMAIICI SIMARRO, lOA.
Centro Comercial Brasilia
Loja 127 - Piso de entrada
4100 PORTO

sir;so retrospectiva de desenhos, aguarelas,
guaches, pasteis e ate 61eos de Stuart Carvalhais no Centro de Arte Moderna da Fundar;so Gulbenkian. Pensamos, no entanto,
que merecera a pena tentar, pois foi inaugurada em 20 de Julho.
Va e converse com os bonecos de Stuart.

Desde muito novo, colaborou nos jornais
"A Republica», "A Luta», "A Batalha», e em
1913 parte para Paris, onde trabalha em «Le
Journal», «Excelcia», "Pages Folies».
Voltou a Portugal, mas, na opiniso de Mestre Aquilino Ribeiro no prefacio de «Stuart e
os seus Bonecos», livro da Colecr;so Bom-

*

-Humor de Algibeira editado por Armando
Pauloulo, a lugac. de ~tuact Carvalhais .. era
Iii (na Europa para Iii dos Pirineus), na fileira dos Gavarni, Caran d'Ache, Oaumier,
Forain, Leal da Camara. Como eles, superava
no poder de observac;:ao com aquele seu
olhinho azul, meio de felino, meio de dentir-

Tel. 69 86 38

COMPARAMOS QUALQUER QUAN;rIDADE DE COMPOSI~OES, A:

Africa Portuguesa .................... . 10 diferentes a
»
a
Angra ........... .... .............. ... ... . 10
»
a
Congo ....... ............................ . 10
»
a
Funchal ............ . ........ .... .. ..... . 10
»
a
Horta ....... .. ..... ...... ........... .. .. . 10
»
a
Inhambane .. ....................... .... . 10
»
a
Kionga ...................... . ......... .
4
Madeira .... ............ .. ... .... ....... . 10
»
a
»
a
Ac;:ores ................................... . 25
»
a
Ponta Delgada .... .. ................. . 10
»
a
Tete ........ . .. ................. . ..... .. .. . 10
»
a
Zambezi~.
. ... .... .... ................. . 10
»
a
Quelimane .... ... ............... .. .. ... . 10
»
a
Lourenc;:o Marques .................... . 10
»
a
Timor ....................... . ........... . 25
»
a
Macau .. . ........ .................... . ... . 25
»
a
Nyassa .... .. ..... .. ...... ............. . 25
»
a
Angola ... ......... .................... . 200
»
»
a
300
»
»
a
400

100$00
80$00
60$00
80$00
80$00
80$00
360$00
60$00
120$00
80$00
80$00
60$00
80$00
60$00
90$00
80$00
120$00
400$00
600$00
1.000$00

Col6nias Portuguesas:
2.000 diferentes
3.000
»

»

a 5.000$00
a 10.000$00

Os composlc;oes podem ter novos/usados mlsturados mas em bom estado

As Folhas Lindner 1986 ja estao a venda, nos vossos fornecedores
habituais ou na nossa casa.
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* *
Como complemento da nota filatelica, julgamos oportuna uma outra biografica.
Jose Herculano Stuart Torrie de Almeida
Carvalhais nasceu em Vila Real de Tras·os-Montes no dia 7 de Mart;o de 1877.
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LISTA DE SOCIOS
P6RTICO

DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST -

STUART CARYALHAIS

ALTERA~OES -

L1STE DES MEMBRES

REINGRESSOS -

NOVOS S6CIOS

PORTUGAL

Alves Coelho
ARGENTINA -

PORTUGAL

Durante 0 ana corrente, comemora-se 0
centenario do nascimento de Stuart CarvaIhais, um artista que nos proporcionou muitos momentos de prazer e de admirar;lio. Os
seus bonecos falam, slio animados de movimento, retratam a vida de uma epoca, em
especial da gente humi/de.
Fi/atelicamente faTando, 0 CTube Fi/atelico
de Portugal "lio pode deixar de se associar
a homenagem justissima. Stuart Carvalhais
desenhou os bonecos para 8 bilhetes postais
e tanto bastou para que 0 seu nome ficasse
ligado as colecr;c5es de inteiros postais com
caracterfsticas individuais pr6prias, unicas
no mundo dos bi/hetes postais.
Segundo 0 catS logo de Inteiros Postais
Portugueses, coordenado por Joaquim Lfldo,
esses postais tomaram os nrimeros 438/VII C1
a 445/VII C8 com selo impresso da taxa de
$50, liIas vermeTho, do tipo «Caravela» e
prer;o de cada potal de 2$00, incluindo franquia. Esta edic;lio foi feita em 1953; mais
tarde, em 1963, esses mesmos bi/hetes postais tomaram os nrimeros 554/VII C1 a 561/
/VII C8 e foram vendidos ao prer;o unitSrio
de $50, tendo side substitufda a legenda
«Prer;o incluindo franquia 2$00» por «Serie
G - Prer;o in;luindo franquia $50».
Na colecr;io se apreciam figuras tfpicas de
Lisboa de outras eras em trar;o inconfundivel. No primeiro, 0 deita-gatos conserta um
chapeu-de-chuva enquanto uma freguesa mira
uma per;a de lour;a que necessitara de um
gato de arame. 0 numero dois representa
uma cena junto ao chafariz: 0 abastecimento

4

de agua serve para a conversa de ocas/ao
a que um gato assiste indiferente. Segue-se-Ihe a vendedora de Mexi/hlio no numero
tres a apregoar de peito inflamado.
No n.D 4, «Esperando a Lota», as vendedeiras de peixe aproveitam a oportunidade para
formarem os seus grupinhos de cavaqueira;
um gato aguarda 0 resultado do negocio.
«A Mulher da Fava Rica» aproxima-se de
uma freguesa que a aguarda de prato nas
mlios e ar cansado, caracterfstico de quem
se levantou muito cedo como era necessario
naque/e tempo da primeira refeir;,lio com fava
rica.

Depois, «A Cigana das Sinas», disposta a
desvendar 0 misterio do futuro de quantos
qUisessem mostrar a palma da mlio; em segundo plano, a familia e a casa ambulante ...
No n.D 7, «Varino e Varinas», apreensivos
com 0 comercio do peixe, e finalmente, no
n.D 8, uma «Descarga de Peixe» palpitante
de movimento e de interesse no desenlace.
Tudo isto slio quadros que provocam saudade aqueles que a eles assistiram e vo/tam
agora ave-los pe/a pena extraordinaria de
Stuart cheia de realismo. Aos mais novos,
interessara conhecer costumes e profissc5es
noutros tempos acontecidos na nossa capital.
Lamentando a impossibilidade de reproduzir todos os bi/hetes postais, separamos um
deles ao acaso, pois, como os outros, espeIha um panorama rico de vida.
Na data de pub/icar;lio deste Portico, nlio
sabemos se ainda se mantem aberta a expo-

236 -

Dr. Jose Vicente Matos Mourao. Quinta dos ILombos. Rua das Rosas, lote
16-2.D Dt.°. Carcavelos. 2775 Parede.
(M) Po. Fr. Es. In. Compreende It. C.
T. V. Colecciona 1. 2A. de prefer6n·
cia selos N. 19. 5 CEPIT. Varias tematicas.
962 - Jose Marques Paulo. Apartado 92.
2501 Caldas da Rainha Codex. (M)
Po. T. C. 60. N. U. 1. 2A. 19. 21. 93.
94.
2680 - Carlos Duarte Simoes Pereira. Rua
do Trillngulo Vermelho, n.O 19-1.° Dt.°.
1100 Lisboa. Po. Fr. In. T. C. 60. N.
U. 1. 94.
2868 - Jose Fernando da Silva Rodrigues
Gomes. Rua Tenente Valadim, 91-2.°.
2000 Santarem. (P) Po. Fr. In. T. C.
V. 18. Tematica de animais.
2869-Julio Marques da Costa. Rua da
Costa, 122-1 .°. 1300 Lisboa. (P) Po.
Fr. In. T. C. N. 60. 1. Macau. 94 .
2870 - Fernando Jose Rodrigues dos Santos Silva - Urb. Cidade Nova Edfi.
9A-5. 0 B - Santo Ant6nio dos Cavaleiros. 2670 Loures.
ESPANHA

1196 -

Augusto Marques Lufs. c/ del Rio,
s/ n.O San Miguel. Villablino 24100.
Leon. (M) Po. Fr. Es. T. C. 60. U.
1. 2A. 90. 94.
2836 -Ing. Ignacio M. Fernandez Stordiau.
PI. San Juan de La Cruz, 1-7.°. Dch.'.
28003 Madrid. Deseja 60. U. 1. 19.
Mancolista. 90. Valor contra valor.
60. 1. Modernos contra 62. 19.

61 2727 -

2734 -

2·735 -

2911 -

ARGENnNE

Argentina Filatelica _ Casilla Correo Central 21,21 - Buenos Aires.
Raul Adolfo Rainone. Luis Maria Drago n.O 785. 2000 Rosario T. 60. N. U.
1. 2B. C. Verde, Guine. 2C 12 61.90.
Juan Carlos Davi. Corriente3 1317.
2148 Centeno (SF). T. 60. N. 1. Oil
60. N. 12. 15. Outros.
Leonel R. Rodriguez. Casilla Correo
n.O 18 - 2148 Centeno (SF). T. 60. N.
65. 1. Ac,:ores e Madeira. Da 60. 12.
62.
Mario Ramunno. Casilla de Correo
2594. BUENOS AIRES. Es. In. Po. T.
60. 5B. 9. 12.90.
AUSliRALIA -

AUSTRALIE

1407 -

Manuel Ferreira da Silva. 38 Yarra
Road. Phillip Bay. N. S. W 2036 Australia. (M) Po. In. T. 60. 1. 9. 92. 93.
94.
2769 - J. Szemeredi - P. O. Box, 701.3175
Dandenong. In . AI. Es. Hu. 60. U.
5A. Hungarian. P. Hist. 90. 92. 97.
2815 - Tony Ferreira. 27. lihomasina St. E.
Bentleigtl, Vic., 3165. AUSTRALIA.
Po. In. Fr. Chin6s. T. C. 60. 1. 2.
67B. 90. 94.
POL6NIA

2852 -

Josef Sadowki. ul. Chocimska 25/3.
30-057 Krakow. (M) In. 60.
29

EDITORIAL

BOlSA FILATEllCA
Espac;:o a disposic;:iio de todos os leitores que podem aqul inserlr .
o seu anuncio ao PJ"e(:O econ6mico de 30$00 p~r Iinha.
Folhinhas com os mais be·
los carimbos de Portugal Estavam editadas ate final de
1985 mais de 500 folhlnhas
com marcas diferentes. Salvo
o numero urn, esgotada (e que
compramos por muito born
prec;:o) • esta a tempo de adquirir todo 0 conjunto. -Em distribuic;:ao urn catalogo-prec;:ario,
que enviaremos gratis a simples pedido, bern como amostras para quem nao as conhec;:a. Sergio W. de Sousa SimOes - 2500 Caldas da Rainha.

PAULO OMS
Compro pec;:as filatelicas em
carta. inteiro postal Ou postal ilustrado que tenham porteado, imposto postal e (ou)
telegratico e multa postal de
Portugal. IIhas e ex-coI6nias.
R. Gonc;:alves Zarco N." 1-2."
andar Buraca . 2700 Amadoto.
Tel. 975487. Depois das 19.30
horas.

Pacotes com selos tematicos e p~r palses - 0 mais
completo conjunto de temas
(amais apresentado. Soli cite
prec;:ario. Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
SimOes Rainha.
Europa de Leste. Oferec;:o
aos melhores prec;:os series
novas tematicas au outras.
incluindo novidades. F. Loureiro. Pro Bernardo Santareno.
Lote 0 8. 5." D. Damaia/2700
Amadora.
30

Tiras plasticas e classlflcadores E todo 0 restante
material filatellco. Em distribuic;:iio gratulta, urn prec;:ario
que Ihe sera remetldo com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa SimOes - 2500 Caldas
da Rainha.
Compro selos, postais, cartas, cintas de jornals, etc.,
Portugal e Ulramar, em especial Macau. Timor. c.a Moc;:ambique, Nyassa, Tete, Zambezia,
Kionga. Congo, Cabinda.

Send me 100/200 different,
undamaged used stamps from
your country and I'll exchange
them into Portuguese ones.
I accept also trucks exclusively based on whole world
topics. LuIs Afonso da Maia,
L. Martins Lima 3° dt, 4750
Barcelos, Portugal.

Se e revendedor - Temos
em distribulc;:ao gratuita urn
prec;:ario de pacotes com selos, tematicos e outros, alem
de todo 0 material filatelico,
e que naturalmente Ihe interessa. Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
Simoes Rainha.

PRE<;:ARiO POR PArSES
Se V. colecciona qualquer pais
estrangeiro, desde Afeganistao a Zimbabwe, interessa-Ihe
receber este nosso prec;:ario,
repleto de series completas
novas. Descreve mais de 280
paises e perto de 100 temas,
num total de cerea de 24.000
series diferentes. Para 0 reeeber. envie Esc. 80$00, reembolsaveis no primeiro pediclo.
Para 0 estrangeiro remeter a
equivalente a $5,00 USA
(aviao). au $2.00 USA (superficie). S~RGiO W. DE SOUSA SIMOES- 2500 CALDAS
DA RAINHA.

QUERO POSTAIS ILUSTRADOS DOU SELOS OU FDC
PORTUGUESES EM TROCA
MASCARENHAS

Troco selos tematicos. Fra·
rna labels e quilos. J. Szemeredi. P. O. Box 701. 3/75 Dandenong. Australia.

J. Trindade - Tel. 2515949.
Apartado 582. Portela - 2685
Sacavem.

R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.°
1885 MOSCAVIDE
Novas emissoes de todo 0
mundo por palses e temasEsta e uma das nossas grandes especialidades! Melhores
prec;:os e desejo de servlr
bern. Pec;:a circular de inscric;:ao prontamente enviada. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Rainha.

For 100/ 200 different, undamaged used stamps related to mammals, birds, fiowers, butterflies, castles, brid·
ges, boats, maps, flags, paint·
ing, music, theatre, sports,
shellS, windmills or pot'ery
i'li send you similar thematic
lot. LuIs Afonso da Maia, L.
Martins Lima, 3." dt, 4750 Barcelos, Portugal.

Esta edlviio da Revlsta· do Clube Fllatellco de Portugal podera, de certo modo,
conslderar-se como cchlst6rfca.. - permlta-se-nos s utillzaviio um pouco abuslva da
palavl'a e entenda-se desde ja que 8i colocamoSi entre aspas.
Na vendada, pensamos que nunca tinha antes acontecldo chegar as maos dos
nossos cons6clos um numero avan~do em rela(:8o a data em que deverla ser publlcado. Isto -e, a presente Revlsta que, de acordo com a sua perlodlcldade blmestral,
corresponde a Agosto, esta em cass dos nossos leltores, em Julho.
E sera convenlente asslnalar que tal Se veriflca sem recorrer a artlflclalismos,
ou seja, 0 numero anterior, I'Ieferente 8i Junho, saiu nesse mesmo mes e os que 0
antecederam neste ano, tambem foram dlstribuldos multo pr6ximo das datas prevlstas.
Permlta-se-nos referir alnda que esta Revlsta asta a chegar as miios dos leitores
men os de um mes depols da precedente, 0 que, como se compreendera, demanda um
esforvo conslderavel.
Porque 0 fazemos?
Em prlmelro lugar pelo respelto e pela consrdera9ao que os leltores nos
merecem: tfnhamos plromelldo que assim aconteceria tendo em vista que multos se
ausentam no mes de Agosto, sendo pols pouco relevan.le que 8i Revlsta fosse remellda
nesse periodo.
Por outro lado, sentimo-nos no dever de desenvolver os nossos melhores esforvos nao apenas para cumprir a mlssao que nos fol cometlda, mas tambem para corresponder as boas palavras que, em volume que nos chega a sUl1Preender, os leltores
tem tldo a generosldade de nos remeter, as quais, confessamos slnceramente, saO
sempre um estimulo extremamente bern vlndo. E ainda como reconhecimento pt;mho·
rado aqueles que corn tanta gentlleza, respondendo as nossas sollclta90es, tem envlado
os seus trabalhos extremamente enrlquecedores desta Revlsta.
Mas Impoe.se Igualmente ums menviio multo especial a Dlrecviio do Clube Filatel,ico de Portugal que merce do magnifico e invulgar saneamento financefro que contlnuamente tem desenvolvldo, permlte que, em menos de um mes, se fava face as
conslderavells despesas resultantes da ediC;iio de dols numeros desta Revlsta, as quais
se cHram. em largas dezenas de mllhar de escudos.
E aflnal pOl1que se continua (e continuars) a considerar que esta Revistal e um
dos maJores, ou mesmo 0 ma'or e em multos casos 0 unlco, beneiicio que o· CFP
pl'Oporclona aos seus associados - dize-mo-Io uma vez mais, ainda que correndo 0
risco de nos repetlrmos.
Seja-nos alnda permltldo delxar uma referencia muito eSpJeclal com um agradeclmento reconhecldo as entldades Instltucionais eprivadas naclOnals e estrangelras, que
utlllzam as paglnas dasta Revlsta como veiculo dlfusor das suas activldades, multos
deles nao apenas anunciantes, mas verdadelros Amigos que ha longos anos nos permitem a sobrevivencia econ6mica. Bem hajam!
Entretanto, /a estamos a trabalhar para que 0 pr6ximo numero seja dlstribuidO
nos prlmelros dlas de Outubro.
E os nossos votos de boas e retemperadoras ferlas.
A. SILVA GAMA
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PLACAS DE PROFISSQES
Autor
M. Norte de Almeida
1987
SOxSO m/ m.

Ref. 4220
4221
4222
4223*
4224*
4225*
4226*

Direlto
Agrlcultura
M6slca
IndUstria
Pesca
Cal;8
Medlclna

• Em estudo

2

Selos novos em circulaeilo
Em liquidacao dos seus
pedidos de selos au material
filatelico, pode enviar-nos se·
los das emissOes de Portugal,
para usa na correspond6ncia.
Uma boa ocaslilo para desfa·
zer·se do oue tiver a mais.
Sergio W. de Sousa SimOes
- 2500 Caldas da Rainha.

I .. Ballet,,:
Com pro ou troco. tematica
Carimbos, flAmulas,
FDC, inteiros e provas (excep·
to Franca). Interessa literatura
alusiva. Resposta a Secretaria
do Clube ao n.· 1001.

Preeario de series comple·
tas novas de PortugalAbrangendo 0 perlodo de
1953 a 1985, e muitas ante·
riores.
Envia-se gratis. Sergio
COMPRO-TROCO - Pecas
circuladas da Companhia de W. de Sousa SimOes - 2500
Mocambique, Niassa, Louren· Caldas da Rainha.
co Marques, Ouelimane, Kiongao Zambezia. Respondo semTEMOS EM .. STOCK", MI. '
pre. Paulo Sa Machado - Rua
LHARES DE S~RIES ESTRAN.
Direita das Campinas, 33 GEIRAS NOVAS - Todos os
4100 PORTO.
paises, todos os temas. Den·
COMPRO .. Lusladas» (Par·
teadas, nilo denteadas. Blocos .
tugal). cartas, postals, ambu·
Oualquer que seja a pais ou
Voc6 que sabe escolher ... a tema que colecciona, expe·
IAncias, carlmbos franceses,
nominativos, ensalos, provas, pais c1arol Escolhe folhas em rimente envlar-nos a sua IIsta
formato internaclonal nos mo· de faltas . Filatelia S~RGIO W.
erros, blocos, paquebots.
InscrieOes marginais: im· delos Normal, Extra au Luxo, DE SOUSA SIMOES - 2500
para montagem das suas co- CALDAS DA RAINHA.
pressores e numeros de obras.
leceOes, editadas por Sergio
Resposta: Apartado 90. 2751 W. de Sousa SimOes - 2500
Cascais Codex.
Caldas da Ralnha. Amostras
NOS NAO VENDEMOS APE.
contra esc. 80$00 para despesas, logo deduzidos na pri· NAS PACOToES DE TIRAS
pLAST~CAS,
DAMOS TAM.
meira compra.
B~M! Igualmente classlflcadoPreeario de Sobrescrltos do
Primeiro Dia de Portugalres, e pacotes de selos tema.
Se colecciona as envelopes
ticos (mais de duas dezenas
editados pel os correios (ou
Selos venda e compro, no- de temas diferentes). Peca a
pensa coleccionar), todos com vas e usados. Continents e circular .OUERO RECEBER
series completas, nao deixe ex-coI6nlas. Bans preeos. M. COMPLETAMENoliE GRATIS •.
de solicitar este preeario. Silr· Leltilo. Rua H. Lote 19-1.' Filatelia S~RGIO W. DE SOU.
gio W. de Sousa SimOes- Frente. Casal S. B')'as, 2700 SA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
Amadora .
2500 Caldas da Ralnha.

AMUNCIE HO BOLEIIM

Placas de Bronze SO m/m a 1200$00

Rua dos Bacalhoefros, 28
1100 Llsboa

PREQARIO TEMATICO Desde Arqueologia, Arte, As·
tro, Aves, Aviacilo, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Tu·
rlsmo, TelecomunlcaeOes, Unl·
formes, Verculos Motorlzados
e Xadrez, de tudo val encon·
trar no preeArlo tematlco ago·
ra em distrlbuicilo. Tem mals
de 280 parses, cerca de 100
temas e 24 .000 series diferen·
tes. Para a receber envle Esc.
80$00, reembolsavels no prl.
meiro pedido. Para 0 estran·
geiro remeter 0 equivalente
a $5,00 USA (avillo) ou $2,00
USA (superfrcie). S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
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BOLETIM

Leuchtturm ( Farol)
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CLUBE FILATELICO
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CLASSIFICADORES

I

PORTUGAL

Ref.a

Medidas

Pig.

Bandas

L 5/8
L 2/8
L 2/16
L 4/8
L 4/16
L 4/24
L 4/32
B)
LS 4/8
LS 4/16 B)
LS4/24 B)

140X 200
170 X225
170 X 225
230 X305
230 X305
230 X 305
230x305
23~ X305
231) x305
230 x305

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96

96
192
144
288
432
576
144
288
432

640
870
1.400
1.200
1.900
2.600
3.450
1.400
2.300
3.600
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Director: DR. A. SILVA GAMA

Dois estrangeiros em Portugal . .. .. ... ....
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Administrador: J. RODRIGO DIAS FERREIRA
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Classificac;:i!.o dos selos segundo a sua
apresentac;:i!.o ............................. .....
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Revlsta blmestral

Cola boradores permanentes :

DANIEL COSTA
ALVES COELHO

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL.

Propriedsde do elUBE FllATHICo DE PORTUGAL

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE.

Redacpiio e Admlnlstrspilo: Av. Almirante Rels. 70-S.· Oto
1100 liS BOA - TI18foni 82393&

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL)

Dep6sito Legal N.o 1471/82
REF.a N.D de casas (forma quadrada)

REF.& N.D de casas (forma redonda)

MB12
MB 20
MB35
MB48
MB 80
MBMix

MB 42 R 42 maedas max. 29 mm 0
MB 24 R 24
»
32,5.
MB 35 R 35
30 »
34 ..
MB 30 R 30
36 »
MB 30 RA30
MB 20 R 20
38 "
MBWR W
M~
MB SET 0 4
• diferentes 0

12 maedas max. 64 mm 0
48
20
35
35
48
30
80
24
45
diferentes

··
··

MB 20 ,K
MB 24 K

20 moedas max 42 mm 0
24
34»

I PARA MOEDAS EM ESTOJOS

I

- - - - - - - -- - - - - -

CADA ESTOJO MB 2.150$00

Rua

s.

JORGE M SLOPES
•

Nicolau, 26· 4.D Sala 3 -

NOMERO AVULSO: 120$00
DISTRIBUICAO

GRATUITA

ANO XLI

N,o 343

•

Telef. 878360-1100 USBOA

AOS

SOCIOS

Pad roes da Grande Guerra (III) .........

16

Ballet .............................................

21

Roteiro de ExpOSivoes
A prop6sito de far6is ........................

23

Panor§mica

......... ...........................

25

Legis/avilo de interesse filatelico .........

27

Agosto 1987

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

PLASTICO (CAPSULAS)

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE EM: LlSBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC.

REPRESENTANTE
PARA
PORTUGAL

Composto e Impresso: Gr6fica Roslal
R. Manuel Soares Guedes. 13-A/Llsboa/T. 839015/ 6

Amigos do Museu dos

FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA
S6cia n.O 451 da Associac;:i!.a da Imprensa Ni!.o-Diaria

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS. 70, 5.° Dt.° -1100 LlSBOA Expedlente -

Telef . 823936

Terljas e sextas·feiras, das 21 as 24 horas, e sibados, das 16 as 20 horas

Qualidades e quotizaljoes dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Cancelhos Limitrafes) 350$00 seme~trais
JONIOR (Lisboa e Cancelhas Limitrafes) 200$00 semestrais (menares 21 anas)
CORRESPONDENTE (Provincia. IIhas. Macau. Estrangeiro) 500$00 anuais

32

Pagamonto adiantado par cheque, vale. dinheira au selas em curso (series completas)

POUPANCA
, PRESENTE
INVESTIMENTO DE FUTURO

o selo portugues

Ii hist6rio, Ii culturo,
Ii possodo, Ii presente e
Ii distoncio.
Coleccionor
selos portugueses
Ii descobrir este jeito
de sentir e de viver.

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR

~ ~:~~~b"~~59~?c~:~'~~07~~~~5~~A~Clp
OelegaCfoes: Ave lro .Bela .B raga. Braganc;;a .Castelo Branco .Colmbra • Evo ra .Faro
Funchal • Guard a • Leiria. Llsboa • Ponta Delgad a. Po rtaleg re • Porto. Santarem
Setubal • Viana d o Castelo. Vila Real. Vi seu

Selos em Albuns, (orteiros. livros Anuais e Tem6ticos

BOlEllM
DO
CLUBE FILATILICO DE PORTUIAL
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