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• REAGENTES DE LABORATORIO
• PRODUTOS QUIMICOS
• VIDROS PARA LABORATORIO
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PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA
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Tudo 0 que precisa de saber
sobre seguros ...

E0

nosso numero de telefone!

ALlAN<;A SEGURADORA
R. Gont;:alo Sampaio, 39 - Telef. 668951-694031 P.P.C.A.
Av. da Republica, 5O-B - Telef. 736014-734113 P.P.C.A.

PORTO
LlSBOA

c.

BOLETIM

Colombo

Italie, Europe occ .. URSS
Prix courant gratuit
(Preyario gratis)
Corso Mazzini, 67/B
1- 20075 LODI 3 (MI) Italia

CLUBE FILATELICO

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL

DE

E INSULAR, E DE MACAU
51." Edi<;:ao 1990 . ..... ......

1.250$00

Pel a correia: Porte e registo
190$00; a cobr. mais 72$50

ASSOCIACAO PORTUGUESA DE MAXIMAFillA
Alameda das Linhas de Torres, 155 - 1~ Esq .

=

1700 LlSBOA - PORTUGAL
Tel.: 7594480

ELADIO DE SANTOS

ASSOCIATION DE COLLECTIONNATEURS DE CM

Casa Fundada em 1922
Rua Bernardo Lima. 27

N° specimen gratis sur demande et aussi liste

de stock de eM Universelles.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novldades. TerMticos.
Sobrescrltos de 1.° ella

1100 LIS BOA

Telef. 5497 25

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

QUALQUER

TODO 0 MATERIAL FILATaLiCO

MANCOLISTAS

PAIS

laSIos I Campos, lda.

ASSINATURAS

CONTACTE.NOS

R. Marla Andrade, 55 1100 LISIIOA

Tel. 8341 08
pORTUGAL

I. COELHO, FILATElIA
Apartado, 135 -
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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV . ALMIRANTE REIS, 70, 5!' Dr!' Expediente - Ter9as e sextas-feiras. das 21
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o selo portugues
e historia, e cultura,
e passadO, e presente e
e distoncia.
Coleccionar
selos portugueses
e descobrir este jeito
de senti r e de viver.
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COLECCIONAR
E' DESCOBRIR
Selos em Albuns, Carteiras, Livros Anuais e Tem6ticos

EDITORIAL

LINDNER
o

MELHOR

AT~

A DATA PARA APRESBNTACAtO

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS

PA(S~S

ESTRANGEIROS

Os conjuntos de 1986 ja chegaram
PEQAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

•

Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA.
Agentes: Lisboa - Filamundo
Faro - I. Coelho
Coimbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

Pra9a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comerelal Brasilia
Sal a 911 -9.·
4100 PORTO

CASA A. MOLDER
1200 LlSBOA -

RUA 1.° DE DEZEMBRO . 101. 3.°

TUDO

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TELEF .

321514

FILATELIA

• SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA -

VENDA

Execut;ao r6pida de pedidos por correspond6ncia

'Loja Filatelica D. LU[S
Selos -

Moedas -

Notas -

Cedulas -

Campra :
OURO -

PRATA -

Postais
Venda:

COBRE

Material Filalelico
e Numismc'ltico

Promo9ao do mes
Folhas e Capas Lindner
Tiras Hawid
Selos 1960170 - 50 % desconto

SOLICITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREQOS PERI6DICOS
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 -

Rua 5 de Outubro 156

Telefs. 667463 /

Das 20 ils 23 h: 9713132
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Temos para n6s que se poderll considerar. sem favor. que 0 presente numero desta
Revista ficarll a constituir um marco muito relevante no historial do Clube FilaMlico de
Portugal. e. se nos permitirem. talvez at~ mesmo no da Filatetia portuguesa.
Com efeito. ESTA E A PRIMEIRA VEZ QUE UMA REVISTA DE UMA AGREMIA<;:AO
FILATELICA PORTUGUESA INCLUI NO SEU CORPO. UM ARTIGO ILUSTRADO A CORES. 0 qual. refira-se desde jll. serll 0 primeiro de uma s~rie de textos com orientatyAo
similar.
E mesmo de revistas comerciais portugue~~s. tamMm nAo temos conhecimento de
alguma ter jamais incluido cor no seu interior. Como igualmente nAo conhecemos nenhuma cong~nere em qualquer parte do mundo que na sua pubticatyAo peri6dica regular tenha. ou tivesse. essa prlltica. Mesmo revistas comerciais estrangeiras. pouco mais do
que os dedos de uma sO mAo. chegarAo para contar as ilustradas a cores.
Por isso avantyllmos que este momento ficarll por certo no historial do CFP.
Por isso estamos fetizes.

* * * * *

Recuando agora cerca de dois meses. pensamos que mesmo os leitores menos atentos
ter-se-Ao por certo apercebido da nova imagem desta Revista. apresentada no numero
anterior. A impressAo no sistema off-set por que optamos. permitiu-nos a introdutyAo de
cores. de que a capa beneficiou. para al~m de uma consideravel melhoria em todo 0 aspecto grllfico. Por outro lado. passllmos tamb~m a usufruir da vantagem de podermos
inserir todas as gravuras que pretendermos. sem 0 agravamento de custos que isso antes representava.
Mas tamb~m deixllmos bem claro no Editorial da referida edityAo. que havia outros
projectos que ainda nAo tinhamos conseguido concretizar.
E confessamos que no momenta em que escrevemos aquele apontamento. ja estava na nossa mente a implementatyAo imediata de mais um dos nosso objectivos.
Objectivo que estamos hoje. jll. a tornar reatidade.
Mas tamb~m importa. e muito. anotar que este assaz dispendioso passo. foi conseguido sem constituir qualquer encargo para as modestas finantyas do CFP. E isto. gratyas
ao inestimllvel apoio que a CAIXA GERAL DE DEP6sITOS nos prestou neste numero.
Ejusto recordar a actyAo que esta prestigiosa entidade. sem duvida a mais importante instituityAo financeira do nosso pafs. tem vindo a desenvolver hll mais de vinte anos.
na lire a do coleccionismo. atrav~s da divulgatyAo do tema POUPAN<;:A - vector. atills,
dOB mais importantes da sua ampla esfera de actividades.
Este ~. de resto. um exemplo de como uma importante empresa pode apoiar iniciativas de Ambito cultural. com vantagem na divulgatyAo da sua pr6pria imagem e actividade.
Aqui fica 0 nosso veemente agradecimento ~ CAIXA GERAL DE DEP6sITOS por se
ter dignado Ii gar a este momento relevante desta Revista. do Clube Filat~tico de Portugal
e da Filatelia.
Ao terminarmos. ousamos ainda afirmar que outros e ainda mais ambiciosos objectivos se perfilam nos nossos pianos.
SILVA GAMA

Boisa Filatelica

Come~a-se mais cedo

a colec~ao?
Alves Coelho

Oferef;:o B~lgica novo e usado,
preferencialmente usado, a partir de
1900 a 1985, Congo Belga at~
1960, em troca de Portugal 1970
a 1989, novas e usados e antigas
col6nias usados, ou Am~rica do Sui
usados 1960 a 1989.
P. Dens.
O. Vankesbeeckstraat 42
B 2800
MECHELEN.

PORTUGAL-SOBRESCRITOS 1?
DIA 1950-1988 - Enviamos gratis . SERGIO W . DE SOUSA SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA .

Europa de Leste. Oferef;:o aos
melhores pref;:os s~ries novas temati cas ou outras, incluindo novidades . F. Loureiro, Praceta D.
Fernando II, Lote 8-20 Dt?, 2735
Cac~m .

o

meu neto de 5 anos de idade estava M dias, a
ten tar arrancar um selo do bocado de papel a q'ue
se encontrava colado. Chamei a sua atenf;:aO para
o acto porco que cometia e troquei 0 selo p~r varios
selos lavados. Ficou satisfeito, mas a neta tamb~m
quis e entretiveram-se a mirar os seus bonecoS".
Entretanto, a minha neta verificou que 0 irmao tinha adois selos agarradosl) e tamb~m pediu coisa
igual. Como, nesse momento, podia dar-Ihe um se10 grande, 0 de 10$00 comemorativos do 26? Congresso da Federaf;:!lo Internacional de Astronautica,

confesso 0 meu agrado pel a revelaf;:ao de uma qualidade indispensavel ao coleccionador: a mem6ria e
a persistllncia .
Este simples epis6dio veio comprovar que, no dia
a dia, se deparam situaf;:Oes, factos aparentemente

VENDE-SE: Colecf;:ao Completa
Sobrescritos de 1? Dia de Portugal.
Todos os carimbos 51 s~ries completas.
Resposta ao C.F.P. ao N? 202 .

insignificantes, que servem para preencher a .P6rtico- do Boletim do CFP.
Espero, portanto, que os leitores contem os seus
epis6dios, acrescentando-Ihes as consideraf;:Oes sugeridas pelos acontecimentos. Assim se podera variar 0 modo de escrever, conforme pretendi nos dois
ultimos 80letins. Eis 0 que me ocorre em face do incidente .

substitui 0 .parl), que me obrigaria a procurar, pelo
tal grande e satisfiz 0 desejo de 7 anos de idade .
No dia seguinte, por~m, voltou a minha neta a pedir: .Ainda nao me deste dois selos agarrados • .
Eu nao sei se esta insistllncia na obtenf;:ao do .par
de selosl) sera um comef;:o de colecf;:ao; no entanto,

4

Pretendo obter selos novos da visita de S. E. 0 Papa aos parses das
Am~ricas Central e do Su.l, at~ trlls
s~ries de cada, A. de Sousa Coutinho. R. Antero de Figueiredo n? 4E
- 3? 0, - 17GO LlSBOA. '

...... ~.~ • • • •.• • a. • • •.• • . _

.................. _ _

VENDOI
A pref;:o de catalogo actual centenas de s~ries de cintas de charutos e isoladas tematicas e
publicitarias. Respondo e ajudo todos em vitolfilia.
Nelson Carvalho
Geyerstr. 9
8000Munchen 5
West-Germany
Telef.: 2011511 (21 Horas).

PRE<;:ARIO DE MATER IAL FILATELICO - Tudo 0 que V. po de necesitar. Gratis a pedido . SERGIO W .
DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAIN HA.

AC;ORES E MADEIRA - 2~ GUERRA MUNDIAL.
Estou interessado em pef;:as censuradas destas IIhas . Agradef;:o
ofertas com fotoc6pia e pref;:o .
Paulo Epitano de Sousa.
C. Postal, 511
9007 Funchal .

MINT THEMATIC STAMPS . I
want worldwide . I can send Brazil.
Yvert Basis. Serious exchanges .
Detarls : G.J. Volpilo Caixa Postal
223 . Paranagua . PR 83200 Brasil.

Dou Novidades de Italia, S. Marino e Vaticano, novos em troca de
Novidades de Portugal, Madeira e
Af;:ores . Correspondllncia primeiro .
O. CarleUi-Via Orta 23-10145 Torino . Italia.

COM PRO ou TROCO quadras de
Selos novas de varias taxas da s~
rie PAISAGENS E MONUM .
Eduardo Correia
R. Humb. Delgado, 138
4820 FAFE .

..

Vendo selos novos e usados Portugal blocos, carteiras, F DC, FoIhas, Sob.-Nota . pelo catalogo E.
S., blocos e carteiras de Macau, salas de MOf;:ambique usados, pacotes, selos com papal colado ao kilo,
et. Informa: Apartado 29 4620
LOUSADA.

Desejo Portugal e ex-col6nias,
Brasil, Argentina e outros parses da
Africa e Am~rica . Fauna, Futebol e
Barcos (novos). Dou em troca selos, sobrescritos, FDC, carimbos e
posta is da URSS 1960-1989. Vladimir Rudenko. Lnokombinatovskaya 9 kv. 91. 266022 Rovno. URSS .

Troco selos, maximos e blocos
da Rom~nia e Parses de Leste contra todo 0 Mundo. Somente novos .
Corr. em franclls, italiano e ingills .
Calin Mirel. Cart Rovine B 1 . E 18 Sc
lAp 6.1100 Craiova 5. Rom~nia.

Estou interessado na troca de selos novas e usados peruanos com
filatelistas de todos os parses. Correspondllncia em ingills, espanhol
ou franclls. Ant6nio Carrasco YaIan . Alonso Abad 297 . La Huerta .
Lima 25. Peru.

Pretende-se Inglaterra, Isabel II
selos definitivos (Emissao ordinaria), Carnets, variedades de gama,
f6sforos, papeis, etc .
TamMm Portugal D. Lurs (Wiener) e D. Carlos (Mouchon).
Compra-se ou troca-se.
Sieuve Afonso. Urban. da Portela, Lote 87-3? Dt? 2685 Sacav~m .

49

Bolsa F.ilat6lica

Selos vendo e compro, novas e
usados. Continente e ex-coI6nias.
80ns pre 90S M. Leitilo. Rua H. Lote 19-1? Frente. Casal S. Bras
2700 Amadora.

Procuro Selos, Postais, Envelopes antigos, cintas de Jornais, de
Portugal, Sui9a e Inglaterra. Compro ou Traco.
Joilo Gamboa Alves
Rua Ant6nio da Nola, 18
2750 CASCAIS (Tel.: 283729)

COM PRO "Lusradas» (Portugal),
cartas, posta is, ambulancias, carimbos franceses, nominativos, ensaios, provas, erros, blocos, paquebots.
Inscri90es marginais: impressores e numeros de obras.
Resposta: Apartado 90.2751
Cascais Codex.

VARIEDADES DE PORTUGAL, ULTRAMAR, E NOVOS PArSES DE
EXPRESSAO PORTUGUESA - Dispomos de cadernos com exemplares que podem em muito valorizar
suas colec90es. Proponha 0 seu envic II aprecia9i10. SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

COMPRO-TROCO - Pe9as circuladas da Companhia de M09ambique, Niassa, Louren90 Marques,
Ouelimane, Kionga, Zambezia. Respondo sempre. Paulo Sa Machado
- Rua Direita das Campinas, 33 4100 PORTO.

48

Paulo Augusto Pedroso Dias.
Com pro pe9as circuladas da Guine
e Timor Portuguesas. Tambem compro pe9as circuladas e marcas sobre selos ou fragmentos de Posta
Rural.
Estrada do Loureiro (ao Casal de
Colares) Letras B e C - Armazem
de Papel - Alcantara - 1300 LlSBOA - Telef.: 600750.

PRE~ARIO DOS NOVOS PArSES

DE EXPRESSAO PORTUGUESA Se colecciona ou pensa coleccionar estes parses, este pre9ario ser-Ihe-a imensamente util. 1974- 1987. SERGIO W . DE SOUSA
SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

Com pro selos, postais, cartas,
cintas de jornais, etc ., Portugal e UItramar, em especial Macau, Timor,
C~ M09ambique, Nyassa, Tete,
Zambezia, Kionga, Congo, Cabinda.
J. Trindade - R. D. Francisco
Manuel de Melo, 23-A, 1092 Lisboa Codex.

SELOS USA DOS DA AUSTRALIA
E CANADA. ENVIEM MANCO LlSTAS. VENDE: JOSE M. NOY
B.P.A. - 2900 SETUBAL.

Selos Coroa. Procuro para especializa91io tudo sobre este tema em
novo, usado, falsos, reimpressc5es,
folhas, erros, etc. Compra, troca e
vende. Paulo Vieira - Apartado
135 - 8002 Faro Codex.

Interessa-me series com pletas
novas de novidades dos temas:
Cosmos, fauna, pintura, xadres,
barcos, uniformes, futebol e Olimpradas. Ofere90 Russia e parses socialistas. Base Yvert ou Michel Mark
Camarov. Bogdana Hmelnizkago. h
18, Atp 13.236039 Kaliningrad .
Russia.

Procuro PORTUGAL cartas prefilatelicas e cartas c/selos ate 1900.
Inteiros novos e usados, normais,
comemorativos, BF, etc. Aerogramas. Mande fotoc6pias ou material.
Com pro ou troco por material alemilo CF s/mancolista. N. Schmid +
Postfach 54 + 0-8918 DIESSEN.

Porcuro BRAZIL cartas prefilatelicas e cartas c/selos nilo denteados; blocos e maiores unidades,
primeiras tres emissOes. Cartas aereas esp. VARIG + CON DOR. Olhos
de boi c/car. raros. Com pro ou troco. Oferta ou material para N.
Schmidt + Postfach 54 + 0-8918
DIESSEN.

SE COLECCIONA TEMAS OU
PArSES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI~Ao GRATIS, PRE~ARIOS
COM CERCA DE 30.000 SERIES Novas, diferentes, completas .
Indique-nos que colecciona. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
2500 CALDAS DA RAINHA.
Estou interessado em selos de
Portugal. Procuro correspondentes.
Yourkov E.G. Rationallisatorov,
16-1 .625020 TJumen . RRSS .

Durante 1989, os parses membros da CEPT (Conferencia Europeia de Correios e Telecomunica90es),
tendo decidido emitirem series de selos com motivos comuns, escolheram os jogos infantis. Em 31 parses e regiOes aut6nomas, apareceram as brincadeiras
mais tlpicas e variadas .

o Yvert, e procurar quais os parses que ja emitiram
selos com motivos infantis. Encontrarilo mais de
1000 selos, alguns dos quais bastante antigos.
Serve de exemplo a Checoslovaquia; em 1952, numa serie comemorativa do Dia Internacional das
Crian9as (31 de Maio no primeiro dia de emissilo),
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Algumas das imagens entendem-se independentemente do pars produtor, pois ha diversOes infantis
conhecidas, em todo 0 mundo, entre as quais se distingue 0 jogo da bola . Outras serilo mais familiares

apresentou tres selos com dois motivos (nOS 643 /5
Yvert) . Num deles, esb09a-se a caminhada de tres
crian9as, uma das quais com uma outra lls cavalitas; no outro selo, os rapazes entretem-se com um
livro.

floll(iit. fJfld¢i" na.,,,/zo naroda

'}J

numa regiilo que noutra, mas qualquer delas atraira
os pequenitos. As crian9as serilo potenciais coleccion adores.
A emissllo destas series EUROPA veio suscitar a
hip6tese de se organizar uma colec9i10 tematica de
«Jogos Infantis». E aqueles, que tal decidirem, terilo
de consul tar um catalogo de todo 0 mundo, talvez

Cedo se come9a a brincar com livros, 0 que ajuda
a satisfazer uma das grandes preocupa90es da pedagogia, que reside no despertar de curiosidades atraves de jogos .
A coincidencia da abundancia de selos «infantis"
com os interesses das crianc;:as nilo virilo permitir muitos «novos filatelistas» mais cedo?

CARLOS GEORGE

Bolsa Filatelica

a

Espac;:o disposic;:ao de todos os leitores que podem aqui inserir
o seu anuncio ao preCfo economico de 30100 por linha.

REABILITAc;XO POSTUMA
Jos~

Nos prim6rdios da Filatelia em Portugal, os comerciantes eram muito con tun dentes quer com as ~nti
dades oficiais, quer com os coleccionadores, 0 que
constantemente transparece na leitura dos jornais da
tlpoca.
Havia ainda muitos protestos por tudo e por nada: contra as emissOes, tintas que nllo prestavam,
cola que nao aderia, extravios, isto, num rol infindc1vel.
Portlm, 0 que nos surpreende decorridos tantos
anos, tl que alguns dos mais famosos filatelistas que
viveram em Lisboa, tivessem problemas com os comerciantes. Em numero anterior desta Revista, fizemos referencia a um deles: Marsden. Hoje, vamos
falar de outro: Carlos George (1870-1945l.
Este nome figura em muitas pe9as filattllicas dispersas por vc1rias colec900s de inteiros, cartas e correspondencia .
Foi um infatigc1vel divulgador da nossa filatelia no
estrangeiro, fornecendo notlcias de novas emissOes,
tanto do Continente como das Col6nias, principalmente em Revistas filattllicas alemlls, nomeadamente
na «Der Philatelist", 6rgllo da «Postwerthzeichenkunde., de Dresden. Esta faceta foi praticamente desconhecida do bibli6grafo, cap. Guedes de Magalhaes.
Apesar de ter sido considerado «0 primeiro filatelista do seu tempo", no dizer do Prof. Carlos Trincllo,
nllo obstou a que a firma comercial «Mattos & C~.
o diafamasse atravtls de avisos, 0 primeiro em Junho de 1893 (ll eo segundo e ultimo, em Agosto

6

R. Dias Ferreira

tambtlm de 1893 (2), con forme reproduzimos seguidamente:

AVIS
~ ••

e't deraier

Y.,. C. George, qui Be dit demeu.
rant a Llsbollne, sans indiquer la rue,
oi Ie Dumero de Ja maitlon, et qui Ie
dit Qussi membrc de III S"ciete Philateliqne, ou Timbrologic de Frankfort,
A .. AI. DOUII a mis a la Liste N"ire du
journal- Korrespoddenz-Blatt - NolU
inti1ll071I1, de dit mr •. a presenter ches
DOllS - RUIL Garret 81 a LisbuRneet en Buite publiquement et davIlDt les
tribunaux, lIeII credit.. Bur nOIU, BOUII
peille d'etre considere cOlOme un diffamllteur indigne d'appartenir a une BOciete serieu Ie.
Par des raisons particulieres, nool
croyons, mr. C. Oeorge, un oom d'emprunt et pour ee motif.. nOU8 iotimoos
Ie dit mr. a se presenter chez noUB
avec deux temoinR honorables pour
nous testifi~r soot identite.
Par ordre tie :

LA PUILATELIE PORTUGAIS£
Mattos & o.a
Lisbollne-Rull Garrett 81- Portugal

'

I' m interested by Stamps, Old
Covers, Postcards, etc ., of Portugal, Switzerland and United Kingdom, before 1968.
I buy or I exchange . I offer Unused 1 Used portuguese stamps before 1979, complete sets of my
stock. Base Yverl. Please, write in
portuguese, english or french language to:
Joao Gamboa Alves
Rua Ant6nio da Nola, 18
2750 CASCAIS - Portugal

NOVIDADES EM CATALOGOS
- Temos muita coisa para Si. Escreva e diga que colecciona . Hc1
grandes novidades em novos cattllogosl SERGIO W . DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

Procuro troquistas em Portugal
para frocas de selos FD's, etc. por
selos Novos de Portugal e Col6nias.
Ofere90 Novos da Russia . Base
Yvert ou Michel. Corr. em ingles.
Resposta assegurada. Oleg N. Yakovlev . Eniseiskajastr . 25-55.
129281 . Moscow. Russia .

COMPRO revistas

.PORTUGAL FILATELICO. das 1~
stlrieseosn? 1,11, 30e31
da 3~ stlrie;
.MERCADO FILATEll CO" da 1 ~
stlrie 0 n? 1 (Capa: Circular MenCherche correspond ants dans sal de Propaganda de 1 de Dezemtouts pays pour tlchange des bro de 1940 a preto, cercadura e
esfampa de Sir Ronland Hill a vertimbres-poste neufs . M . Podagiel
melho);
Igor . Vasaros - 18. Vilnius 232055 .
.SELOS & MOEDAS. n? 10;
URSS . Lituanie .
.BOl. CLUBE FILATELICO MOc;;AMBIOUE" n? 1 a 43, 45, 55 e seguintes;
PREc;;ARIO DE SERIES COMPLE.FILATELIA TEMATICA» 0 SupleTAS NOVAS DE PORTUGAL mento n? 5, de Julhol75;
1953-1988 - Com blocos, «car.MAGAZINE FILATELICO. revisnets» e outras variedades. GrAtis a tas n.D 2, 3, 4, 7 e 17 e Boletim
pedido . SERGIO W. DE SOUSA SI- Mensal de Novidades n? 1 a 9;
MOES - 2500 CALDAS DA RAI.BOl. SEC. Fll. ASS. CUl. DES .
NHA.
EMP. U. B. P.» n? 4 e 5;
Resposta a F. Ideias - R. Rosc1/ia de Castro. 1 - 2? esq . - 1700
Paulo Augusto Pedroso Dias LlSBOA ou pelos T. 56 21 12 ou
Compro ou traco Inteiros Posta is e 7153808 .
Sobrescritos D. LuIs de Relevo de
Portugal, A90res e Madeira .
Estrada do Loureiro (ao Casal de
BOLETINS DO CFP. Com pramColares) Letras B e C - Armaztlm
-se. Indicar numeros e pre90s de
de Papel - Alc~ntara - 1300 LlScada. Resposfa l! Secreta ria ao n.D
BOA - Telef.: 600750.
500.
e2~

Troeo salos de Cuba pro selos de
Portugal e ex-CoI6nias. Base Yvert.
Ant6nio Garcia Corrales. San Fernando, n? 83°/° 11/12. Lawton
Habana 7. Cuba CP 10700.

BoletimdoCFPn?s: 1 a 12, 14,
16, 19,21 a 24, 31 a 45, 55 a 77,
91, 92, 103 a 106, 118, 123 a
125, 127, 130, 132, 140, 142 a
144,152,157, 158,166a 173e
193. Revista .Selos e Moedas. n?s:
2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10.
Compro ou troeo por outros ou
ainda por selos de Portugal e Ex-CoI6nias. Waldemar A. A. Silva.
Rua David Afonso Moutinho, 100.
4435 Rio Tinto.

DE NOVIDADES SABEMOS NOSI
natural depois de quase quatro
dezenas de anos, a vender novas
emissOes de todo 0 mundo. Diga-nos que quer receber, e fique tranquilo. Receberc1 tudo que pretender.
Eo

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.
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Miguel Angelo de Sousa e S~. Primeiro Cart6rio Notarial de Viana do Castelo. 4900
Viana do Castelo. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.
Material para os Temas: Bombeiros e Prevenyilo Rodovi~ria.
3037 - Eng. Pedro Manuel Bento Rocha. Rua General Silva Freire, 20-4? Dt? 1800 Usboa.
(M) Fr.ln.T.C.60.N.U.l.2A.Temas: Walt
Disney.
3038 - Joaquim Luis Dias Antunes Ferreira. Urbanizayilo da Portela, Lote 43-r/c. Esq? 2685

3036 -

Sacav~m.

3039 - Pedro Manuel Luis de Freitas. Rua Jorge
Afonso, Lote 71-1? Dt? 1600 Usboa. (M)
Po.Fr.T.60.N.l.19.20.Colecciona: 60.N.l.
Macau,16.19.24.24B.90.94.Ateneu.
3040 - Guilherme Ant6nio Diniz do Nascimento.
Rua Cintura Norte, CEM (A Doca do Poyo
do Bispo). 1900Usboa. (M)T.C.V.60.N.U.
1.94.
3041 - Nuno Carlos Gonyalves Nunes. Rua Eng.
Francisco Lancastre Garrett, n? 28-5? Dt?
2745 Oueluz. (P) PO.Fr.Es.ln.T.C.V.60.N.U.
3042 - Tiago Eurico Sousa Dias Usboa. Rua Dr. FI~
via Resende, n? 320-r/c. 2775 Parede. (p)
Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.90.94.
3043 - Abilio Fernando da Costa Oliveira. Avenida
Pangim, 11-1? Esq? 2700 Amadora. (M)
Po.Es. T.C. V.60.U.67B.68.
3044 - Nelson Silva Marinheiro . Murteira. Arada.
38800var. (P) Po.C.60 .N.U.l.3.
3045 - Carlos Manuel Ferreira Sirgado. Rua Rainha
D. Am~l ia, 8-1? Esq? 2675 Odivelas. (P)
In .Fr.T.C.V .60.N.U.l .Cabo Verde.2B.2C .
Tem~ticas : Cogumelos, Minerais e Cometa Halley .90.94 .
• 3046 - Eng . Fernando Manuel Moreira Serra. Rua
Sarmento Beires, 36-37, 9? C. 1900 Usboa . (M) PO.ln.T.C.V.60.N .U. l .2A.94.Ateneu.
3049 - Carla Marina Pedro Feliciano. Travessa de
S. PlAcido, 42-1? Esq? 1200 Usboa. (P)
Po.T.60 .N.U.
3050 - M~rio Rui Neves Rodrigues . Praceta da Justiya, 11-1? 2600 Vila Franca de Xira. (PIA)
Po.Fr.ln .T.C.V.60.3.Colecciona 60.N.64.1.
2A.5 CEPT.90.94 . 107.Afinsa.
3051 - Dr. Ant6nio Jos~ Pinto Trigo. Rua Republicada Bolivia, 16-1? Esq? 1500Usboa. (M)
PO.Fr.ln .T C.V.60 .N. l .94.
3052 - Dr. Joilo Jaur~s Julio da Silva Ramos Dias.
Rua D. Jer6nimo Os6rio, 7-6? Dt? 1400
Lisboa . (P) T.C.V.60 .N.U.3.
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3053 - Paulo Alexandre Vieira Martins. Rua Joilo
de Deus, 4. Apartamento 1. 4400 Vila Nova de Gaia. (P) Po.Es.T.C.V.60.N.U.l.Macau depois de 25 de AbriI.Tl0.94.Ateneu.
3054 - Daniel Ant6nio Campos da Cunha. Avenida do Brasil, 174-3? Esq? 1700 Usboa. (P)
Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.90.94.
3055 - Manuel Ant6nio Gasalho. Rua Alves Redol,
19. Alto do Moinho. Corroios. 2800 Almada . (P) ES.T.C.V.60.U.l.94.
3056 - Dr. Vasco Eug~nio Ferreira dos Reis. Urbanizayilo da Portela, 113-6? Dt? 2685 Sacav~m. (A) T.C.60 .0uadras de 1.N.
3057 - Bento Jos~ Campaniyo Camacho Fernandes. Rua dos Ayores, n? 9-r/c. 7800 Beja.
(M) 60.N.U.

Dissecando este «Aviso", duvidamos muito que os
seus promotores nilo soubessem quem era Mr. C.
George, jA importante coleccionador e frequentador
de casas filat~licas da ~poca, tais como Jules Ie Retord e Faustino A. Martins. Tinha 0 seu escrit6rio na
Baixa, salvo erro, na rua da Prata, onde hoje ~ 0 Minist~rio das Comunicayl:les.

clamayilo tivesse razao de ser, e 0 sentirem-se ofendidos nilo passasse de uma defesa t~cita.
Afora este desagrad~vel contratempo, nilo consta que tivessem surgido outros. Durante os muitos
anos em que ainda viveu, Carlos George usufruiu a
considerayilo e estima dos coleccionadores portugueses ao ponto de, por exemplo, em 1935, ter contri-

ACORES
2642 -

Eng. Jos~ Manuel P. Rego Costa. Av. Gaspar Frutuoso, 6. 9500 Ponta Delgada. (MIA)
PO.Fr.ln.T.C.V .60 .U.l.2A.l0.l0B.Berlim .15.16.17.19.21.30.42.Egipto.T3.90.
94.

BRASIL
3048 - Joilo do Espfrito Santo Silva Salgado. Avenida Rui Barbosa, 10. Apt. 1801. CEP
22250 Rio de Janeiro. (M) T.C.V.60.N.U.l
CI~ssicos e Guin~ . 90 . Ateneu .
3058 - S~rgio de Jesus Luizato. Caixa Postal, 48 .
Cubatilo-SP. CEP 11500. (P) Po.ln.It.T.60.
N.65 .15 (1 x 1L64 (Ano completo x
idem).T7 . TemAticos de Flora e Arquitectura . Desejo: 5A.OceAnia.6 do Norte.l.

ESPANHA
3047 - Pablo Carrillo. C/Artojona, 45. 28039 Madrid. (M) Fr.Es .T.60.U.l.5 CEPT.19.90.107.

CARLOS GEORGE

AUSTRALIA
2690 - Rev. Bryan Findlayson. 76 Monkittee Sr.
Braidwood . N.S.W. 2622 Austr~lia. (A) In.
T.60.2B (at~ a Independancia).94.

BELGICA
3029 - Fernando Horta. F. Elzaslaan, 36. 8500 Kortrijk. (A) PO.Fr.T.60.N.U.l.13.21.

Por outro lado, ~ errado dizerem que pertencia a
uma sociedade filaMlica pois ele devia pertencer a
diversas, como por exemplo a «Nederlands Tijdschirft
voor Postzegelkunde", nilo admirando que escrevesse
em holandas porque em Julho de 1893, era Vice-Consul da Holanda em Lisboa, data compreendida
nos «Avisos".
o dizerem que 0 nome C. George era falso, no
meio de tanta conversa, leva-nos a supor que a re-

buido para 0 axito da Primeira Exposiyilo Filat~lica
Portuguesa, sen do um dos seus principais impulsionadores, e da qual foi membro do Juri.
Carlos (Karl) George, foi um extraordin~rio coleccionador e um em~rito escritor filat~lico.

(1) Portugal Philatelico, n ~ 3 .
(21 idem, nO 4.

LIST A DE SOCIOS

QUANDO MATOLA (MO<;AMBIQUE)
SE CHAMOU SALAZAR ...
Jorge Lu(s P. Fernandes

DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
Al TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS s6cIOS
PORTUGAL

Com a independencia de Mo"ambique e 0 desmantelamento de tudo quanto tinha conota"Oes com 0
colonianismo portugues, logo se tornou evidente que
a toponomastica do novo pars iria sofrer profundas
altera"oes a curto prazo, dado que muitas cidades,
vilas, aldeias e povoa"oes tinham nomes de origem

'C.,... T
MO';AM8IQUI

Estas altera"Oes toponrmicas, apressadamente implementadas, causaram sensrveis perturba"oes nos
Correios e Telecomunica"oes, como n1io podia deixar de ser, pois que as marcas de correia das localidades pertinentes tiveram de ser, (ou deveriam ter
sido) logo substitu idas . Na confus1io Que se seguiu,

MATOLA

R

2"

I

C4
"

(

Fig. 1
portuguesa; muito especialmente nomes de pe"rsonalidades: Louren"o Marques, Salazar, Ant6nio Enes,
Jo1io Belo, General Machado, Trigo de Morais, Augusto Cardoso, Tenente Valadim, Pinto Teixeira, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Alferes Chamusca,
Gomes da Costa , Coronel Jos~ Cabral, J01io de Azevedo Coutinho, Manuel Saraiva Junqueiro, Paiva de
Andrade, etc.

8

mu itas cOlsas aconteceram : marcas-do-dia que 10ram "ressuscitadas " ; earimbos provis6rios adaptados de diversos mod os, algumas vezes com as
legendas toponrm!cas raspadas; etiQuetas de registo emendadas e aproveitadas; etiquetas de registo
com os novos top6nimos usadas em conjunto com
marcas-do-d ia antigas ou vice-versa; franquias mecanicas tamb~m com os top6nimos colon iais raspa-

113 - Jo1io G. Lopes CorrEIa. Rua Clemente Men~res, 318. Miramar. 4405 Val ada res IA)
Po.Fr.ln. T.C. V.60 .U.91 .92.96.
135 - Jorge Silva Pinto Santos. Rua Correia Teles, ,1-8? F.2700 Amadora . (P) Po.Fr.ln .T.C.
V.60 .N.U.l.2 .10.90.94.
156 - Ant6nio de Matos. Rua Lurs de CamOes, n?
50. 7400 Ponte de Sor. 1M) Po.Fr.ln .T.C.V.
60.N .U.l.2.10.90.94.
455 - Jacinto Domingos Pratas da Silva Pereira .
Avenida dos Bombeiros Voluntcjrios de AIg~s, 50-3? Dt? Miraflores. Alg~s . 1495 Lisboa . (M) Po.Fr.ln.T.C.60 .N.U. l .2.3 .93 .
542 - Eng . Carlos Mira da Silva . Rua do Ouelhas,
n? 48, 2? Dt? 1200 Lisboa.
695 - Waldemar Augusto Alves da Silva . Rua David Afonso Moutinho, nO 100. 4435 Rio Tinto. (M) Po. T.C.60.N. 1.2A. Tematicas: Autom6veis, Sinais de Tr:'nsito e Seguran"a
Rodovicjria. 90. 94.
777 - Jos~ Alves de Macedo. Rua Bernardo Santareno, 18-5? C. Feij6. 2800 Almada . (P)
Compreende Fr.Es.T.C.V.60.N .U. l .2.N.de
1, Desde 1956.
1115 - Rui Afonso da Piedade Pint1io . Praceta Calouste Gulbenkian, 17-1? Dt? 2560 Torres Vedras. (M) Po.Fr.ln.Es .T.C.V.60.N .U.
1. Jap1io.l0.21 .90 .94.
1733 - Ant6n io Jos~ Milheiras Nunes Croca. Parque Residencial do Cabo, Lote 6-3~ Dt?
Povos . 2600 Vila Franca de Xira. (P) Po.T.
C.60.N.U.3.94 .
2378 - Ant6nio da Silva Oliveira . Volta das Cal"adas, 199-3? Dt? 3000Coimbra . (M) Po.Es .
Fr.T.C.60.N.U.l.N.U.5.6. Latina. 19.20.30 .
T7.T11.T15. Tematicas: Flora, Pontes, Barcos, Trajes e Crian"as .

2434 - Jorge Ant6nio Romano Duarte Ferreira. Rua
Lurs de CamOes, 5 C. ric Dt? 7570 Gr:'ndola. W) Po .Fr.T.C.v .60.N.U.l .2A.15 .17.21.
2600 - Jo1io GambOa Alves . Rua Ant6nio da Nola,
18. Telf.: 01 /283729 . 2750 Cascais. (M)
Po . Fr .ln . T.C .V .60 .64 .N .21 .66 .67 .67 A .
67B.68 .73 .74 .79 .80 de 1.2 .16.28 .90.94 .
28B7 - Eng . Jos~ Eduardo Martins Godinho . Rua
dos RemMios, llB, 2/L. 1100 Lisboa. (M)
Po.Fr.ln .T.C.V .60 .N.U .2A.94.
2968 - Eng . Jo1io T. Franco de Campos. Rua 18
de Janeiro, 4. 2775 Parede . (A) Po.Fr.ln.Es.
T.C.V.60.U.5A.Nova Zel1india. Hong Kong .
Singapura. 9. 17 .90 .97.
3028 - Prof. Rui Pais de Carvalho . Rua da Liberdade, Pampilhosa . 3050 Mealhada. (A) Po.T.
60. N. 1.Guin~-Bissau . T7 .Cosmos. Temas infantis. 90.94.AV animaux .
3030 - Gast1io de Mendon"a Corte Real. Rua Virgrnia Vitorino, 11 -3? Dt? . 1600 Lisboa. (M)
Fr.ln.T.C.60.N .68 .75 .Caixas de f6sforos.
3031 - Juli1io BarranQuero Torr1i . Rua Conde de
Castro Guimar1ies, 2 ric ESQ? 2750 Cascais. (M) T.C.V. 60 .N.U. l .94.Ateneu .
3032 - Joana Teresa Varela Sampaio. Rua Fern1io
Lopes, Lote 2.4? ESQ? 3000 Coimbra. (P)
Po.Fr.ln.T.60.N .U.l. Macau.2B .2C .5.90.94 .
3033 - Jos~ Fernando Dias Pires Fernandes. Rua
Dr. Agostinho Machado Faria, 32, ric, Dto .
2925 Azeit1io. (M) Po.Fr.ln .T.60 .U. l .2A .
3.94 .
3034 - Arqt? Rui Manuel do Roscjrio Costa . Rua
Eng . Ouartin Gra"a, 31 S/eave . 1700 Lisboa . 1M) In.T.C.V .60.N. 16.Temas: Jardins.Arvores.Parques Naturals .U.90 .
3035 - Jos~ Salvador de Almeida Figueiras . Rua Infante de Sagres, 162-1 ° Esq? 8600 Lagos
1M) Po T.60 N.U 1 5.T7 Tl0 Transportes .
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c;:as que servirilo de base a estas notas . Bem, talvez

Tem interesse registar-se que 0 decreto-Iei n.o
10/76, de 13/3/76, da Republica Popular de Moc;:ambique, que alterou as designac;:oes de muitas cidades e localidades do pars "esqueceu-se" deste
antrop6nimo, circunstancia que ata hoje nilo conseguimos entender. (3) Eque 0 conteudo do referido
decreto-Iei nilo deixa margem 'para duvidas: L .. J "0
sistema colonial ao impor essas designac;:oes, nilo s6
manifestou 0 maior desrespeito pela cultural e personalidades moc;:ambicanas, como ate procurou consagrar sinistras figuras do regime fascista portugues .
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*
o acaso proporcionou-nos duas curiosrssimas pe-

de cidade pela porta ria n.o 83, de 5/2/72, passando a chamar-se simplesmente Salazar.

::

• FAQA JA

"

dos; uso durante largos anos, ap6s a independencia,
de carimbos com os top6nimos coloniais; e assim por
diante ...
Pelo que uma interessantrssima colecc;:ao de Hist6ria Postal da Republica Popular de Moc;:ambique
desse perlodo, com um forte interesse para os filateilstas portugueses, ainda pode ser form ada com relativa facilidade, embora, certamente, muitos
elementos filatalicos importantes se tenham ja perdido para sempre .
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nilo tenha sido exactamente 0 aeaso que nos "ofereceu de bandeja" tais pec;:as; a verdade a que nesse perrodo (e anteriormente, ainda no tempo coloniail
enderec;:amos, para nos serem devolvidas posteriormente, muitas centenas de cartas aos diversos correios do pars; podemos, assim, documentar-nos . (1)
o nosso paciente trabalho e persistencia resultou
bem, com um pouco de sorte, em muitas ocasioes .
Isto pnra alem de termos obtido extensa colecc;:ilo de
marcofilia .
Matola, (2) Importante centro industrial, com modernas instalac;:oes, a poucos quil6metros de Lourenc;:o
Marques (actualmente Maputo, como e sabido) e prolongamento natural do respectivo porto, teve 0 seu
nome mudado para Vila Salazar (1968) em homenag em ao antigo primeiro ministro de Portugal (portaria n. 0 21181, de 20/4/68). Foi elevada II categoria

.Importa, por isso, eliminar imediatamente tais nomes
que, por demais odiosos, representam um insulto II
dignidade do nosso povo" L .. 1.
Salazar seria uma dessas "sinistras figuras", mas
a verdade a que a cidade com 0 seu antrop6nimo
nilo figura no referido decreto-Ieil
Nilo obstante este facto, Matola ja em 25/8 /75 (pe10 menos) tinha feito "ressuscitar" 0 "velho" carim-

bo colonial com esta designac;:ao toponrmica, prova
de que antes daquele decreto-Iei, (4) na pratica, 0
nome tinha mudado . Diga-se de passagem que no
tempo colonial 0 nome de Matola nunca foi completamente esquecido, arreigado como estava, 0 que
alias noutros casos tambem aconteceu .(5)
Analisemos agora as duas curiosas pec;:as filatelicas Ja referidas, que documentam com toda a pro-

9

pnedade as mudanc;:as toponfmicas; sao magnfficas
pec;:as de Hist6ria Postal!. . .
Na fig. 1 ve-se um sobrescrito oficial dos correios,

Documenta-se, assim , a primeira mudanc;:a .
Depois da independencia, como dissemos Salazar
(cldadel reverteu ao seu antigo nome. Na fig .3

Literatura Filatelica

c. T. T.

MOCAMBIQUE

Novas
Bilhetes Postais de Boas Festas
Cartoes de Boas Festas

Fig. 3
datado de 14/6/68, escassos dais messes ap6s a mu-

repraduz-se um outra sobrescrito dos CTT, documen-

Fig. 4
danc;:a de nome : a carimbo met~lico e a etiqueta de
reg isto tem ainda a legenda toponfmica "Matola";
no carimbo provis6rio de borracha va-se jc! "Vila Salazar" . Mostra-se tamMm este carimbo na fig .2.

10

tando esta nova mudanc;:a : do mesmo modo, mas
agora inversamente, na eliqueta de registo le-se a
nome de "Salazar"; a carimbo mat~lico "ressuscitado", de 25/8175, tem a legenda "Matola" . No ver-

Gost~mos deste excelente catc!logo . Veio preencher um vazio no que se refere a cotac;:Oes que agradam a quem quer vender e desagradam aos compradares. Uma actualizac;:ao era, no entanto, indispens~vel para defesa de uns e de outros .
Qualquer que seja a categroia do coleccionador,
nas suas 224 p~ginas e na separata de 36, h~ elementos que satisfazem duvidas e respondem a perguntas. Pensamos at~ que uma procura invulgar
obrigar~ as autores a editar uma segunda edic;:llo.
Da autona de Jaime M .M . Ferreira e L.M . Barata
das Neves, com a colaborac;:llo preciosa de Miguel
Pessanha, em edic;:ao de Filalelia Barata das Neves,
a catalogo est~ dividido em duas secc;:oes: Secc;:ao
A (Bilhetes Postais de Boas Festas) e Secc;:ao B (CartOes de Boas Festas), cad a uma das quais se divide
em perfodos. Apesar de novinhos, pais deram as primeiros passos em 1979, as carlOes de boas festas
cresceram bastante na valorizac;:ao.
Quer uma secc;:ao, quer outra , estao recheadas de
dados t~cnicos e de ilustraC;:Oes de modo a ajudar a
consulente.
Na separata, enconlram-se -Abreviaturas, legendas, sfmbolos e graus de raridade .. com tal abundancia que se nos afigura exagerada, mas as autores
revelam trabalho exaustivo . Ainda na separata, minuciosa .Classificac;:ao dos Estados de Conservac;:ao
dos Bilhetes Postais» e _Algumas noc;:Oes importantes .. .
Execuc;:ao esmerada de GRAFITEXTO, que procedeu ~ fotocomposic;:ao, montagem e impressao.
Embora a obra seja de vullo, as autores contam
com achegas a fornecer pelos leitores. Nesta maMria de .inteiros posta is.. , como nos selos, M sempre
alguma coisa a acrescentar.

Edi~oes
o Clube Filat~lico de Portugal al~m de agradecer
a exemplar recebido felicita as autores, editor e GRAFITEXTO com as votos de que uma segunda edic;:ilo
corae a esforr;:o desenvolvido. lAC)

100 Selos Famosos
e 50 Curiosidades do Mundo
dos Selos
Ao lermos este ultimo livro de Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso, lembr~mo-nos dos Almanaques
do Di~rio de Notrcias do princfpio do seculo com que
nos entretivemos na meninice. Tanto aqueles almanaques como este livro servem para diversao e «malar.. a tempo.
Os.1 00 selos famosos e as 50 curiosidades» preenchem perfeitamente as momentos de 6cio. Embora a livro se destine especialmente aos apaixonados pelos selos, as apreciadores de raridades e de
extravagancias nele encontrarao motivos de deleite.
. Os erros que aumentam a valor dos selos, as mais
belos exemplares, as mais raras per;:as, tudo procurau a autor documentar e ilustrar na primeira parte
da obra 1100 selos famososl.
Na segunda, entre as curiosidades do mundo dos
selos, uma colectanea de acontecimentos, estatfsticas, observar;:Oes picarescas, dados hist6ricos continuam a amenizar a leitura.
Permita-se-nos apontar um lapso a corrigir em pr6xima edic;:ao: a leitura da p~g. 102 salta para a p~g.
104.
At~ este sallo serve para entreter e preencher horas v.agas, uma das preocupac;:Oes dos coleccionadares em geral.
o CFP agradece a exemplar recebido com felicitar;:Oes ao prezado cons6cio, incans~vel autor e editor de publicar;:Oes de natureza filat~lica . IA.C.l
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5.2. - Para orienta9i10 do Juri e no sentido de
uma avalia9i10 equilibrada das participa90es de Filatelia Tem~tica, silo estabelecidos os seguintes termos de pontua91!0:
Tratamento .... .. .... .. .... .... .. .......... ..
• Plano
• Amplitude

25

20
5

Desenvolvimento do Tema .............

25

Conhecimentos Filatelicos .. .... ... ,....

20

Estado e Raridade ........ .. .. .... .. .......

25

Apresenta9i1o ........ ...... ...... .... ...... .

5
100

ARTIGO 6 = DISPOSICOES FINAlS

so, carimbo de chegada da Beira - 27/B175 .
Este carimbo, que mostramos igualmente na fig.4,
com a mesma data, mais claramente impresso, e do

o novo ana J~ nilo existiam, aparecendo no seu lugar duas impressoes rectangulares, sem grava9i10 .
Nas fig .5, 6 e 7 mostram-se tres carimbos do tem-

6.1. - Na eventualidade de existencia de alguma
discrepi3ncia no texto, proveniente da tradu91!0, prevaleceri1 a versilo inglesa .

S.Q.-16

6.2. - a Regulamento Especial para a Avalia9i10
de Participa90es de Filatelia Temi1tica em Exposi90es
FIP foi aprovado pelo 54? Congresso FIP. em 5 de
Novembro de 1985 na cidade de Roma. Este Regulamento entra em vigor em 5 de Novembro de 1985
e aplica-se a todas as exposi90es que solicitem 0 patrocrnio, ausprcios ou apoio da FIP a partir daquela
data.

IR

VILA SALAZAR

M

3009

Fig. 5
tlPO circular com retangulo para a data e ornamentos em forma de ..
Icriado em 1949); foi usado

s ..

po colonial : carimbo meti1lico de Vi la Salazar Ie etlqueta de reg isto) ; canmbo provis6rio de borracha do

PRE(ARIO DE SERIES NOVAS ESTRANGEIRAS - Acaba de sair
o n? 9 com indicac;ao de series desde Falkland a Hungria e
paises de expressao francesa, desde Gabao a Wallis. Cerca de
100 temas discriminados.
Tambem todo 0 material filatelico, pacotes e sugestOes.
Envia-se gratis, pec;a-o ainda hOje. Indique-nos se recebeu os
f
anteriores.

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
selas e material filatelica para a caleccianador
Telet.: 062 . 831248 -
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2500 CALDAS DA RAINHA

Fig, 6
rnullos anos no tempo coloma I e como se venfica foi
"ressuscllado" para uso na R.P. M09ambique quando \lnha Ja terrnlnado os seus anos de vida . Nota-se
mlldarnente que os digllos necessanos para compor

Fig. 7
Balrro do Fornento-Vlla Salazar; canmbo provIs6no
de borracha de Matola-Gare demonstrando, portan10 , que a eSla9ao ferrovlana nilo mudou de nome
Flnalrnente, na fig 8 podemos ver um sobrescrilo

II

de 1981, jc1 com carimbo metc1lico definitivo e etiqueta de registo de Matola; note-se tambem 0 carimbo administrative com a brasao de armas da R.P.
Mor;:ambique.

no Que respeila a novas c8nmbas ; cabe-nos aqui rassa llsr a boa von ..
lade com que. na malaria dos casos. lomas alendidos.
121 0 cia Malo la era um dos vanos regulados qua conSlllUlam a distrl\O de Louren~o Marques e que nos Iins do s6culo passado preslayam "assa ~ gem a Portugal. Este n!guID, juntamenta com outros, e

com a apoio dos portuguese ajudou MUlile. pai do Gungunhana, na
luta con tra 0 sau irmlo (0 despOtico e cruel Maueua) para a consoli·
da~ao do Imp6r1o da Gala 1186 1164 1. Maislarde, j6 na guerra que
a Gungunhana moveu a Portuga l, as guerrellos do c~ Maloia ajudaram as autortdades Portuguesas de louren ~o Marques a combater 0
Zilhalha, um dos lamosos generais do polentado de Gala .
131 Encelamos, na allura, d,versas diligOncias para reso lver esles
e outr05 problemas re'acionados com as mudanC8s topon{micas. mas
nun es consegUlmos exp h ca~Oes muito plausfveis.

*
Neste ana do centenc1rio do nascimento do Dr. Ant6nio de Oliveira Salazar, quando se analisa sob os
mais diversos angulos e com mais ou menos rigor
e paixao a sua vida e obra , aqui fica registado um
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141 0 decrelo-Iei n .· 10/76 mendona apenas uma parlo dos names colomals que electivamente 'cram alterados,
151 0 Inverso lamMm 6 verdade~o : multos nomes de origem co lonial porluguesa lam-Se manbdo vivos. palo h~bllo e Iradi~""s. epesar
do ludo NOla-se. tambem. que alguns 10p6mmos mo~ambi canos lAm
pouquisslfno slgmhcado hlsl('mco au oulro.

BIBLIOGRAFIA
NOTAS
(1' Obtivcmos ctlnda Interessantes e vahosas informalj:Oes dos rcspaclNOS funclOniinos. sobre diversos aspectos 16cnlcos. especialmente
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A amplitude serc1 avaliada com base na com parar;:ao entre 0 tratamento apresentado pela participar;:ao e aquele que poderia ser conseguido com um
desenvolvimento completo.
4.2 . - 0 criterio .. DeBenvolvlmento do Tema ..
requer a avaliar;:ao da pesquisa e importancia temc1ticas, sendo esta ultima expressa por uma constituir;:ao da colecr;:ao bem sucedida, tendo em conta a
finalidade especffica e 0 interesse do tema desenvolvido.
desenvolvimento do tema serc~ avaliado, tendo
em considerar;:ao:

o

a originalidade da pesquisa;
a profundidade e equilfbrio da elaborar;:ao da
colec9aO;
a importancia temc1tica;
o correcto conhecimento temc1tico.

0 material fllat6l1co:

Cad a per;:a filatelica seleccionada deve estar est reitamente relacionada com 0 tema escolhido e deve
apresentar a sua informa9aO temc1tica da forma mais
clara possfvel. Tratando-se de documentos obliterados, dar-se-c1 prefer{tncia ao genuino uso postal e em
conformidade com as taxas posta is contemporaneas.
Numa participar;:ao temc1tica podem ser incluidos
estudos filatlllicos, desde que estes sejam compatfveis com 0 desenvolvimento temafico e com 0 grau
de especializar;:lIo da participa9aO.

4.3. - 0 criterio ..Conhecimento. Fllat61lcos.. requer a avaliar;:ao do grau de conhecimentos demonstrado na participa9aO e da importancia das per;:as
filatelicas expostas, em relar;:ao ao tema escolhido.
Os conhecimentos filat~licos serao avaliados tendo em considerar;:ao:
a presenr;:ao de diferentes tipos de per;:as filatelicas;
a correcta observancia das regras da filatelia;
a importancia filat~lica;
comentc1rios filat~licos apropriados, quando necessc1rios;
estudo filat~lico vc1lido, quando compatfvel com
o plano.

ARTIGO 4 = CRITERIOS DE AVAlIA~Ao DAS
PARTICIPA~OES

Fig. 8

aspecto pOUcO comum: a Filatelia, por intermedio de
uma das suas disciplinas - a Hist6ria Postal - diz-nos alguma coisa sobre 0 assunto . Na sua aparente frieza , os carimbos do correia testemunham, pelo
men os, que durante aproximadamente sete anos 0
ditador portugu{ts teve 0 seu nome ligado a uma cidade mor;:ambicana ...

subdivisllo dos capltulos de forma correcta. 16gica e equilibrada;
exist{tncia de todos os capftulos necessc1rios ao
desenvolvimento do plano.

da finalidade da emissao;
dos elementos (motivos) principais ou secund~rios do desenho;
de outras caracterfsticall postais (nao de origem privada) .
3.2 .3. -

'? C-~--\ o...\. ) q c ll ~

'\ '

A profundidade do desenvolvimento requer uma
anc1lise detalhada e uma sfntese de cada um dos aspectos do tema escolhido .
A originalidade e expressa pela explorar;:lIo de um
assunto invulgar ou por uma nova abordagem de um
assunto jc1 bem conhecido.
Um desenvolvimento bem sucedido requer um profundo conhecimento do tema e um alto grau de conhecimentos filatelicos, por forma a descobrir e
identificar todas as per;:as filatelicas relacionadas com
aquele. Destes conhecimentos deve resultar uma selecr;:ao adequada, colocar;:ao e sequlmcia das per;:as
filatelicas, bem como um texto tem~tico preciso. Este
texto deve ser correcto, conciso e pertinente, justificando 0 material apresentado e assegurando a ligar;:ao temc1tica (fio temc1tico).
A elaborar;:ao da colecr;:lIo utiliza a informar;:ao temc1tica obtida:

- Das Torras dO '",pCllo Valua ~ s P(a~.s da Republica Boer. por
Dioclooano Fernandos das Neves c I1kflo Rocha IPubhcac;Oos Darn Oul' 010. Lisboal19B71.

sao aplicc1veis os criterios gerais de avaliar;:ao definidos pelo Artigo 4 do GREV, tendo em considera9aO as particularidades das participar;:Oes temc1ticas .

4.1 . - 0 criterio .. Tratamento da Partlclpa~o ..
requer a avalia9aO do plano e da amplitude da co lecr;:ao reflectida pela participar;:ao.
o plano serc1 avaliado tendo em considera9aO os
seguintes aspectos:
presenr;:a e adequar;:ao da p~gina do plano;
compatibilidade do plano com 0 tftulo da colecr;:ao;

-

4.4 . - Criterio .. Estado e Rarldade .. : vide GREV
Artigo 4.6 .

4.5. - Crit~rio .. ApreBenta.;:io .. : Vide GREV
Artigo 4.7 ..

ARTIGO 5 == APRECIA~Ao DAS PARTICIPA~OES

5. 1. - As participa90es de Filatelia Temc1tica sarao apreciadas por especialistas qualificados na respectiva ~rea e em concord an cia com 0 disposto na
Secc;:ilo V (Artigos 31 a 47) do GREX-Regulamento
Geral de Exposir;:Oes FIP (GREV - Artigo 5. 11.
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REGULAMENTO ESPECIAL PARA AAVALIA~AO
DE PARTICIPA~OES DE FILATELIA TEMATICA
EM EXPOSI~OES FIP
/II

~

CARIMBOS NOMINATIVOS
USADOS EM PORTUGAL
NO PERIODO ADESIVO

FEDERATION

W

~

cg)

Pedro Vaz Pereira

INTERNATIONALE
DE PHILATELIE

IONLJlI I r I 1'1 /(,

ARTIGO 1

=

EXPOSICCES DE COMPETICAO

De acordo com 0 Artigo 1.4 do Regulamento Ge ral da FIP para a Avaliayllo de ParticipayOes em ExposiyOes FIP (GREV), a estabelecido 0 presente Regulamento Especial, com vista a complementar aqueles princfpios, no que respeita A Classe de Filatelia
Tematica.
Deve igualmente recorrer-se As Directrizes (guide-lines) para a Classe de Filatelia Tematica, as quais
constituem um guia pratico para a aplicayllo deste
Regulamento Especial.

ARTIGO 2

=

PARTICIPACCES

Uma co lecyllo tematica - da qual a participayllo
exposta a parte integrante - desenvolve um tema
de acordo com 0 respectivo plano.
o conhecimento do tema a demonstrado, da meIhor forma possfvel, atraves das peyas filatalicas escolhidas e apresentadas pelo expositor.

ARTIGO 3 = PRINClplOS DE COMPOSICAO DA
PARTICIPACAo

3.1 . - Numa colecyllo tematica utilizam-se todos
os tipos de material filatelico . NlIo podem ser inclufdos elementos nllo filatalicos.
3.2. - Uma participayllo tematica compreende os
seguintes elementos tematicos:
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ALCOENTRE
3.2.1. - 0 Plano

o plano define a estrutura da colecyllo e as suas
subdivisOes.
o plano deve ser 16gico, correcto e equilibrado e
abranger todos os aspectos relacionados com 0 respectivo !ftulo. Para alam disto, 0 plano deve ser inteiramente concordante com 0 Utulo da colecyllo e
estruturado de acordo com os critarios tematicos estabelecidos.
o plano pode:
• ser livremente escolhido a fim de realizar a sfntese de um tema ou de uma ideia;
• derivar natural mente do tema quando, p~r exemplo, este descreve, analiticamente, organizar;:Oes, instituir;:Oes e acontecimentos ocorridos.
Um plano baseado numa classificayllo por data de
emissllo, por pafs ou p~r tipo de material, nllo a considerado adequado.

Vila da Estremadura, pertencendo A comarca de
Alenquer. Era composta na segunda metade do saculo XIX p~r 300 fogos, com uma populayllo de aproximadamente 1200 pessoas. 0 concelho tinha 900
fogos.

IALCOENTRE I
Nas 1 ~ e 2." reformas posta is, foi uma Direcyllo
de Correio da Administrayllo Central de Lisboa e usou
respectivamente 0 carimbo de barras 4 e 3.

Esta vila foi fundada pelos mouros no ana de 970
e recebeu das mllos de D. Afonso Henriques, 0 seu
primeiro fora I no ana de 1174, tendo recebido um
novo foral, dado por D. Manuel I, no ana de 1513.

ALCOENTRE
Dispunha de estayllo Telegratico-Postal de 4~
classe.

ALCOROCHEL
Pequena freguesia da Estremadura, pertenceu A
comarca de Torres Novas.
Tinha naquele tempo cerca de 115 habitayoos com
uma populayllo aproximada de 400 pessoas .

o plano deve ser apresentado no infcio da participayllo, pormenorizando 0 conteudo da colecyllo,
suas subdivisOes e respectiva amplitude.
Esta informayllo devera facilitar urn entendimento claro da relayllo existente entre a participayllo e
toda a colecyllo. Todavia, na avaliayllo da participayllo somente sera tom ado em conta 0 material exposto.

(ALCOHOCH]J

3.2.2. - Desenvolvlmento do tema:

o desenvolvimento do tema demonstra 0 trabalho
de pesquisa pessoal dispendido, em termos de profundidade e originalidade.

o seu nome provam do arabe "AI - Canaitara»,
que a 0 diminutivo de "AI - Cantara», 0 qual significa ponte pequena.

NlIo era uma Direcyllo de Correio e nllo consegui
encontrar qual a categoria de estayllo postal de que
dispunha.
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ALCOUTIM
Esta Vila algarvia, tinha na segunda metade do s~
culo passado 700 fogos e cerca de 2900 habitantes .
Tanto na 1." reforma postal como na 2~ , foi uma
Direcci!io de Correio da AdministraCi!io Central de Faro
e usou em ambos 0 carimbo de barras 210.

( ALCON TIM

Posteriormente e adaptado do latim, os c!rabes
deram-Ihe 0 nome de «AlcaM» .
Foi conqu istada aos mouros por D. Sancho II, no
ana de 1240.

,

Ni!io se sabe ao certo a data da sua fundaci!io, . mas
tudo indica ser romana, em face do seu nome primitivo «Alcoutinium», de origem latina.

1988

PORTOS DE MOf;AMBIQUE. Denteado 121111

25,00
50,00
75,00
100,00
250,00
500,00
1988

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Inhambane .
Quelimane .
Pemba.
Beira .
Nacala .
Maputo.

DIA DO SELO. Denteado 12111

x11.~1

20,00 MT Multicolor.
40,00 MT Multicolor.
Foi povoada por D. Diniz, que Ihe deu 0 primeiro
foral no ano de '1304, sendo 0 segundo atriburdo por
D. Manuel I, no ana de 1520.
Tinha estaCi!io Telegrafo-Postal.

BLOCOS
1988

EXPOSIf;AO FILATELICA INTERNACIONAL FINLANDIA 1988.

500,00 MT Multicolor.
1988

VISITA DO PAPA JOAO PAULO 1\

500,00 MT Multicolor.

SEMINARIO PARA
JURADOS NACIONAIS
A Direcc1l0 da Federac1l0 Portuguesa de Filatelia
decidiu organizar no dia 1 de Abril, na sua sede, mais
um Seminc!rio para Jurados do seu quadro oficial.
Este encontro tem a finalidade de proporcionar aos
jurados a discussi!io entre si, de problemas inerentes fl sua actividade e de apreciarem a nova regulamentar;:i!io emanada da Federar;:i!io Internacional de
Filatelia, em particular as Directrizes adjuntas aos regulamentos das vc!rias especialidades filat~licas reconhecidas, recentemente editadas por aquele alto
organismo mundial.
Embora a ordem de trabalhos desta reuni1l0 caiba
aos intervenientes, a FPF sugere os seguintes pontos:
1. Apreciar;:i!io dos problemas inerentes aos jurados portugueses;
2. Apreciar;:i!io e reflexilo sobre os novos regulamentos FIP, ap6s a experilmcia de dois an os
em vigor;
3. Directrizes fl Direccilo da FPF sobre problemas
relacionados com 0 corpo de jurados;
4. ApreciaCi!io das Directrizes, por especialidades
filatelicas.
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Trata-se, em nosso entender, de uma iniciativa digna de louvor pois que a tarefa dos jurados ocupa um
lugar de considerc!vel importancia no panorama filat~lico . E. na verdade, indispensc!vel que se mantenham actualizados e que as suas bitolas ni!io registem
diferencas de vulto. (SGI

FILAlELIA LUSllANA
A Direcc1l0 da Federaci!io Portuguesa de Filatelia
decidiu criar uma assinatura anual da FUatelia Lusltana, 6rg1l0 oficial federativ~, para os portadores do
Carti!io de Filatelista .
Assim, todos os portadores desse Cart1l0, mediante
o pagamento anual de 500$00, passari!io a receber
em suas casas os quatro numeros da Filatelia Lusitana que silo editados em cad a ano, representando
uma agradc!vel regalia pois 0 preco de capa dessa
Revista, estabelecido para 0 corrente ano, ~ de

200$00.
Esta iniciativa, para al~m da regalia que represen ta, tem por fim, segundo a FPF, chegar mais facilmente junto dos filatelistas a informacilo federativa .
as interessados deverilo remeter fl FPF (av. Almirante Reis , 70-3~ Esq ., Lisboal , 0 seu nome, endereco, numero do seu carti!io de filatelista e do
passaporte filat~lico (se 0 tiverl, acompanhado da importilncia respectiva .

1989

5~

CONGRESSO DA FRELIMO 1111

25,00
50,00
75,00
100,00
250,00
1989

MT
MT
MT
MT
MT

Espiga de Milho .
Enxada .
Composic1l0 geom~tr ica.
Engrenagens .
Roda denteada e motivos

geom~tricos .

BICENTENARIO DA REVOLUf;Ao FRANCESA 11 1. % x 111

100,00 MT Quadro .Tomada da Bastilhall.
250,00 MT Quadro (fA Liberdade guiando 0 P.ovoll
1989

BICENTENARIO DA REVOLUf;Ao FRANCESA

500,00 MT Multicolor.

SALDOS
FREDERICO VILANI
R. DE S. JOAQUIM, 6-3? ESQ?
LIS BOA

SALDOS

SALDOS

PORTUGAL E ULTRAMAR : SERIES
COMPLETAS NOVAS
PACOTES MUNDO
ESTRANGEIRO: SERIES USADAS
TEMATICAS E MUITAS OUTRAS
COISAS

CONT ACAR PELO TELEFONE: 68 77 89
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1987

CENTENARIO DE MAPUTO (11)

1071

20,00 MT Multicolor.

Roteiro de Exposi~6es

BLOCOS

1987

EXPOSI<;:AO FILATELICA INTERNACIONAL. CAPEX 87

B1.18

200,00 MT Multicolor.

1988

JOGOS OLiMPICOS DE SEUL 88. Denteado 12 (11)
10,00
20,00
40,00
80,00
100,00
400,00

1988

Lanr;:ador de Dardo.
Basebol.
Boxe.
H6quei.
Gin~stica; an6is.
Ciclismo.

AM4RILIDACENAS. FLORES DE MO<;:AMBIQUE. Denteado 12 (11.* x 11)
10,00
20.00
40,00
80,00
100,00
400,00

1988

MT
MT
MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Heamanthus Nels6nii.
Crinum Polyphyllum .
Boophane Disticha.
Cyrtanthus Contractus.
Nerine Angustifolia.
Cyrtanthus Galpinnii.

40!' ANIVERSARIO ORGANIZA<;:AO MUNDIAL DE SAUDE. Denteado 12 (11.* x 11)
20,00 MT Multicolor.

1988

CESTOS. Denteado 12 (11)
20,00
25,00
80,00
100,00
400,00
500,00

1988

Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.

CAVALOS. Denteado 12 (11)
20,00
40,00
80,00
100,00

1988

MT
MT
MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT

Percheron ,
Arabe .
Puro Sangue .
P6nei.

2!' ANIVERSARIO DA MORTE DE SAMORA MACHEL. Denteado 12 (11)
20,00 MT Multicolor.
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LUBRAPEX'90
A LUBRAPEX'90 - XI II Exposir;:1io Filat6lica Luso-Brasileira, decorrer~ no Centro de Convenr;:oes, em
Brasfiia, no perrodo de 22 a 30 de Setembro de 1990
e ser~ organizada pelo Clube Filat61ico do Distrito Federal. Contar~ com 0 patrocrnio da Empresa Brasileira de Correios e Tel6grafos, da Federar;:1io Brasileira
de Filatelia-FEBRAF, e da Federar;:1io Portuguesa de
Filatelia.
A Exposir;:1io reger-se-~, con junta mente, pelo Regulamento Geral para as Exposir;:oes .LUBRAPEX» e
pelo seu Regufamento pr6pr'io.
Ser1io admitidos como expositores 05 Correios e
Telecomunicar;:oes de Portugal e dos Parses soberanos de express1io oficial portuguesa, a Empresa Brasileira de Correios e Tel6grafos, 05 Museus Postais
e 05 estabelecimentos impressores de f6rmulas de
franquia dos parses acima citados; 05 coleccionadores e 05 escritores e jornalistas filat61icos naturais ou
residentes nos parses anteriormente citados, assim
como 05 comerciantes filat61icos, desde que as suas
colecr;:oos sejam apresentadas como parte individual.
A Comiss1io Organizadora recomenda aos inscritos n1io exporem material con stante da lista de emissoes abusivas da FIP.
A LUBRAPEX'90 ter~ as seguintes classes:
OFICIAL, reservada lis colecr;:oes e material filat6lico dos Correios e Telecomunicar;:oes de Portugal e
dos parses soberanos de express1io oficial portuguesa, da ECT, dos Museus Postais e dos estabelecimentos impressores de f6rmulas de franquia dos parses
acima citados.
CORTE DE HONRA, reservada lis colecr;:oes expostas .hors concours» e por convite.
HONRA, reservada lis colecr;:oes que obtiveram um
Grande Pr6mio ou tres medal has de ouro em anteriores exposir;:oes .LUBRAPEX».
ESPECIAL, reservada lis colecr;:oes dos membros
do Juri e das entidades especialmente convidadas
pel a Comissao Organizadora.

COMPETI<;:AO. reservada a todas as demais colecr;:oes n1io mencionadas anteriormente e que sera
assim subdividida :
Grupo A - FILATELIA TRADICIONAL: I) Brasil; II)
Portugal Continental, Ar;:ores, Madeira e Macau; III)
Outros parses soberanos de expressao oficia l portuguesa, incluindo 0 perrodo colonial; IV) Demais parses .

22 A JD.190
~BRASl AOF

Grupo B - HISTORIA POSTAL. Grupo C - INTEIROS POSTAIS. Grupo D - AEROFILATELIA E ASTROFILATELIA. Grupo E - FILATELIA TEMATICA .
Grupo F - MAxIMAFILIA. Grupo G - JUVENTUDE, assim subdividida: Secr;:1io I) 14 a 15 anos de
idade; Secr;:1io II) 16 a 18 anos de idade; Secr;:110 III)
19 a 21 anos de idade.
Grupo H - LlTERATURA FILAT1UcA, assim subdividida: Secr;:1io I) Manuais e estudos; Secr;:110 11) Catalogos Gerais; secr;:ao III) Peri6dicos; Secr;:ilo IV)
Artigos publicados na imprensa filat61ica e nilo filat6lica, dos quais nao tenham side editadas separatas .
As inscrir;:oes provis6rias dever1io estar na posse
da Comissao Organizadora at6 22/4/90 e as definitivas at~ 22/6/90.

I~

,

A venda

~

\

PEDRAS PRECIOSAS DE MOC;:AMBIOUE. Denteado 12 (11 x11.%)

1050
1051
1052
1053
1054
1055

4,00
8,00
12,00
16,00
30,00
50,00

1987

10!' ANIVERSARIO DA FRELIMO. Denteado 12 (11)

1056

4,00 MT Multicolor.

1987

BARRAGEM DOS PEOUENOS lIBOMBOS. Denteado 12 (11)

1057

16,00 MT Multicolor.

1987

AVES DE MOC;:AMBIOUE. 3 .' serle. Denteado 12 (11 x 11. %)

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Pirite .
Esmeralda .
Agata .
Malaquita.
Granada .
Ametista.

em todas
as casas
da
especia/idade

1059
1060
1061
1062
1063
1064

3,00
4,00
8,00
12,00
16,00
30,00

1987

ANIVERSARIO DIA MUNDIAL DA SAUDE. Denteado 12 (11.% x 12)

e

1058

50,00 MT Multicolor. Vacinac;:ao . Desenho de crianc;:a .

/ivrarias

1987

JOGOS OLiMPICOS DE SEUL 88. Denteado 12 (11. % x 11)

1065
1066
1067
1068
1069
1070

12,50
25,00
50,00
75,00
100,00
200,00

1987

TAPEC;:ARIAS. Denteado 12 (11)

1072
1073
1074
1075

20,00
40,00
80,00
200,00

1987

HIST6RIA DA AVIAc;:Ao. 2~ Serle. Denteado 12 (11)

CA 46
CA 47

20,00
40,00
80,00
120,00
160,00
320,00

Edi~io

~

1987

(!)

da

f -I 6
BA

1

riAifi DAS NEUES

Rua da Trindade, 5 _1.0 Dto. (Largo do Canno)

Telef. 3467133

~

Precro :

•

1200 USBOA

2 300$00

!

~TTT••••••••••••••••••••••~

~

E
~

CA48
CA49

CA 50
CA 51

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Granatina Granatina .
Alcyon senegalensis.
Hellittphager Bullo-ckoides.
Perineste Minor.
Coracias Naevia Mesambica .
Cimmyris Naergardi.

MT
MT
MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Futebol.
Corrida.
Voleibol.
Xadrez.
Basquetebol.
Natac;:ao.

Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.

Piper Navajo.
D. H. Horrut .
Boeing 737-200 .
Beechcraft King Air.
Piper Aztec .
DC 10.30 .

1986

ANO INTERNACIONAL DA PAZ. Denteado 12 (11)

1028

16,00 MT Multicolor. Pomba e emblema da O.N .U ..

1986

COGUMELOS. Denteado 12 (11)

1029
1030
1031
1032

4,00
8,00
16,00
30 ,00

1986

MT
MT
MT
MT

Amanita Muscaria.
Lactarius Deliciosus.
Amamita Phaloides.
Thricoloma Nudum.

• PENTEADOS FEMININOS. Denteado 12 (11, Yr x 11)

1033
1034
1035
1036

1,00
4,00
8,00
16,00

MT
MT
MT
MT

1986

MAMIFEROS MARINHOS DE MOCAMBIQUE. Denteado 12 (11)

1037
1038
1039
1040

1,00
8,00
16,00
50,00

1986

1 ~ ANIVERSARIO DA ORGANIZACAO DOS CONTINUADORES MOCAMBICANOS.
Denteado 12 (11)

1041

4,00 MT Multicolor.

MT
MT
MT
MT

Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.

Ducongo Dugon .
Delphinus Delphies.
Neobalena Marginata.
Rabaenoptera Physalus.

1986

POUPANCA. NOTAS DE METICAlS. Denteado de 12 (11)

1042
1043
1044
1045

4,00
8,00
16,00
30,00

MT
MT
MT
MT

Nota
Nota
Nota
Nota

de
de
de
de

Os quadros expositores medem 1,10 x 1,00 m.,
excepr;:110 do Grupo H, que serilo exibidas em vitrines. A cada expositor dos Grupos A a F ser1l0 atribuldos um mlnimo de 5 e um m~ximo de 10 quadros
e ao Grupo G, 0 m~ximo de 3 quadros .
Ser~ cobrada a importancia de US$ 10,00 (dez d6lares) por quadro, para os expositores n1l0 residentes no Brasil.
t isento de qualquer pagamento a participar;:1Io nas
classes Olicial, Corte de Honra, Honra, Juventude
e Literatura Filatalica .

GRANDE PRtMIO LUBRAPEX'90, para a melhor
participar;:ilo apresentada na Classe de Competir;:1Io.
PRtMIO BRASIL, para a melhor participar;:ao origin~ria de Portugal.
PRtMIO PORTUGAL, idem origin~ria do Brasil e demais parses de expressao portuguesa .
PRtMIO TEMATICA, idem de Filatelia Tem~tica .
PRtMIO JUVENTUDE, idem no Grupo G (Juventude).
PRtMIO LlTERATURA, idem no Grupo H (Literatura Filatalical.

PRtMIOS - Alam de medalhas de Duro grande,
ouro, vermeil grande, vermeil, prata grande, prata,
bronze prateado e bronze e, ainda, diplomas, ser1l0
instituidos mais os seguintes pramios oficiais:

Os membros do Juri ser1l0 convidados pela Comissao Organizadora, com base nas listas lornecidas pala
FEBRAF e pel a Federar;:1Io Portuguesa da Filatelia .
o Comiss~rio para Portugal da LUBRAPEX'90, a
Ant6nio G. Borralho (av. 25 de Abril, 27-6° Dt?, 8500
PORTIMAO), ao qual os interessados poderllo solicitar os necess~rios esclarecimentos .

GRANDE PRtMIO DE HONRA, para a melhor participar;:1Io da Classe de Honra.

INTER-PORTUGAL 90
Con forme divulg~mos em numero anterior da nossa Revista , decorreu a 17 e 18 de Marr;:o, em Estugarda, Alemanha Ocidental, a Exposir;:110 Filatalica

concorreu certamente 0 trabalho de mais de urn ano
da sua Comiss1l0 Organizadora encaber;:ada palo nosso prezado cons6cio Justino da Silva Cruz.

50,00 MT multicolor e prata .
100,00 MT multicolor e prata .
500,00 MT multicolor e prata .
1000,00 MT multicolor e prata .

1986

EDIFlclOS DOS CORREIOS. Denteado de 12 (11)

1046
1047
1048
1049

3,00
4,00
8,00
16,00

1986

RIQUEZA AGRICOLA. Denteado 14,Yr

1076

4,00 MT Saccharum Officinarum. Sobrecarga sl 4,50 MT.

MT Estar;:1Io de Ouelimane.
MT ~star;:1Io de Maputo.
MT Estar;:1Io da Beira.
MT Estar;:1Io de Nampula .

17. -3.1990

7000
lIustrar;:Ao do sobrescrito

Carimbo concedido pelos Correios alemAes

BLOCOS

36

1986

CENTENARIO DA ESTATUA DA LlBERDADE

Bl.17

60,00 MT Preto e beje sobre azul.

Inter-Portugal 90, uma organizar;:ilo do Clube Filatalico Portugues em Stuttgart.
Neste momenta j~ podemos informar que 0 certame alcanr;:ou exito muito assinal~vel, para 0 qual

Foi uma jornada de excelente difus1l0 da Filatelia
portuguesa naquela importante cidade alemil .
Reproduzimos 0 carimbo concedido pelos correios
alemiles para assinalar 0 evento.

11

LONDRES 90
ASSINALA 1 50 ANOS DE SELOS

MOC;AMBIQUE
Jos~

Sob 0 alto patroclnio da Federa9i10 Internacional
de Filatelia, vai realizar-se em Londres, no Alexandra Palace, de 3 a 13 de Maio pr6ximo, a exposi9110
filat~lica mundial ..Stamp World London 90 ...
Este importante certame insere-se nas comemora90es do 1 50? aniverstlrio da introdu9i10 em todo
o mundo dos primeiros selos postais adesivos, e do
cententlrio da prime ira exposi9110 filat~lica internacional efectuada em solo britanico.

A Londres 90, conta com organiza9aO de uma empresa denominada "Stamp World Exhibitions,. da qual
fazem parte destacados filatel istas das mais prestigiadas agremia90es filatelicas da Gra Bretanha reputados jornalistas filat~licos e os mais importa~tes
comerciantes desse pals. A Comissilo Organizadora
esttl a trabalhar desde 19B3 (repare-se bem) em Intima colabora9ilo com os Correios britanicos, os quais
prestam uma contribui9i10 financeira importante atrayeS da emissao de trits blocos alusivos lan9ados em
circula9i10 em 1989 e 1990. Os Correios organizaram igualmente diversas actividades destinadas a
atrair ao recinto da exposi9ilo jovens coleccionadores.
A Londres 90 regista um numero recorde de participa9Cles que serilo distribu(das pelos 3.000 quadros disponlveis. Cerca de duzentos stands albrega-
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rilo comerciar)tes filatlllicos e Administra90es Postais
de to do 0 mundo e neles poderao os interessados
encontrar pe9as para todos os gOSt05 e todas as
bolsas .

ALEXANDRA PALACE
STAMP WORLD EXHtBITION
LONDONI99Q

Entre vtlrias nottlveis participa90es especialmente convidadas, poderao anotar-se a da rainha Isabel
II, do Museu Postal Nacional e das Colec90es Filatelicas da Biblioteca Britanica .
Uma grande exposi9aO com todos os ingredientes necesstlrios, de molde a permanecer como um
dos mais nottlveis acontecimentos filat~licos de sempre .
o Comis~rio para Portugal da Londres 90, e 0
nosso prezado cons6cio, Manuel Portocarrero (Estrada Interior da Circunvala91!io, 9427, 4200 Porto).
(SG)

R. Dias Fereira

Dando continuidade ao que inicitlmos neste Boletim a partir do niJmero 350, publicamos a lista das
emissOes m09ambicanas desde 19B5, data em que deixaram de ser publicadas no cattllogo Eladio de
Santos.
A ordem cronol6gica e a indica9ilo dos denteados silo os de -Mozambique Catalogue of stamps,
souvenir sheets, aerogrames, postcards, coins, notes>, edi9i10 de 1988, cattllogo esse que nos foi cedido pela TOC, Tecnologia das Comunica90es, em Lisboa, se bem que seja uma edi9i10 da Empresa de
Filatelia e Numismtltica (Maputo) organismo que, como seu nome indica, trata de todos os assuntos
referentes a filatelia naquela RepiJblica.
Contudo, cotejando os diversos caMlogos internacionais verificamos que as indica9Cles nem sempre
silo iditnticas, 0 que nos levaram a algumas correc90es e a indicarmos entre paritnteses os denteados
indicados pel a casa Yvert, que silo divergentes. Os niJmeros de ordem sao como de costume os que
jtl se encontram numerados no cattllogo Yvert.

1985

PLANTAS MEDICINAlS. Denteado 12 (11)

1008
1009
1010
1011
1012
1013

50
1 ,00
3,50
4,00
8,00
50,00

1985

DIA DO SELO. SELOS EM SELO. Denteado 12 (11)

1014
1015
1016
1017

1,00
4,00
8,00
16,00

1986

PASSAGEM DO COMETA HALLEY. Denteado 12 (11)

1018
1019
1020
1021

4,00
8,00
16,00
30,00

1986

CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL-MEXICO 86. Denteado 12 (11, % x11)

1022
1023
1024
1025
1026
1027

3,00
4,00
8,00
12,00
16,00
50,00

CT.
MT
MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Aloe Ferox
Boophone Disticha
Gloriosa Superba
Cetyleden Orbiculata
Homeria Breyniana
Haemanthur Coccineus

Selo
Selo
Selo
Selo

da
da
da
da

C~
C~

C~
C~

de
de
de
de

M09ambique. 1918.
Niassa . 1921.
M09ambique. 1918.'
Niassa. 1901 .

Cometa e satelite .Giollo".
Traject6ria do Cometa.
Telesc6pio de Galileu.
Cometa Halley e a Terra .

Vicente .
Coluna.
Costa Pereira.
Hiltlrio .
Matateu.
Eusllbio.
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s. Mamede 90 -

e nos terrenos mais baixos veem -se os laranjais e a
horta . Corre por aqui, e em parte por baixo do palcicio, 0 ribeiro que outrora moveu a azenha. Diz 0 Sr.

COLECIONADOR : Temos para Ihe oferecer
um servit;:o de vend as revolucioncirio,
seguro, rcipido, - econ6mico e simples .
Comodamente em sua casa e nas
melhores condit;:C'les, vocA pode receber os
selos, postais ou outras pet;:as de
colect;:ilo, que procura .
!"

Todos os lotes silo autAnticos e no estado
descrito . Satisfat;:110 assegurada .
Reprodut;:ao fotografica dos melhores
exemplares. Solicite hoje mesmo e sem
compromisso, 0 nosso CATALQGO DE
VENDAS .

Gabriel Pereira, no seu antigo opusculo .de Benfica
II quinta do Correio-M6r., que provavelmente se
construiu 0 palcicio neste covao, por causa das ciguas,
sen do facto que havia muita corrente de cigua nos
vcirios pontos da residAncia.
Quanto aos seus novos proprietcirios desconhet;:o
os nomes, mas possuo uma ampla descrit;:lIo do interior do palcicio e que, por ser muito extensa, desnecesscirio se torn a a sua exposit;:ao.

NOTA DO D/RECTOR: Podemos acrescentar a este
traba/ho do nosso prestimoso co/aborador, que a
Ouinta e Palacio do Correio-Mar, foi adquirida pe/a
Casa Agrfco/a da Ouinta da Matta, Lda., tendo ent~o sofrido profundas obras de adaptar;:~o e recuperar-~o, tendo side restauradas as sa/as de recepr;:~o
e convfvio e reconstruidas as zonas de servir;:o,
dotando-as de modemo e funciona/ equipamento hote/eiro. Tais obras foram, contudo, interrompidas em
1976
A entrada de um novo sacio (Finangeste - Empresa Financeira de Gestao e Desenvo/vimento,
SARLJ veio permitir b Casa Agrfco/a da Ouinta da Matta reformu/ar e comp/etar 0 anterior projecto com vista a criar uma nova unidade hote/eira.
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Selos raros, posta is, blocos
literatura, hist6ria postal,
inteiros posta is, centos,
kilos, lotes, colect;:C'les, erros,
censuras, correia militar,
postais mciximos, correia
a~reo, cartas antigas, paquetes,
selos classicos, etc .. .

..............'"

VENDEDORES : Estamos A vossa inteira
disposit;:ilo para vos realizar a venda de
colect;:C'les, lotes, etc. p~r meio do nosso
servit;:o de vendas A com issao .
Solicite-nos, sem compromisso, e sem
demon3, informat;:C'les detalhadas.

ESTA DE PARABt:NS 0 Nucleo Filat~lico de Portalegre pelo Axito obtido na realizat;:ao da Exposit;:ao FilaMlica S. Mamede 90 e, em particular, FelIcia Deus
Tito e Jos~ Garraio Afonso, os membros daquela
agremiat;:ao mais directamente empenhados na sua
organizat;:ao.
Da mesma forma a credora de uma saudat;:ao especial a Comissao Regional de Turismo de S. Mamede, nomeadamente 0 seu presidente, Fernando Soares, nilo apenas pela quota-parte da sua responsabilidade na montagem desta iniciativa, como pelo
apoio econ6mico que Ihe presta ram , sem 0 qual uma
manifestat;:ao deste vulto nllo teria viabilidade .
Deverao igualmente estar felizes os filatelistas daquela regillo, que tAm ao seu dispCIr um agrupamento
entusiasta, e capaz de levar a bom termo uma manifestat;:ao que porventura muitos julgariam irrealizavel. Agora, hci que aproveitar 0 balant;:o proporcionado pela S. Mamede 90 e entusiasmar novos aderentes a prepararem as suas colect;:C'les para ocasiC'les
que se adivinha virem em breve.
Mas tambem deverao estar satisfeitos os que se
deslocaram a Portalegre para visitar 0 Gertame, em
particular se aproveitaram tambem 0 ensejo para um
passeio mais alargado, pois tiveram oportunidade para visitar uma regiao inolvidcivel de beleza, onde felizmente, se nao notam sinais de poluit;:ao, e onde
se realt;:a a progressiva Castelo de Vide, e a verdadeira j6ia que e Marvllo.
No que diz respeito aos aspectos filatelicos propriamente ditos, julgamos poder afirmar que a S. Mamede 90 excedeu as expectativas. E devemos
comet;:ar por nao esquecer que se trata de uma realizat;:ao de uma agremiat;:ao longos anos praticamente
inactiva e que s6 hci um ou dois anos recomet;:ou a
sua actividade. Por isso, conseguir a adesilo verificada, parece-nos extrema mente positivo. Estiveram
patentes na Classe de Competit;:110 vinte e quatro participat;:Oes, das quais cinco de Badajoz, provIncia espanhola que conjuntamente com os distritos nacionais de Portalegre, t:vora, Beja e Faro cobriu prati-

exito em Portalegre

camente a zona geogrcifica prevista no regulamento
particular do certame .
De assinalar a participat;:ao do Museu dos CTT, em
Classe Oficial, com alguns quadros preenchidos com
a sarie .Arquitectura Popular Portuguesa • .
Registe-se que a S. Mamede 90 que decorreu na
Igreja do Convento de S. Francisco, desactivada do

cui to, que constitui um excelente espat;:o para actividades culturais, p~r 0 local inicialmente previsto ser
insuficiente para albergar as participat;:C'les inscritas.
A present;:a na inaugurat;:ao e no jantar de distribuit;:lIo de pr~mios de praticamente todas as fort;:as
vivas da regillo, ~ um sinal inequfvoco do interesse
que a exposit;:ilo suscitou e da garantia da continuidade dos seus apoios em futuras iniciativas filat~li
cas que p~r certo af irao ter lugar .
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A poupanc;a e0 motor
do desenvolvimento poupan~as

As
eonliadas a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS sao aplieadas na eria ~ao de novas
lontes de rlqueza. Sao urn motor
de desenvolvimento do Pais

A CAIXA GERAL DE DEPOSITOS e urn
estabeleelmento de eredlto com raizes prolundamente
portuguesas, lirmadas em mais de urn sBeulo
de aetividade bancarla. 0 seu desenvolvimento interno,
a par do Incremento das suas rela~oes internacionais,
levou I" a abertura de mals de 400 agenclas tanto em
Portugal como no estrangelro.
Com a entrada do Pais na CEE, a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS mostra-se apta a aeeitar os desalios que
se traduzem em desenvolvimento e progresso.

~CD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
,..

A QUINTA DO CORREIO-MOR
Paulo Borges Bento

Era uma importante propriedade, na freguesia de
Santa Maria, concelho de LDures, distrito de Lisboa.
Compunha-se de um grande palc1cio com jardins
e extensos pomares. Acha-se situada esquerda da
estrada que de Loures vai para 0 lugar de Pinheiro,
tendo acesso por uma avenida ladeada de oliveiras
e ulmeiros. Esta quinta denominava-se antigamente
Mata das Flores e foi solar dos Mattas, que se chamaram Mattas do Correio-M6r, depois que Filipe II,
por seu alvarc1 de 19 de Julho de 1606, fez correio-m6r do reino a LuIs Gomes da Matta. A este indivlduo, que anteriormente se chamava LuIs Gomes
d' Elvas, .jc1 0 mesmo soberano concedera por carta
sua, passada em Valhadolid a 18 de Fevereiro de
1600,0 foro de fidalgo e 0 usa do apelido de Matta,
tomando por solar esta propriedade e por armas, segundo a referida carta de brasao: em campo de ouro tres matas floridas em roquete; elmo de a"o aberto
e por timbre uma das matas . Todavia, nao parece
que fosse esse fidalgo quem tenha mandado construir 0 grande palc1cio, embora constitulsse a quinta
em vInculo ou morgado.
Ant6nio Gomes da Matta, seu filho e sucessor no
of/cio de correio-m6r, fez um minucioso testamen-

a

to, que foi impresso em 1652, e mencionado nele
vc1rias propriedades diz simplesmente: .Quinta da
Matta com suas terras e azenha e mais perten"as,
propriedade que LuIs Gomes da Matta, meu pai, deixou vinculadall. Nilo falando do palc1cio supOe-se que
a sua constru"ao ~ posterior.
Ao ultimo Correio-M6r foi concedido 0 tItulo de
conde de Penafiel, sendo 0 segundo conde elevado
a Marques. A quinta e 0 palc1cio pertenceram a estes titulares at~ 1875, ana em que a propriedade foi
com prada por Quirino LuIs Ant6nio Lousa, passando por sua morte a sua filha Filipa Maria Lousa Canha, casada com Jos~ 8aptista Canha, abastado
proprietc1rio daqueles tempos.
Q novo possuidor deu provas do seu bom gosto
adquirindo, por elevado pre"o e a parte da compra
do palc1cio, as formosas estAtuas da escadaria e dos
jardins, bem como as alfaias da capela e alguns outros adornos do palAcio, que ali se podiam admirar
gra"as a gentileza dos proprietArios .
EstA 0 palc1cio edificado no fundo de um vale, entre montes com arvoredos e vinhas at~ certa altura
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Nele inclui-se a dispersilo de parte de uma colecespecializada de Portugal cl~ssico, de grande categoria. Poder-se-~ garantir que se trata de uma
colec~ilo que constitui uma inusitada revela~ilo e da
qual apeteceria dizer que aparecer, ao presente, uma
~ilo

t~logo

da mesma, que ser~ enviado a todos os s6cios
do CFP, supere largamente 0 do leililo anterior.
Finalmente, permita-se-nos recordar que os leillles
que realizamos silo uma das diversas regalias que
por certo
proporcionamos aos associados do CFP -
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Filatelia
colec~ao como esta, ~ algo que s6 muito dificilmente estaria nos progn6sticos dos mais optimistas.
A Comissao do Leilao, constitulda pelos elementos da Direc~ao do CFP, Jos~ Correia, Paulo Dias e

nao das menos significativas. Na verdade, possibilita-se assim que os nossos cons6cios cedam as suas
pe~as repetidas ou as que nilo sEl integrem nas suas
colec~Oes, e que outros ou os mesmos, encontrem

Tematica
Poupan~a

......

Colec~ao

f
f

..........

com

Presente e Futuro
Silva Gama

Ao fllatelista que decide elaborar uma colec~o tematica, a primeira questao que Ihe deverA surgir 6, precisamente, a IIscolha do tern a que IrA desenvolver.

.

Fernando Ideias, seleccionou cinco das pe~as deste
leilao para pr~-divulga~ilo nesta p~gina.
Para acompanhar 0 elevado nlvel qualitativo desta hasta, estamos a envidar esfor~os para que 0 ca-
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e adquiram algumas que h4 muito procuram, cedidas por terceiros .
t essa a razao fundamental por que os levamos
a cabo. (SGI

Isto acontece saguramente a todos os que optem
por esta especialidade. E sa umas vezes a oPCllo surge natural mente e sam delongas, outras, 0 coleccionador hesita entre v4rios temas que Ihe agradam e
chega a ter s~rias dificuldades na sua seleccllo .

De qualquer forma, nesta fase, consideramos ser
bastante importante que, antes de se fazer uma escolha definitiva, sa considere cuidadosamanete a fiabilidade do projecto tendo em considerac;:ilo determinados condicionalismos subjacentes a este tipo de
colecc;:Oes.
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E a ja aqui que entendemos ser essencial que 0
candidato conhec;:a 0 Regulamento Especial para a
Avaliac;:ao de Participac;:oes de Filatelia Tematica em
Exposic;:oes da Federac;:ao Internacional de Filatelia
(FIP), que publicamos noutro local desta Revista , 0
qual, como a 6bvio, a igualmente referencial obriga t6rio em todos os certames, de todos os nlveis, realizados onde quer que seja .
Admitimos que alguns poderao retorquir que muitos, ata talvez mesmo a esmagadora maioria dos que
iniciam uma colecc;:ao tematica, e particularmente no
momenta em que a iniciam, nao tllm como objectivo participar alguma vez numa exposic;:ao competitiva no seu pals. E muito menos em manifestac;:oes
internacionais.
t verdade. Todavia, tambam e um facto que uns
quantos, em certa altura do seu percurso, se decidem enviar os seus trabalhos a certames competitivos. E se esses ja tiverem as suas co lecc;:oes orientadas segundo os canones regulamentares, muito trabalho evitarao .
Mas por outro lado, e consideravelmente mais importante, e a circunstancia de todol, absolutamen-

,

te todos, necessitarem de utilizar determinados criterios para as varias fases de organizac;:ao das suas colecc;:Oes .
Entao, justifica-se que recomendemos vivamente
uma vez mais, que se sigam e/espeitem as directrizes velculadas por aquele citado documento . Isto,
naturalmente , sem embargo de se colocar nas co-

......•.•..........•..............
••
•
•••

4? LEILAO DO CFP
t com profunda satisfac;:ao e (porque nao dizl!-Io?) uma ponta de orgulho, que constatamos terem
os leilOes organizados palo CFP alcanc;:ado num cur-

critos os lotes nos catalogos e 1I apresentac;:ao do
pr6prio catalogo que igualmente tem vindo a melhorar
visivelmente de edic;:ao para edic;:ao.

to espac;:o de tempo, um prestlgio digno do maior
realce.
Tal facto dever-se-a fundamentalmente 1I qualidade
das pec;:as propostas que, desde a sua primeira edi-

o 4~ Leilao do CFP que, como habitualmente, tera lugar na nossa Sede, contara com um numero de
lotes nunca anteriormente alcanc;:ado, pelo que tera
de ser desdobrado ente um Sabado e um Domingo .

c;:ao, tem vindo a aumentar de nlvel de forma substancial. Mas 0 llxito deve-se tambam a uma organizac;:ao modelar, 1I eficillncia da Comissao responsavel , assim como 1I forma minuciosa como estao des-

Com efeito, 0 conjunto das pec;:as que serao propostas nesta almoeda, pode considerar-se verdadeiramente excepcional sendo que alguns dos lotes sao
autenticamente espectaculares.
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Building and
Savings Societies

habita~Ao

••
••
•
••

••
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SeiDl convidando
aD aforro para
aqulsl~o de

Eleventh
World
Congres

CONTA JOVEM-HABITA(AO
CAJXA GERAL DE DEi'6S1TOS
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A conta POUPAN9A

e a chave da tua HABITA9AO.
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A Poupan~a

acto social

Multo embora todos conhe~m os prlnciplos b4slcos da ccPoupan~ .. ,
Inserlmos em segulda um texto sobre a rnat6r1a emanado da Calxa Geral
de Dep6sltos, Institul~lio particularmente vocaclonada para a capta~lio de
pequena e m6dla poupan~ que apllca, preferentemente, no Investlmento
produtlvo.

.Em todos os tempos e lugares, os hom ens tem
procurado precaver-se contra a imponderabilidade do
futuro, atraves de um simples acto - Poupsr.
Poupar ou aforrar, em sentido estritamente financeiro, nno significa mais do que economizar pane do
rendimento disponfvel, depois de satisfeitas as necessidades essenciais ou, por outras palavras, poupar e prescindir do conssumo actual para no futuro,
consumir mais e melhor.

ImptJe-se, por iSso, a criar;:l1o de mecanismos que
motivem e incentivem as popula(:Des a forma(:/!Jo do
aforro, como condir;:/!Jo indispensavel para 0 investimento e 0 progresso.
No entanto, aquela condir;:/!Jo so sera plenamente
realizada se a poupanr;:a for aplicada de uma forma
produtiva e rentavel, em vez de ficar imobilizada, esterilmente, por via do entesouramento.

leccOes 0 cunho pessoal de cad a um, a sua criatividade e a sua imaginacllo. Estes atributos SliD atE!
indispens~veis e bem importantes.

Originalidade
Um dos aspectos em relacllo aD tema a ter em
atencllo pelo ne6fito, E!, precisamente, a sua originalidade .
Neste contexto, 0 regulamento de que temos vindo a falar, no seu ponto 3.2 .2 ., intitulado .Desenvolvimento do tema .. , aconselha implicitamente os
coleccionadores a usarem originaJidade, quando indica que .A originalidade E! expressa pela expioracllo
de um assunto invulgar ou por uma nova abordagem
de um assunto j~ bem conhecido ...
Repare-se ainda que no seu ponto 4 .2., se explicita que 0 critE!rio .Oesenvolvimento do tema- (que
vale 25 dos 100 pontos previstos para a pontuacllo
de uma tem~tica) «I. .. ) ser~ avaliado tendo em consideracllo:

.. _-----------------------------.A Filatelia na
promo~lio do
incentlvo dos
jovens ill

........•..... -....
hutO I ... u .... til
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Ora, para fomentar e anicular os circuitos de re calha e moMizar;:l1o des poupanr;:as das famRias, existem os intermediBrios financeiros.
sistema bancario, dentro dos varios tipos de entidades financeiras, tem-se destacado na prossecur;:110 daquela tarefa ao adequar os meios financeiros
dos agentes excedentarios as necessidades dos agentes deficitarios. Por um lado, recolhe as poupanr;:as
que os seus detentores conservam inactivas, oferecendo-Ihes uma determinada remunerar;:l1o, e, por
outro, coloca-as, por via do credito, junto das unidades economicas que delas carecem para as empregar em empreendimentos produtivos.•

8em, poder-se-~ portanto concluir que na escoIha de uma tematica, e para que ela se tome mais

....•.•...•.•.•.•.•.•...•...

poupan~

Nas sociedades modernas, a poupan(:a surge como um imperativo nacional, ultrapassando 0 plano
da mera seguranr;:a do homem.
Com efeito, as sociedades necessitam, para se desenvolverem, nno so de recursos humanos, mas tambem de recursos naturais e da continua realizar;:no
de investimentos.
Se em re1ar;:no aos recursos naturais, nno reno vaveis, e ess~ncial evitar os consumos superfulos e os
desperdlcios, em relar;:l1o aos investimentos torna-se
necessaria a formar;:l1o rie poupanr;:a, para garantir
o financiamento vinuoso dos mesmos evitando-se,
assim, 0 endividamento e a dependencia.

a origlnalidade da pesqulsa; (0 sublinhado E!
nosso)
a profundidade e equillbrio da eiaboracllo da
coieccllo;
a importilncia da tem~tica;
o correcto conhecimento tem~tico • .

a

CAIXA GERAL DE DEPOsITOS

i-· -_ .... - ................ -- .. _----;

•
••

interessante, independentemente de com ela se poder ou nao vir a entrar no jogo dos pontos, II importante que 0 tema eleito encerre originalidade.
E na realidade, nllo sere! mais agrade!vel mostrar
aos nossos ar:nigos uma colecCao que explane uma
hist6ria fora do vu lgar, em vez de apresentar banalidades que mais ou menos todos conhecem?

...•.•...•.....••...•. - •.•.........

.•••.....•••......••......

E, pois, um tema do qual he! ainda muito a esperar e que aqueles que a ele se devotarem t6m ainda
muito terre no para explorar. E os que com ele entrarem em competicilo, poderilo por certo vir !I usufruir
de bastante pontuacllo no vector referente a originalidade.

..... _...•.•.........•
Carlmbol que mostram que em
Franr;a. a propaganda da
poupanr;a 6 felta durante
qulnze dial

Selol elpanhol que pode
sugerlr I apllea~o dal
poupanr;al

Banco Nacional Ultramarino
Ediffelol banc6rlol.
uma outra lugeltilo

A poupanr;a na Idade ncolar dlvulgada atrav61 de
selol

.,

Poupanc;a - tema de eleic;ao

Sugestoes para uma colecc;ao

Tendo em consideracao os princlpios expressos,
podemos hoje apresentar um tema - A PQUPANc;.A - qua se podere! inserir nos dois parametros indicados no ponto 3.2.2 . do Regulamento das teme!ticas.
Com efeito, por um lado este tema nllo se pode
considerar de modo algum como vulgarizado ou banal; por outro, 6 passlvel de ser abordado sob pontos de vista assaz diversificados e bem originais,
dependendo, claro estel, da imaginacilo de cad a um.

Sem desajar minimamente influenciar os eventuais
candidatos fl eiaboracilo de uma coieccilo PQUPANc;.A, e nilo esgotando de modo algum a infinidade de
hip6teses posslveis, apresentamos seguidamente alguns vectores passlveis de ser incluldos no plano de
uma coieccllo deste tema .
Assim, tendo em conta 0 imprescindlvel papel que
as instituicOes bance!rias desempenham nesta probleme!tica, elas terilo papel fundamental no esquema da coieccllo.

CONTA JOVEM-POUPAN(A
e estas entre as 15 e as 25 anos ...
das tuas poupan 9as ...

CAIXA GERAL DE nF.Jlj'l'<\ITIn.<;~• • • • • •
e queres obter 0 maior rendimento
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Apelo

a criatividade

Muitos silo je! os capltulos sugeridos para uma coleccilo do tema Poupanca. Mas muitos mais poderilo ser incluldos. Quem 0 desejar prolongar, podere!
lancar milo a outros pormenores, como por exemplo as formas posslveis de aforro e as aplicacOes que
dele podem resultar em todos os ramos de actividade - com6rcio, industria e agricultura .
Esta ll, pois, uma teme!tica que, como se afirmou,
encerra muitas potencialidades e que permite a Quem
a ela se devote, dar largas fl sua imaginacllo. E a passar excelentes momentos no passatempo a que sa
devotaram.

Carlmbol
que pod em
ser utillzadol
no capitulo
dOl

Bancol. mal
que tamb6m
podem sugerlr
outras Idelal.
Por exemplo.
Iogotipos de
institullj:Oel
bane6rlal
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Dia Mundial da Poupanc;a
Mas a Poupant;:a nao se pode nem deve restringir
apenas a meios materia is. HOje em dia e cada vez

.- .... _- ...... _.... _:Ii on RISPIIAHIO

Essa promot;:Ao a especialmente assinalada no Dia
Mundial da Poupant;:a celebrado em cada ana a 31
de Outubro, sob a egide do Instituto Internacional das
Caixas Econ6micas . Esta comemorat;:1Io mundial tem

.-.-.-.~.-

.•.........•••

:z:

-......•

Neste caprtulo, figurarao por certo desde os Bancos emissores (Bolivia, Yvert 577; Nigaria 194), ata
115 Caixas Econ6micas (Luxemburgo 785; Portugal,
Eladio 1315/1317).
Dever1l0 igualmente ser incluidos os Bancos comerciais (Finlllndia 525; Brasil 137fe 1677), os 'Ban-

import1incia, justifica plena mente um desenvolvimento especial desta materia (Alto Volta 181; Romania
1434/1435; Si!lo 638).
Por outro lado, a Poupant;:a atravas das Caixas Econ6micas Postais, a um metodo actual mente ainda
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EMHNIKH AHv.OKPAnA

Mealhelro tradlcional japonAs

Celebra~lio do Dia Mundlal
de Poupan~ em
Salo Italiano

com maior acuidade torna-se necess~rio, imperioso
mesmo, que se poupem bens de consumo. E nesta

,

vindo de forma crescente a con tar com 0 apoio filatalico atrav8s da emissAo de selos e outras pet;:as fi-

Antlga moeda romena
cos da Agricultura (Turquia 1127; Gracia 1356), os
Bancos de Investimento (Luxemburgo 896), e de Fomento (Colombia 567; Honduras 237). E n1l0 poder!lo ser esquecidos os Bancos ultra-nacionais como
o Banco Africano de Desenvolvimento (Burundi
326/329; Tunisia 670), 0 Banco Mundial (Nat;:Oes
Unidas 82/83) e 0 Fundo Monet~rio Internacional
(Balgica 1060).

Moeda grega
muito utilizado, sendo tambem abundantes os exemplares 11 disposit;:ao (CamarOes 397; Jordllnia

DIA MUNDIALDA POUPANCA
INTtRNA1K JNAlIR \Vi\HRUNGSf(}ND
und WflTBMII:CRUPPE
IAHRE5VERSAM,\UUNGEN BERLIN 1988

946/949; Nova Zel1india 441/442). Naturalmente que
nestas instituit;:Oes se generalizou 0 usc de cheques
CTT PONTA OELGAOA

Carlmbol usados em Portugal para celebrar 0 Dla Mundial da
ultlmol anol
ultima dacada muitos foram os parses que lant;:aram
mao dos seus selos postais para divulgar as necessidades de economia de energia elactrica (Espanha
2154/2156; Alemanha Ocidental 880), combustrvel
(Africa do Sui 459/460; Brasil 1182), ~gua (JapAo
1381; China 12861.
Isto, sem esquecer a promot;:1Io da Poupant;:a de
meios materiais (Hungria 1237/1242; Trist1l0 da Cunha 132).

28

Poupan~

do.

latalicas como obliterat;:Oes, fllImulas e franquias
mecllnicas.
Em Portugal, a a Caixa Geral de Dep6sitos que M
j~ mais de vinte anos se encarrega de comemorar
a efemeride, e sempre com a participat;:ao da Filatelia em posiCao relevante, com SalOes de Filatelia e
pet;:as filatalicas variadas. AIi~s, outros parses como
a Franca, a ItAlia, a Hungria e muitos outros n!lo deixam de celebrar condignamente a data .

Reunllio anual do Fundo
MonetArio Internaclonal
e do Banco Mundlal
A pesquisa neste campo dever~ ainda estender-se a estabelecimentos especiais de credito (Costa
Rica 825/830) e ata a reuniOes que a necessidade
do ajustamento das suas actividades requerem (Coreia do Sui 581; Estados Unidos 5381.
As Caixas Econ6micas tAm sido ao Ion go dos anos
motivo para numerosos selos 0 que, aliado 11 sua real

150 ano. da primeIra
calxa Econ6mlca da Hungrla
postais (Suit;:a 1110; Dinamarca 499) que se incluirilo naturalmente nesta sect;:Ao.
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Poupar moeda a moeda
Sendo, sem duvida, a maeda, um instrumento de
Poupant;:a e de capitalizat;:lIo, e sendo, grat;:as a ela,
possfvel economizar capitais com vista II aquisit;:lIo
ulterior de bens, selos ilustrados com maedas dificilmente poderllo deixar de ser considerados numa
colect;:lIo do tema Poupant;:a. E eles sllo tllo numerosos que bem poderllo, par si s6, ser motivo para
uma desenvolvida colect;:lIo.
Entre tantos, nllo podemos deixar de citar as valiosas primeiras sllries de Israel, todas elas ilustradas
com antigas moedas israelitas.
Claro esta que nllo se podera igualmente olvidar
as notas, 0 chamado papel-moeda (Seicheles
442/445; Botswana 303/306), como tambem os estabelecimentos que labricam umas e outras : as Casas da Moeda (Chile 253/254).

CONTA.JOVEM
CAlXA GERAL DE DEP6srros
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A ORDEM

Passibilita-te a usa de cheques.
Oferece-te as mais altas taxas de jura.

Simbolos
Cam in han do agora para uma area completamenIe distinta das anteriores, integrar-se-a bastante bem
na colect;:ilo, um capitulo devotado aos sfmbolos da
Poupant;:a. E desde 0 classico «pll-de-meia. (Coreia
do Sui, Bloco 34), atll aos sacos para moedas (Suriname 560), todos eles se encontram representados
em selos, com especial destaque para os mealheiros (Argentina 701; Japilo 1175; Antilhas 413; Singapura 134).
Ainda neste sector cabera incluir animais que simbolizam Poupant;:a, como a abelha (Trieste 158; MlIxico 757). 0 esquilo (Mot;:ambique 924; Jugoslavia
1649),0 pelicano (IIhas Virgem 256) e a lormiga (Po16nia 1126). Formiga que juntamente com a cigarra
silo as protagonistas da clliebre labula de Esopo (S .
Marin9 1043; AlbAnia 1640) que tilo bem lala da
Poupant;:a.

KYnPDI CYPRUS KI8RIS

3c

Deve haver 0 malor cuidado na escolha dos selos
com os sfmbolos da poupanf.a
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Cam in han do agora para uma area completamenIe distinta das anteriores, integrar-se-a bastante bem
na colect;:ilo, um capitulo devotado aos sfmbolos da
Poupant;:a. E desde 0 classico «pll-de-meia. (Coreia
do Sui, Bloco 34), atll aos sacos para moedas (Suriname 560), todos eles se encontram representados
em selos, com especial destaque para os mealheiros (Argentina 701; Japilo 1175; Antilhas 413; Singapura 134).
Ainda neste sector cabera incluir animais que simbolizam Poupant;:a, como a abelha (Trieste 158; MlIxico 757). 0 esquilo (Mot;:ambique 924; Jugoslavia
1649),0 pelicano (IIhas Virgem 256) e a lormiga (Po16nia 1126). Formiga que juntamente com a cigarra
silo as protagonistas da clliebre labula de Esopo (S .
Marin9 1043; AlbAnia 1640) que tilo bem lala da
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Deve haver 0 malor cuidado na escolha dos selos
com os sfmbolos da poupanf.a
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de Outubro, sob a egide do Instituto Internacional das
Caixas Econ6micas . Esta comemorat;:1Io mundial tem
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Neste caprtulo, figurarao por certo desde os Bancos emissores (Bolivia, Yvert 577; Nigaria 194), ata
115 Caixas Econ6micas (Luxemburgo 785; Portugal,
Eladio 1315/1317).
Dever1l0 igualmente ser incluidos os Bancos comerciais (Finlllndia 525; Brasil 137fe 1677), os 'Ban-

import1incia, justifica plena mente um desenvolvimento especial desta materia (Alto Volta 181; Romania
1434/1435; Si!lo 638).
Por outro lado, a Poupant;:a atravas das Caixas Econ6micas Postais, a um metodo actual mente ainda
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EMHNIKH AHv.OKPAnA

Mealhelro tradlcional japonAs

Celebra~lio do Dia Mundlal
de Poupan~ em
Salo Italiano

com maior acuidade torna-se necess~rio, imperioso
mesmo, que se poupem bens de consumo. E nesta

,

vindo de forma crescente a con tar com 0 apoio filatalico atrav8s da emissAo de selos e outras pet;:as fi-

Antlga moeda romena
cos da Agricultura (Turquia 1127; Gracia 1356), os
Bancos de Investimento (Luxemburgo 896), e de Fomento (Colombia 567; Honduras 237). E n1l0 poder!lo ser esquecidos os Bancos ultra-nacionais como
o Banco Africano de Desenvolvimento (Burundi
326/329; Tunisia 670), 0 Banco Mundial (Nat;:Oes
Unidas 82/83) e 0 Fundo Monet~rio Internacional
(Balgica 1060).

Moeda grega
muito utilizado, sendo tambem abundantes os exemplares 11 disposit;:ao (CamarOes 397; Jordllnia

DIA MUNDIALDA POUPANCA
INTtRNA1K JNAlIR \Vi\HRUNGSf(}ND
und WflTBMII:CRUPPE
IAHRE5VERSAM,\UUNGEN BERLIN 1988

946/949; Nova Zel1india 441/442). Naturalmente que
nestas instituit;:Oes se generalizou 0 usc de cheques
CTT PONTA OELGAOA

Carlmbol usados em Portugal para celebrar 0 Dla Mundial da
ultlmol anol
ultima dacada muitos foram os parses que lant;:aram
mao dos seus selos postais para divulgar as necessidades de economia de energia elactrica (Espanha
2154/2156; Alemanha Ocidental 880), combustrvel
(Africa do Sui 459/460; Brasil 1182), ~gua (JapAo
1381; China 12861.
Isto, sem esquecer a promot;:1Io da Poupant;:a de
meios materiais (Hungria 1237/1242; Trist1l0 da Cunha 132).
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Poupan~

do.

latalicas como obliterat;:Oes, fllImulas e franquias
mecllnicas.
Em Portugal, a a Caixa Geral de Dep6sitos que M
j~ mais de vinte anos se encarrega de comemorar
a efemeride, e sempre com a participat;:ao da Filatelia em posiCao relevante, com SalOes de Filatelia e
pet;:as filatalicas variadas. AIi~s, outros parses como
a Franca, a ItAlia, a Hungria e muitos outros n!lo deixam de celebrar condignamente a data .

Reunllio anual do Fundo
MonetArio Internaclonal
e do Banco Mundlal
A pesquisa neste campo dever~ ainda estender-se a estabelecimentos especiais de credito (Costa
Rica 825/830) e ata a reuniOes que a necessidade
do ajustamento das suas actividades requerem (Coreia do Sui 581; Estados Unidos 5381.
As Caixas Econ6micas tAm sido ao Ion go dos anos
motivo para numerosos selos 0 que, aliado 11 sua real

150 ano. da primeIra
calxa Econ6mlca da Hungrla
postais (Suit;:a 1110; Dinamarca 499) que se incluirilo naturalmente nesta sect;:Ao.
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interessante, independentemente de com ela se poder ou nao vir a entrar no jogo dos pontos, II importante que 0 tema eleito encerre originalidade.
E na realidade, nllo sere! mais agrade!vel mostrar
aos nossos ar:nigos uma colecCao que explane uma
hist6ria fora do vu lgar, em vez de apresentar banalidades que mais ou menos todos conhecem?
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E, pois, um tema do qual he! ainda muito a esperar e que aqueles que a ele se devotarem t6m ainda
muito terre no para explorar. E os que com ele entrarem em competicilo, poderilo por certo vir !I usufruir
de bastante pontuacllo no vector referente a originalidade.

..... _...•.•.........•
Carlmbol que mostram que em
Franr;a. a propaganda da
poupanr;a 6 felta durante
qulnze dial

Selol elpanhol que pode
sugerlr I apllea~o dal
poupanr;al

Banco Nacional Ultramarino
Ediffelol banc6rlol.
uma outra lugeltilo

A poupanr;a na Idade ncolar dlvulgada atrav61 de
selol

.,

Poupanc;a - tema de eleic;ao

Sugestoes para uma colecc;ao

Tendo em consideracao os princlpios expressos,
podemos hoje apresentar um tema - A PQUPANc;.A - qua se podere! inserir nos dois parametros indicados no ponto 3.2.2 . do Regulamento das teme!ticas.
Com efeito, por um lado este tema nllo se pode
considerar de modo algum como vulgarizado ou banal; por outro, 6 passlvel de ser abordado sob pontos de vista assaz diversificados e bem originais,
dependendo, claro estel, da imaginacilo de cad a um.

Sem desajar minimamente influenciar os eventuais
candidatos fl eiaboracilo de uma coieccilo PQUPANc;.A, e nilo esgotando de modo algum a infinidade de
hip6teses posslveis, apresentamos seguidamente alguns vectores passlveis de ser incluldos no plano de
uma coieccllo deste tema .
Assim, tendo em conta 0 imprescindlvel papel que
as instituicOes bance!rias desempenham nesta probleme!tica, elas terilo papel fundamental no esquema da coieccllo.

CONTA JOVEM-POUPAN(A
e estas entre as 15 e as 25 anos ...
das tuas poupan 9as ...

CAIXA GERAL DE nF.Jlj'l'<\ITIn.<;~• • • • • •
e queres obter 0 maior rendimento
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Apelo

a criatividade

Muitos silo je! os capltulos sugeridos para uma coleccilo do tema Poupanca. Mas muitos mais poderilo ser incluldos. Quem 0 desejar prolongar, podere!
lancar milo a outros pormenores, como por exemplo as formas posslveis de aforro e as aplicacOes que
dele podem resultar em todos os ramos de actividade - com6rcio, industria e agricultura .
Esta ll, pois, uma teme!tica que, como se afirmou,
encerra muitas potencialidades e que permite a Quem
a ela se devote, dar largas fl sua imaginacllo. E a passar excelentes momentos no passatempo a que sa
devotaram.

Carlmbol
que pod em
ser utillzadol
no capitulo
dOl

Bancol. mal
que tamb6m
podem sugerlr
outras Idelal.
Por exemplo.
Iogotipos de
institullj:Oel
bane6rlal
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A Poupan~a

acto social

Multo embora todos conhe~m os prlnciplos b4slcos da ccPoupan~ .. ,
Inserlmos em segulda um texto sobre a rnat6r1a emanado da Calxa Geral
de Dep6sltos, Institul~lio particularmente vocaclonada para a capta~lio de
pequena e m6dla poupan~ que apllca, preferentemente, no Investlmento
produtlvo.

.Em todos os tempos e lugares, os hom ens tem
procurado precaver-se contra a imponderabilidade do
futuro, atraves de um simples acto - Poupsr.
Poupar ou aforrar, em sentido estritamente financeiro, nno significa mais do que economizar pane do
rendimento disponfvel, depois de satisfeitas as necessidades essenciais ou, por outras palavras, poupar e prescindir do conssumo actual para no futuro,
consumir mais e melhor.

ImptJe-se, por iSso, a criar;:l1o de mecanismos que
motivem e incentivem as popula(:Des a forma(:/!Jo do
aforro, como condir;:/!Jo indispensavel para 0 investimento e 0 progresso.
No entanto, aquela condir;:/!Jo so sera plenamente
realizada se a poupanr;:a for aplicada de uma forma
produtiva e rentavel, em vez de ficar imobilizada, esterilmente, por via do entesouramento.

leccOes 0 cunho pessoal de cad a um, a sua criatividade e a sua imaginacllo. Estes atributos SliD atE!
indispens~veis e bem importantes.

Originalidade
Um dos aspectos em relacllo aD tema a ter em
atencllo pelo ne6fito, E!, precisamente, a sua originalidade .
Neste contexto, 0 regulamento de que temos vindo a falar, no seu ponto 3.2 .2 ., intitulado .Desenvolvimento do tema .. , aconselha implicitamente os
coleccionadores a usarem originaJidade, quando indica que .A originalidade E! expressa pela expioracllo
de um assunto invulgar ou por uma nova abordagem
de um assunto j~ bem conhecido ...
Repare-se ainda que no seu ponto 4 .2., se explicita que 0 critE!rio .Oesenvolvimento do tema- (que
vale 25 dos 100 pontos previstos para a pontuacllo
de uma tem~tica) «I. .. ) ser~ avaliado tendo em consideracllo:

.. _-----------------------------.A Filatelia na
promo~lio do
incentlvo dos
jovens ill

........•..... -....
hutO I ... u .... til
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Ora, para fomentar e anicular os circuitos de re calha e moMizar;:l1o des poupanr;:as das famRias, existem os intermediBrios financeiros.
sistema bancario, dentro dos varios tipos de entidades financeiras, tem-se destacado na prossecur;:110 daquela tarefa ao adequar os meios financeiros
dos agentes excedentarios as necessidades dos agentes deficitarios. Por um lado, recolhe as poupanr;:as
que os seus detentores conservam inactivas, oferecendo-Ihes uma determinada remunerar;:l1o, e, por
outro, coloca-as, por via do credito, junto das unidades economicas que delas carecem para as empregar em empreendimentos produtivos.•

8em, poder-se-~ portanto concluir que na escoIha de uma tematica, e para que ela se tome mais

....•.•...•.•.•.•.•.•...•...

poupan~

Nas sociedades modernas, a poupan(:a surge como um imperativo nacional, ultrapassando 0 plano
da mera seguranr;:a do homem.
Com efeito, as sociedades necessitam, para se desenvolverem, nno so de recursos humanos, mas tambem de recursos naturais e da continua realizar;:no
de investimentos.
Se em re1ar;:no aos recursos naturais, nno reno vaveis, e ess~ncial evitar os consumos superfulos e os
desperdlcios, em relar;:l1o aos investimentos torna-se
necessaria a formar;:l1o rie poupanr;:a, para garantir
o financiamento vinuoso dos mesmos evitando-se,
assim, 0 endividamento e a dependencia.

a origlnalidade da pesqulsa; (0 sublinhado E!
nosso)
a profundidade e equillbrio da eiaboracllo da
coieccllo;
a importilncia da tem~tica;
o correcto conhecimento tem~tico • .

a

CAIXA GERAL DE DEPOsITOS
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E a ja aqui que entendemos ser essencial que 0
candidato conhec;:a 0 Regulamento Especial para a
Avaliac;:ao de Participac;:oes de Filatelia Tematica em
Exposic;:oes da Federac;:ao Internacional de Filatelia
(FIP), que publicamos noutro local desta Revista , 0
qual, como a 6bvio, a igualmente referencial obriga t6rio em todos os certames, de todos os nlveis, realizados onde quer que seja .
Admitimos que alguns poderao retorquir que muitos, ata talvez mesmo a esmagadora maioria dos que
iniciam uma colecc;:ao tematica, e particularmente no
momenta em que a iniciam, nao tllm como objectivo participar alguma vez numa exposic;:ao competitiva no seu pals. E muito menos em manifestac;:oes
internacionais.
t verdade. Todavia, tambam e um facto que uns
quantos, em certa altura do seu percurso, se decidem enviar os seus trabalhos a certames competitivos. E se esses ja tiverem as suas co lecc;:oes orientadas segundo os canones regulamentares, muito trabalho evitarao .
Mas por outro lado, e consideravelmente mais importante, e a circunstancia de todol, absolutamen-

,

te todos, necessitarem de utilizar determinados criterios para as varias fases de organizac;:ao das suas colecc;:Oes .
Entao, justifica-se que recomendemos vivamente
uma vez mais, que se sigam e/espeitem as directrizes velculadas por aquele citado documento . Isto,
naturalmente , sem embargo de se colocar nas co-

......•.•..........•..............
••
•
•••

4? LEILAO DO CFP
t com profunda satisfac;:ao e (porque nao dizl!-Io?) uma ponta de orgulho, que constatamos terem
os leilOes organizados palo CFP alcanc;:ado num cur-

critos os lotes nos catalogos e 1I apresentac;:ao do
pr6prio catalogo que igualmente tem vindo a melhorar
visivelmente de edic;:ao para edic;:ao.

to espac;:o de tempo, um prestlgio digno do maior
realce.
Tal facto dever-se-a fundamentalmente 1I qualidade
das pec;:as propostas que, desde a sua primeira edi-

o 4~ Leilao do CFP que, como habitualmente, tera lugar na nossa Sede, contara com um numero de
lotes nunca anteriormente alcanc;:ado, pelo que tera
de ser desdobrado ente um Sabado e um Domingo .

c;:ao, tem vindo a aumentar de nlvel de forma substancial. Mas 0 llxito deve-se tambam a uma organizac;:ao modelar, 1I eficillncia da Comissao responsavel , assim como 1I forma minuciosa como estao des-

Com efeito, 0 conjunto das pec;:as que serao propostas nesta almoeda, pode considerar-se verdadeiramente excepcional sendo que alguns dos lotes sao
autenticamente espectaculares.

...•.•.•.•.....•.........•
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Building and
Savings Societies

habita~Ao

••
••
•
••

••
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SeiDl convidando
aD aforro para
aqulsl~o de

Eleventh
World
Congres

CONTA JOVEM-HABITA(AO
CAJXA GERAL DE DEi'6S1TOS
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A conta POUPAN9A

e a chave da tua HABITA9AO.
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Nele inclui-se a dispersilo de parte de uma colecespecializada de Portugal cl~ssico, de grande categoria. Poder-se-~ garantir que se trata de uma
colec~ilo que constitui uma inusitada revela~ilo e da
qual apeteceria dizer que aparecer, ao presente, uma
~ilo

t~logo

da mesma, que ser~ enviado a todos os s6cios
do CFP, supere largamente 0 do leililo anterior.
Finalmente, permita-se-nos recordar que os leillles
que realizamos silo uma das diversas regalias que
por certo
proporcionamos aos associados do CFP -
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Filatelia
colec~ao como esta, ~ algo que s6 muito dificilmente estaria nos progn6sticos dos mais optimistas.
A Comissao do Leilao, constitulda pelos elementos da Direc~ao do CFP, Jos~ Correia, Paulo Dias e

nao das menos significativas. Na verdade, possibilita-se assim que os nossos cons6cios cedam as suas
pe~as repetidas ou as que nilo sEl integrem nas suas
colec~Oes, e que outros ou os mesmos, encontrem

Tematica
Poupan~a

......

Colec~ao

f
f

..........

com

Presente e Futuro
Silva Gama

Ao fllatelista que decide elaborar uma colec~o tematica, a primeira questao que Ihe deverA surgir 6, precisamente, a IIscolha do tern a que IrA desenvolver.

.

Fernando Ideias, seleccionou cinco das pe~as deste
leilao para pr~-divulga~ilo nesta p~gina.
Para acompanhar 0 elevado nlvel qualitativo desta hasta, estamos a envidar esfor~os para que 0 ca-

32

e adquiram algumas que h4 muito procuram, cedidas por terceiros .
t essa a razao fundamental por que os levamos
a cabo. (SGI

Isto acontece saguramente a todos os que optem
por esta especialidade. E sa umas vezes a oPCllo surge natural mente e sam delongas, outras, 0 coleccionador hesita entre v4rios temas que Ihe agradam e
chega a ter s~rias dificuldades na sua seleccllo .

De qualquer forma, nesta fase, consideramos ser
bastante importante que, antes de se fazer uma escolha definitiva, sa considere cuidadosamanete a fiabilidade do projecto tendo em considerac;:ilo determinados condicionalismos subjacentes a este tipo de
colecc;:Oes.
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A poupanc;a e0 motor
do desenvolvimento poupan~as

As
eonliadas a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS sao aplieadas na eria ~ao de novas
lontes de rlqueza. Sao urn motor
de desenvolvimento do Pais

A CAIXA GERAL DE DEPOSITOS e urn
estabeleelmento de eredlto com raizes prolundamente
portuguesas, lirmadas em mais de urn sBeulo
de aetividade bancarla. 0 seu desenvolvimento interno,
a par do Incremento das suas rela~oes internacionais,
levou I" a abertura de mals de 400 agenclas tanto em
Portugal como no estrangelro.
Com a entrada do Pais na CEE, a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS mostra-se apta a aeeitar os desalios que
se traduzem em desenvolvimento e progresso.

~CD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
,..

A QUINTA DO CORREIO-MOR
Paulo Borges Bento

Era uma importante propriedade, na freguesia de
Santa Maria, concelho de LDures, distrito de Lisboa.
Compunha-se de um grande palc1cio com jardins
e extensos pomares. Acha-se situada esquerda da
estrada que de Loures vai para 0 lugar de Pinheiro,
tendo acesso por uma avenida ladeada de oliveiras
e ulmeiros. Esta quinta denominava-se antigamente
Mata das Flores e foi solar dos Mattas, que se chamaram Mattas do Correio-M6r, depois que Filipe II,
por seu alvarc1 de 19 de Julho de 1606, fez correio-m6r do reino a LuIs Gomes da Matta. A este indivlduo, que anteriormente se chamava LuIs Gomes
d' Elvas, .jc1 0 mesmo soberano concedera por carta
sua, passada em Valhadolid a 18 de Fevereiro de
1600,0 foro de fidalgo e 0 usa do apelido de Matta,
tomando por solar esta propriedade e por armas, segundo a referida carta de brasao: em campo de ouro tres matas floridas em roquete; elmo de a"o aberto
e por timbre uma das matas . Todavia, nao parece
que fosse esse fidalgo quem tenha mandado construir 0 grande palc1cio, embora constitulsse a quinta
em vInculo ou morgado.
Ant6nio Gomes da Matta, seu filho e sucessor no
of/cio de correio-m6r, fez um minucioso testamen-

a

to, que foi impresso em 1652, e mencionado nele
vc1rias propriedades diz simplesmente: .Quinta da
Matta com suas terras e azenha e mais perten"as,
propriedade que LuIs Gomes da Matta, meu pai, deixou vinculadall. Nilo falando do palc1cio supOe-se que
a sua constru"ao ~ posterior.
Ao ultimo Correio-M6r foi concedido 0 tItulo de
conde de Penafiel, sendo 0 segundo conde elevado
a Marques. A quinta e 0 palc1cio pertenceram a estes titulares at~ 1875, ana em que a propriedade foi
com prada por Quirino LuIs Ant6nio Lousa, passando por sua morte a sua filha Filipa Maria Lousa Canha, casada com Jos~ 8aptista Canha, abastado
proprietc1rio daqueles tempos.
Q novo possuidor deu provas do seu bom gosto
adquirindo, por elevado pre"o e a parte da compra
do palc1cio, as formosas estAtuas da escadaria e dos
jardins, bem como as alfaias da capela e alguns outros adornos do palAcio, que ali se podiam admirar
gra"as a gentileza dos proprietArios .
EstA 0 palc1cio edificado no fundo de um vale, entre montes com arvoredos e vinhas at~ certa altura
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s. Mamede 90 -

e nos terrenos mais baixos veem -se os laranjais e a
horta . Corre por aqui, e em parte por baixo do palcicio, 0 ribeiro que outrora moveu a azenha. Diz 0 Sr.

COLECIONADOR : Temos para Ihe oferecer
um servit;:o de vend as revolucioncirio,
seguro, rcipido, - econ6mico e simples .
Comodamente em sua casa e nas
melhores condit;:C'les, vocA pode receber os
selos, postais ou outras pet;:as de
colect;:ilo, que procura .
!"

Todos os lotes silo autAnticos e no estado
descrito . Satisfat;:110 assegurada .
Reprodut;:ao fotografica dos melhores
exemplares. Solicite hoje mesmo e sem
compromisso, 0 nosso CATALQGO DE
VENDAS .

Gabriel Pereira, no seu antigo opusculo .de Benfica
II quinta do Correio-M6r., que provavelmente se
construiu 0 palcicio neste covao, por causa das ciguas,
sen do facto que havia muita corrente de cigua nos
vcirios pontos da residAncia.
Quanto aos seus novos proprietcirios desconhet;:o
os nomes, mas possuo uma ampla descrit;:lIo do interior do palcicio e que, por ser muito extensa, desnecesscirio se torn a a sua exposit;:ao.

NOTA DO D/RECTOR: Podemos acrescentar a este
traba/ho do nosso prestimoso co/aborador, que a
Ouinta e Palacio do Correio-Mar, foi adquirida pe/a
Casa Agrfco/a da Ouinta da Matta, Lda., tendo ent~o sofrido profundas obras de adaptar;:~o e recuperar-~o, tendo side restauradas as sa/as de recepr;:~o
e convfvio e reconstruidas as zonas de servir;:o,
dotando-as de modemo e funciona/ equipamento hote/eiro. Tais obras foram, contudo, interrompidas em
1976
A entrada de um novo sacio (Finangeste - Empresa Financeira de Gestao e Desenvo/vimento,
SARLJ veio permitir b Casa Agrfco/a da Ouinta da Matta reformu/ar e comp/etar 0 anterior projecto com vista a criar uma nova unidade hote/eira.
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Selos raros, posta is, blocos
literatura, hist6ria postal,
inteiros posta is, centos,
kilos, lotes, colect;:C'les, erros,
censuras, correia militar,
postais mciximos, correia
a~reo, cartas antigas, paquetes,
selos classicos, etc .. .

..............'"

VENDEDORES : Estamos A vossa inteira
disposit;:ilo para vos realizar a venda de
colect;:C'les, lotes, etc. p~r meio do nosso
servit;:o de vendas A com issao .
Solicite-nos, sem compromisso, e sem
demon3, informat;:C'les detalhadas.

ESTA DE PARABt:NS 0 Nucleo Filat~lico de Portalegre pelo Axito obtido na realizat;:ao da Exposit;:ao FilaMlica S. Mamede 90 e, em particular, FelIcia Deus
Tito e Jos~ Garraio Afonso, os membros daquela
agremiat;:ao mais directamente empenhados na sua
organizat;:ao.
Da mesma forma a credora de uma saudat;:ao especial a Comissao Regional de Turismo de S. Mamede, nomeadamente 0 seu presidente, Fernando Soares, nilo apenas pela quota-parte da sua responsabilidade na montagem desta iniciativa, como pelo
apoio econ6mico que Ihe presta ram , sem 0 qual uma
manifestat;:ao deste vulto nllo teria viabilidade .
Deverao igualmente estar felizes os filatelistas daquela regillo, que tAm ao seu dispCIr um agrupamento
entusiasta, e capaz de levar a bom termo uma manifestat;:ao que porventura muitos julgariam irrealizavel. Agora, hci que aproveitar 0 balant;:o proporcionado pela S. Mamede 90 e entusiasmar novos aderentes a prepararem as suas colect;:C'les para ocasiC'les
que se adivinha virem em breve.
Mas tambem deverao estar satisfeitos os que se
deslocaram a Portalegre para visitar 0 Gertame, em
particular se aproveitaram tambem 0 ensejo para um
passeio mais alargado, pois tiveram oportunidade para visitar uma regiao inolvidcivel de beleza, onde felizmente, se nao notam sinais de poluit;:ao, e onde
se realt;:a a progressiva Castelo de Vide, e a verdadeira j6ia que e Marvllo.
No que diz respeito aos aspectos filatelicos propriamente ditos, julgamos poder afirmar que a S. Mamede 90 excedeu as expectativas. E devemos
comet;:ar por nao esquecer que se trata de uma realizat;:ao de uma agremiat;:ao longos anos praticamente
inactiva e que s6 hci um ou dois anos recomet;:ou a
sua actividade. Por isso, conseguir a adesilo verificada, parece-nos extrema mente positivo. Estiveram
patentes na Classe de Competit;:110 vinte e quatro participat;:Oes, das quais cinco de Badajoz, provIncia espanhola que conjuntamente com os distritos nacionais de Portalegre, t:vora, Beja e Faro cobriu prati-

exito em Portalegre

camente a zona geogrcifica prevista no regulamento
particular do certame .
De assinalar a participat;:ao do Museu dos CTT, em
Classe Oficial, com alguns quadros preenchidos com
a sarie .Arquitectura Popular Portuguesa • .
Registe-se que a S. Mamede 90 que decorreu na
Igreja do Convento de S. Francisco, desactivada do

cui to, que constitui um excelente espat;:o para actividades culturais, p~r 0 local inicialmente previsto ser
insuficiente para albergar as participat;:C'les inscritas.
A present;:a na inaugurat;:ao e no jantar de distribuit;:lIo de pr~mios de praticamente todas as fort;:as
vivas da regillo, ~ um sinal inequfvoco do interesse
que a exposit;:ilo suscitou e da garantia da continuidade dos seus apoios em futuras iniciativas filat~li
cas que p~r certo af irao ter lugar .

19

LONDRES 90
ASSINALA 1 50 ANOS DE SELOS

MOC;AMBIQUE
Jos~

Sob 0 alto patroclnio da Federa9i10 Internacional
de Filatelia, vai realizar-se em Londres, no Alexandra Palace, de 3 a 13 de Maio pr6ximo, a exposi9110
filat~lica mundial ..Stamp World London 90 ...
Este importante certame insere-se nas comemora90es do 1 50? aniverstlrio da introdu9i10 em todo
o mundo dos primeiros selos postais adesivos, e do
cententlrio da prime ira exposi9110 filat~lica internacional efectuada em solo britanico.

A Londres 90, conta com organiza9aO de uma empresa denominada "Stamp World Exhibitions,. da qual
fazem parte destacados filatel istas das mais prestigiadas agremia90es filatelicas da Gra Bretanha reputados jornalistas filat~licos e os mais importa~tes
comerciantes desse pals. A Comissilo Organizadora
esttl a trabalhar desde 19B3 (repare-se bem) em Intima colabora9ilo com os Correios britanicos, os quais
prestam uma contribui9i10 financeira importante atrayeS da emissao de trits blocos alusivos lan9ados em
circula9i10 em 1989 e 1990. Os Correios organizaram igualmente diversas actividades destinadas a
atrair ao recinto da exposi9ilo jovens coleccionadores.
A Londres 90 regista um numero recorde de participa9Cles que serilo distribu(das pelos 3.000 quadros disponlveis. Cerca de duzentos stands albrega-
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rilo comerciar)tes filatlllicos e Administra90es Postais
de to do 0 mundo e neles poderao os interessados
encontrar pe9as para todos os gOSt05 e todas as
bolsas .

ALEXANDRA PALACE
STAMP WORLD EXHtBITION
LONDONI99Q

Entre vtlrias nottlveis participa90es especialmente convidadas, poderao anotar-se a da rainha Isabel
II, do Museu Postal Nacional e das Colec90es Filatelicas da Biblioteca Britanica .
Uma grande exposi9aO com todos os ingredientes necesstlrios, de molde a permanecer como um
dos mais nottlveis acontecimentos filat~licos de sempre .
o Comis~rio para Portugal da Londres 90, e 0
nosso prezado cons6cio, Manuel Portocarrero (Estrada Interior da Circunvala91!io, 9427, 4200 Porto).
(SG)

R. Dias Fereira

Dando continuidade ao que inicitlmos neste Boletim a partir do niJmero 350, publicamos a lista das
emissOes m09ambicanas desde 19B5, data em que deixaram de ser publicadas no cattllogo Eladio de
Santos.
A ordem cronol6gica e a indica9ilo dos denteados silo os de -Mozambique Catalogue of stamps,
souvenir sheets, aerogrames, postcards, coins, notes>, edi9i10 de 1988, cattllogo esse que nos foi cedido pela TOC, Tecnologia das Comunica90es, em Lisboa, se bem que seja uma edi9i10 da Empresa de
Filatelia e Numismtltica (Maputo) organismo que, como seu nome indica, trata de todos os assuntos
referentes a filatelia naquela RepiJblica.
Contudo, cotejando os diversos caMlogos internacionais verificamos que as indica9Cles nem sempre
silo iditnticas, 0 que nos levaram a algumas correc90es e a indicarmos entre paritnteses os denteados
indicados pel a casa Yvert, que silo divergentes. Os niJmeros de ordem sao como de costume os que
jtl se encontram numerados no cattllogo Yvert.

1985

PLANTAS MEDICINAlS. Denteado 12 (11)

1008
1009
1010
1011
1012
1013

50
1 ,00
3,50
4,00
8,00
50,00

1985

DIA DO SELO. SELOS EM SELO. Denteado 12 (11)

1014
1015
1016
1017

1,00
4,00
8,00
16,00

1986

PASSAGEM DO COMETA HALLEY. Denteado 12 (11)

1018
1019
1020
1021

4,00
8,00
16,00
30,00

1986

CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL-MEXICO 86. Denteado 12 (11, % x11)

1022
1023
1024
1025
1026
1027

3,00
4,00
8,00
12,00
16,00
50,00

CT.
MT
MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Aloe Ferox
Boophone Disticha
Gloriosa Superba
Cetyleden Orbiculata
Homeria Breyniana
Haemanthur Coccineus

Selo
Selo
Selo
Selo

da
da
da
da

C~
C~

C~
C~

de
de
de
de

M09ambique. 1918.
Niassa . 1921.
M09ambique. 1918.'
Niassa. 1901 .

Cometa e satelite .Giollo".
Traject6ria do Cometa.
Telesc6pio de Galileu.
Cometa Halley e a Terra .

Vicente .
Coluna.
Costa Pereira.
Hiltlrio .
Matateu.
Eusllbio.
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1986

ANO INTERNACIONAL DA PAZ. Denteado 12 (11)

1028

16,00 MT Multicolor. Pomba e emblema da O.N .U ..

1986

COGUMELOS. Denteado 12 (11)

1029
1030
1031
1032

4,00
8,00
16,00
30 ,00

1986

MT
MT
MT
MT

Amanita Muscaria.
Lactarius Deliciosus.
Amamita Phaloides.
Thricoloma Nudum.

• PENTEADOS FEMININOS. Denteado 12 (11, Yr x 11)

1033
1034
1035
1036

1,00
4,00
8,00
16,00

MT
MT
MT
MT

1986

MAMIFEROS MARINHOS DE MOCAMBIQUE. Denteado 12 (11)

1037
1038
1039
1040

1,00
8,00
16,00
50,00

1986

1 ~ ANIVERSARIO DA ORGANIZACAO DOS CONTINUADORES MOCAMBICANOS.
Denteado 12 (11)

1041

4,00 MT Multicolor.

MT
MT
MT
MT

Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.

Ducongo Dugon .
Delphinus Delphies.
Neobalena Marginata.
Rabaenoptera Physalus.

1986

POUPANCA. NOTAS DE METICAlS. Denteado de 12 (11)

1042
1043
1044
1045

4,00
8,00
16,00
30,00

MT
MT
MT
MT

Nota
Nota
Nota
Nota

de
de
de
de

Os quadros expositores medem 1,10 x 1,00 m.,
excepr;:110 do Grupo H, que serilo exibidas em vitrines. A cada expositor dos Grupos A a F ser1l0 atribuldos um mlnimo de 5 e um m~ximo de 10 quadros
e ao Grupo G, 0 m~ximo de 3 quadros .
Ser~ cobrada a importancia de US$ 10,00 (dez d6lares) por quadro, para os expositores n1l0 residentes no Brasil.
t isento de qualquer pagamento a participar;:1Io nas
classes Olicial, Corte de Honra, Honra, Juventude
e Literatura Filatalica .

GRANDE PRtMIO LUBRAPEX'90, para a melhor
participar;:ilo apresentada na Classe de Competir;:1Io.
PRtMIO BRASIL, para a melhor participar;:ao origin~ria de Portugal.
PRtMIO PORTUGAL, idem origin~ria do Brasil e demais parses de expressao portuguesa .
PRtMIO TEMATICA, idem de Filatelia Tem~tica .
PRtMIO JUVENTUDE, idem no Grupo G (Juventude).
PRtMIO LlTERATURA, idem no Grupo H (Literatura Filatalical.

PRtMIOS - Alam de medalhas de Duro grande,
ouro, vermeil grande, vermeil, prata grande, prata,
bronze prateado e bronze e, ainda, diplomas, ser1l0
instituidos mais os seguintes pramios oficiais:

Os membros do Juri ser1l0 convidados pela Comissao Organizadora, com base nas listas lornecidas pala
FEBRAF e pel a Federar;:1Io Portuguesa da Filatelia .
o Comiss~rio para Portugal da LUBRAPEX'90, a
Ant6nio G. Borralho (av. 25 de Abril, 27-6° Dt?, 8500
PORTIMAO), ao qual os interessados poderllo solicitar os necess~rios esclarecimentos .

GRANDE PRtMIO DE HONRA, para a melhor participar;:1Io da Classe de Honra.

INTER-PORTUGAL 90
Con forme divulg~mos em numero anterior da nossa Revista , decorreu a 17 e 18 de Marr;:o, em Estugarda, Alemanha Ocidental, a Exposir;:110 Filatalica

concorreu certamente 0 trabalho de mais de urn ano
da sua Comiss1l0 Organizadora encaber;:ada palo nosso prezado cons6cio Justino da Silva Cruz.

50,00 MT multicolor e prata .
100,00 MT multicolor e prata .
500,00 MT multicolor e prata .
1000,00 MT multicolor e prata .

1986

EDIFlclOS DOS CORREIOS. Denteado de 12 (11)

1046
1047
1048
1049

3,00
4,00
8,00
16,00

1986

RIQUEZA AGRICOLA. Denteado 14,Yr

1076

4,00 MT Saccharum Officinarum. Sobrecarga sl 4,50 MT.

MT Estar;:1Io de Ouelimane.
MT ~star;:1Io de Maputo.
MT Estar;:1Io da Beira.
MT Estar;:1Io de Nampula .

17. -3.1990

7000
lIustrar;:Ao do sobrescrito

Carimbo concedido pelos Correios alemAes

BLOCOS
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1986

CENTENARIO DA ESTATUA DA LlBERDADE

Bl.17

60,00 MT Preto e beje sobre azul.

Inter-Portugal 90, uma organizar;:ilo do Clube Filatalico Portugues em Stuttgart.
Neste momenta j~ podemos informar que 0 certame alcanr;:ou exito muito assinal~vel, para 0 qual

Foi uma jornada de excelente difus1l0 da Filatelia
portuguesa naquela importante cidade alemil .
Reproduzimos 0 carimbo concedido pelos correios
alemiles para assinalar 0 evento.
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,

A venda

~

\

PEDRAS PRECIOSAS DE MOC;:AMBIOUE. Denteado 12 (11 x11.%)

1050
1051
1052
1053
1054
1055

4,00
8,00
12,00
16,00
30,00
50,00

1987

10!' ANIVERSARIO DA FRELIMO. Denteado 12 (11)

1056

4,00 MT Multicolor.

1987

BARRAGEM DOS PEOUENOS lIBOMBOS. Denteado 12 (11)

1057

16,00 MT Multicolor.

1987

AVES DE MOC;:AMBIOUE. 3 .' serle. Denteado 12 (11 x 11. %)

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Pirite .
Esmeralda .
Agata .
Malaquita.
Granada .
Ametista.

em todas
as casas
da
especia/idade

1059
1060
1061
1062
1063
1064

3,00
4,00
8,00
12,00
16,00
30,00

1987

ANIVERSARIO DIA MUNDIAL DA SAUDE. Denteado 12 (11.% x 12)

e

1058

50,00 MT Multicolor. Vacinac;:ao . Desenho de crianc;:a .

/ivrarias

1987

JOGOS OLiMPICOS DE SEUL 88. Denteado 12 (11. % x 11)

1065
1066
1067
1068
1069
1070

12,50
25,00
50,00
75,00
100,00
200,00

1987

TAPEC;:ARIAS. Denteado 12 (11)

1072
1073
1074
1075

20,00
40,00
80,00
200,00

1987

HIST6RIA DA AVIAc;:Ao. 2~ Serle. Denteado 12 (11)

CA 46
CA 47

20,00
40,00
80,00
120,00
160,00
320,00

Edi~io

~

1987

(!)

da

f -I 6
BA

1

riAifi DAS NEUES

Rua da Trindade, 5 _1.0 Dto. (Largo do Canno)

Telef. 3467133

~

Precro :

•

1200 USBOA

2 300$00

!

~TTT••••••••••••••••••••••~

~

E
~

CA48
CA49

CA 50
CA 51

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Granatina Granatina .
Alcyon senegalensis.
Hellittphager Bullo-ckoides.
Perineste Minor.
Coracias Naevia Mesambica .
Cimmyris Naergardi.

MT
MT
MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Futebol.
Corrida.
Voleibol.
Xadrez.
Basquetebol.
Natac;:ao.

Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.

Piper Navajo.
D. H. Horrut .
Boeing 737-200 .
Beechcraft King Air.
Piper Aztec .
DC 10.30 .

1987

CENTENARIO DE MAPUTO (11)

1071

20,00 MT Multicolor.

Roteiro de Exposi~6es

BLOCOS

1987

EXPOSI<;:AO FILATELICA INTERNACIONAL. CAPEX 87

B1.18

200,00 MT Multicolor.

1988

JOGOS OLiMPICOS DE SEUL 88. Denteado 12 (11)
10,00
20,00
40,00
80,00
100,00
400,00

1988

Lanr;:ador de Dardo.
Basebol.
Boxe.
H6quei.
Gin~stica; an6is.
Ciclismo.

AM4RILIDACENAS. FLORES DE MO<;:AMBIQUE. Denteado 12 (11.* x 11)
10,00
20.00
40,00
80,00
100,00
400,00

1988

MT
MT
MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Heamanthus Nels6nii.
Crinum Polyphyllum .
Boophane Disticha.
Cyrtanthus Contractus.
Nerine Angustifolia.
Cyrtanthus Galpinnii.

40!' ANIVERSARIO ORGANIZA<;:AO MUNDIAL DE SAUDE. Denteado 12 (11.* x 11)
20,00 MT Multicolor.

1988

CESTOS. Denteado 12 (11)
20,00
25,00
80,00
100,00
400,00
500,00

1988

Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.
Multicolor.

CAVALOS. Denteado 12 (11)
20,00
40,00
80,00
100,00

1988

MT
MT
MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT

Percheron ,
Arabe .
Puro Sangue .
P6nei.

2!' ANIVERSARIO DA MORTE DE SAMORA MACHEL. Denteado 12 (11)
20,00 MT Multicolor.
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LUBRAPEX'90
A LUBRAPEX'90 - XI II Exposir;:1io Filat6lica Luso-Brasileira, decorrer~ no Centro de Convenr;:oes, em
Brasfiia, no perrodo de 22 a 30 de Setembro de 1990
e ser~ organizada pelo Clube Filat61ico do Distrito Federal. Contar~ com 0 patrocrnio da Empresa Brasileira de Correios e Tel6grafos, da Federar;:1io Brasileira
de Filatelia-FEBRAF, e da Federar;:1io Portuguesa de
Filatelia.
A Exposir;:1io reger-se-~, con junta mente, pelo Regulamento Geral para as Exposir;:oes .LUBRAPEX» e
pelo seu Regufamento pr6pr'io.
Ser1io admitidos como expositores 05 Correios e
Telecomunicar;:oes de Portugal e dos Parses soberanos de express1io oficial portuguesa, a Empresa Brasileira de Correios e Tel6grafos, 05 Museus Postais
e 05 estabelecimentos impressores de f6rmulas de
franquia dos parses acima citados; 05 coleccionadores e 05 escritores e jornalistas filat61icos naturais ou
residentes nos parses anteriormente citados, assim
como 05 comerciantes filat61icos, desde que as suas
colecr;:oos sejam apresentadas como parte individual.
A Comiss1io Organizadora recomenda aos inscritos n1io exporem material con stante da lista de emissoes abusivas da FIP.
A LUBRAPEX'90 ter~ as seguintes classes:
OFICIAL, reservada lis colecr;:oes e material filat6lico dos Correios e Telecomunicar;:oes de Portugal e
dos parses soberanos de express1io oficial portuguesa, da ECT, dos Museus Postais e dos estabelecimentos impressores de f6rmulas de franquia dos parses
acima citados.
CORTE DE HONRA, reservada lis colecr;:oes expostas .hors concours» e por convite.
HONRA, reservada lis colecr;:oes que obtiveram um
Grande Pr6mio ou tres medal has de ouro em anteriores exposir;:oes .LUBRAPEX».
ESPECIAL, reservada lis colecr;:oes dos membros
do Juri e das entidades especialmente convidadas
pel a Comissao Organizadora.

COMPETI<;:AO. reservada a todas as demais colecr;:oes n1io mencionadas anteriormente e que sera
assim subdividida :
Grupo A - FILATELIA TRADICIONAL: I) Brasil; II)
Portugal Continental, Ar;:ores, Madeira e Macau; III)
Outros parses soberanos de expressao oficia l portuguesa, incluindo 0 perrodo colonial; IV) Demais parses .

22 A JD.190
~BRASl AOF

Grupo B - HISTORIA POSTAL. Grupo C - INTEIROS POSTAIS. Grupo D - AEROFILATELIA E ASTROFILATELIA. Grupo E - FILATELIA TEMATICA .
Grupo F - MAxIMAFILIA. Grupo G - JUVENTUDE, assim subdividida: Secr;:1io I) 14 a 15 anos de
idade; Secr;:1io II) 16 a 18 anos de idade; Secr;:110 III)
19 a 21 anos de idade.
Grupo H - LlTERATURA FILAT1UcA, assim subdividida: Secr;:1io I) Manuais e estudos; Secr;:110 11) Catalogos Gerais; secr;:ao III) Peri6dicos; Secr;:ilo IV)
Artigos publicados na imprensa filat61ica e nilo filat6lica, dos quais nao tenham side editadas separatas .
As inscrir;:oes provis6rias dever1io estar na posse
da Comissao Organizadora at6 22/4/90 e as definitivas at~ 22/6/90.

I~

ALCOUTIM
Esta Vila algarvia, tinha na segunda metade do s~
culo passado 700 fogos e cerca de 2900 habitantes .
Tanto na 1." reforma postal como na 2~ , foi uma
Direcci!io de Correio da AdministraCi!io Central de Faro
e usou em ambos 0 carimbo de barras 210.

( ALCON TIM

Posteriormente e adaptado do latim, os c!rabes
deram-Ihe 0 nome de «AlcaM» .
Foi conqu istada aos mouros por D. Sancho II, no
ana de 1240.

,

Ni!io se sabe ao certo a data da sua fundaci!io, . mas
tudo indica ser romana, em face do seu nome primitivo «Alcoutinium», de origem latina.

1988

PORTOS DE MOf;AMBIQUE. Denteado 121111

25,00
50,00
75,00
100,00
250,00
500,00
1988

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Inhambane .
Quelimane .
Pemba.
Beira .
Nacala .
Maputo.

DIA DO SELO. Denteado 12111

x11.~1

20,00 MT Multicolor.
40,00 MT Multicolor.
Foi povoada por D. Diniz, que Ihe deu 0 primeiro
foral no ano de '1304, sendo 0 segundo atriburdo por
D. Manuel I, no ana de 1520.
Tinha estaCi!io Telegrafo-Postal.

BLOCOS
1988

EXPOSIf;AO FILATELICA INTERNACIONAL FINLANDIA 1988.

500,00 MT Multicolor.
1988

VISITA DO PAPA JOAO PAULO 1\

500,00 MT Multicolor.

SEMINARIO PARA
JURADOS NACIONAIS
A Direcc1l0 da Federac1l0 Portuguesa de Filatelia
decidiu organizar no dia 1 de Abril, na sua sede, mais
um Seminc!rio para Jurados do seu quadro oficial.
Este encontro tem a finalidade de proporcionar aos
jurados a discussi!io entre si, de problemas inerentes fl sua actividade e de apreciarem a nova regulamentar;:i!io emanada da Federar;:i!io Internacional de
Filatelia, em particular as Directrizes adjuntas aos regulamentos das vc!rias especialidades filat~licas reconhecidas, recentemente editadas por aquele alto
organismo mundial.
Embora a ordem de trabalhos desta reuni1l0 caiba
aos intervenientes, a FPF sugere os seguintes pontos:
1. Apreciar;:i!io dos problemas inerentes aos jurados portugueses;
2. Apreciar;:i!io e reflexilo sobre os novos regulamentos FIP, ap6s a experilmcia de dois an os
em vigor;
3. Directrizes fl Direccilo da FPF sobre problemas
relacionados com 0 corpo de jurados;
4. ApreciaCi!io das Directrizes, por especialidades
filatelicas.

14

Trata-se, em nosso entender, de uma iniciativa digna de louvor pois que a tarefa dos jurados ocupa um
lugar de considerc!vel importancia no panorama filat~lico . E. na verdade, indispensc!vel que se mantenham actualizados e que as suas bitolas ni!io registem
diferencas de vulto. (SGI

FILAlELIA LUSllANA
A Direcc1l0 da Federaci!io Portuguesa de Filatelia
decidiu criar uma assinatura anual da FUatelia Lusltana, 6rg1l0 oficial federativ~, para os portadores do
Carti!io de Filatelista .
Assim, todos os portadores desse Cart1l0, mediante
o pagamento anual de 500$00, passari!io a receber
em suas casas os quatro numeros da Filatelia Lusitana que silo editados em cad a ano, representando
uma agradc!vel regalia pois 0 preco de capa dessa
Revista, estabelecido para 0 corrente ano, ~ de

200$00.
Esta iniciativa, para al~m da regalia que represen ta, tem por fim, segundo a FPF, chegar mais facilmente junto dos filatelistas a informacilo federativa .
as interessados deverilo remeter fl FPF (av. Almirante Reis , 70-3~ Esq ., Lisboal , 0 seu nome, endereco, numero do seu carti!io de filatelista e do
passaporte filat~lico (se 0 tiverl, acompanhado da importilncia respectiva .

1989

5~

CONGRESSO DA FRELIMO 1111

25,00
50,00
75,00
100,00
250,00
1989

MT
MT
MT
MT
MT

Espiga de Milho .
Enxada .
Composic1l0 geom~tr ica.
Engrenagens .
Roda denteada e motivos

geom~tricos .

BICENTENARIO DA REVOLUf;Ao FRANCESA 11 1. % x 111

100,00 MT Quadro .Tomada da Bastilhall.
250,00 MT Quadro (fA Liberdade guiando 0 P.ovoll
1989

BICENTENARIO DA REVOLUf;Ao FRANCESA

500,00 MT Multicolor.

SALDOS
FREDERICO VILANI
R. DE S. JOAQUIM, 6-3? ESQ?
LIS BOA

SALDOS

SALDOS

PORTUGAL E ULTRAMAR : SERIES
COMPLETAS NOVAS
PACOTES MUNDO
ESTRANGEIRO: SERIES USADAS
TEMATICAS E MUITAS OUTRAS
COISAS

CONT ACAR PELO TELEFONE: 68 77 89
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REGULAMENTO ESPECIAL PARA AAVALIA~AO
DE PARTICIPA~OES DE FILATELIA TEMATICA
EM EXPOSI~OES FIP
/II

~

CARIMBOS NOMINATIVOS
USADOS EM PORTUGAL
NO PERIODO ADESIVO

FEDERATION

W

~

cg)

Pedro Vaz Pereira

INTERNATIONALE
DE PHILATELIE

IONLJlI I r I 1'1 /(,

ARTIGO 1

=

EXPOSICCES DE COMPETICAO

De acordo com 0 Artigo 1.4 do Regulamento Ge ral da FIP para a Avaliayllo de ParticipayOes em ExposiyOes FIP (GREV), a estabelecido 0 presente Regulamento Especial, com vista a complementar aqueles princfpios, no que respeita A Classe de Filatelia
Tematica.
Deve igualmente recorrer-se As Directrizes (guide-lines) para a Classe de Filatelia Tematica, as quais
constituem um guia pratico para a aplicayllo deste
Regulamento Especial.

ARTIGO 2

=

PARTICIPACCES

Uma co lecyllo tematica - da qual a participayllo
exposta a parte integrante - desenvolve um tema
de acordo com 0 respectivo plano.
o conhecimento do tema a demonstrado, da meIhor forma possfvel, atraves das peyas filatalicas escolhidas e apresentadas pelo expositor.

ARTIGO 3 = PRINClplOS DE COMPOSICAO DA
PARTICIPACAo

3.1 . - Numa colecyllo tematica utilizam-se todos
os tipos de material filatelico . NlIo podem ser inclufdos elementos nllo filatalicos.
3.2. - Uma participayllo tematica compreende os
seguintes elementos tematicos:
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ALCOENTRE
3.2.1. - 0 Plano

o plano define a estrutura da colecyllo e as suas
subdivisOes.
o plano deve ser 16gico, correcto e equilibrado e
abranger todos os aspectos relacionados com 0 respectivo !ftulo. Para alam disto, 0 plano deve ser inteiramente concordante com 0 Utulo da colecyllo e
estruturado de acordo com os critarios tematicos estabelecidos.
o plano pode:
• ser livremente escolhido a fim de realizar a sfntese de um tema ou de uma ideia;
• derivar natural mente do tema quando, p~r exemplo, este descreve, analiticamente, organizar;:Oes, instituir;:Oes e acontecimentos ocorridos.
Um plano baseado numa classificayllo por data de
emissllo, por pafs ou p~r tipo de material, nllo a considerado adequado.

Vila da Estremadura, pertencendo A comarca de
Alenquer. Era composta na segunda metade do saculo XIX p~r 300 fogos, com uma populayllo de aproximadamente 1200 pessoas. 0 concelho tinha 900
fogos.

IALCOENTRE I
Nas 1 ~ e 2." reformas posta is, foi uma Direcyllo
de Correio da Administrayllo Central de Lisboa e usou
respectivamente 0 carimbo de barras 4 e 3.

Esta vila foi fundada pelos mouros no ana de 970
e recebeu das mllos de D. Afonso Henriques, 0 seu
primeiro fora I no ana de 1174, tendo recebido um
novo foral, dado por D. Manuel I, no ana de 1513.

ALCOENTRE
Dispunha de estayllo Telegratico-Postal de 4~
classe.

ALCOROCHEL
Pequena freguesia da Estremadura, pertenceu A
comarca de Torres Novas.
Tinha naquele tempo cerca de 115 habitayoos com
uma populayllo aproximada de 400 pessoas .

o plano deve ser apresentado no infcio da participayllo, pormenorizando 0 conteudo da colecyllo,
suas subdivisOes e respectiva amplitude.
Esta informayllo devera facilitar urn entendimento claro da relayllo existente entre a participayllo e
toda a colecyllo. Todavia, na avaliayllo da participayllo somente sera tom ado em conta 0 material exposto.

(ALCOHOCH]J

3.2.2. - Desenvolvlmento do tema:

o desenvolvimento do tema demonstra 0 trabalho
de pesquisa pessoal dispendido, em termos de profundidade e originalidade.

o seu nome provam do arabe "AI - Canaitara»,
que a 0 diminutivo de "AI - Cantara», 0 qual significa ponte pequena.

NlIo era uma Direcyllo de Correio e nllo consegui
encontrar qual a categoria de estayllo postal de que
dispunha.
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de 1981, jc1 com carimbo metc1lico definitivo e etiqueta de registo de Matola; note-se tambem 0 carimbo administrative com a brasao de armas da R.P.
Mor;:ambique.

no Que respeila a novas c8nmbas ; cabe-nos aqui rassa llsr a boa von ..
lade com que. na malaria dos casos. lomas alendidos.
121 0 cia Malo la era um dos vanos regulados qua conSlllUlam a distrl\O de Louren~o Marques e que nos Iins do s6culo passado preslayam "assa ~ gem a Portugal. Este n!guID, juntamenta com outros, e

com a apoio dos portuguese ajudou MUlile. pai do Gungunhana, na
luta con tra 0 sau irmlo (0 despOtico e cruel Maueua) para a consoli·
da~ao do Imp6r1o da Gala 1186 1164 1. Maislarde, j6 na guerra que
a Gungunhana moveu a Portuga l, as guerrellos do c~ Maloia ajudaram as autortdades Portuguesas de louren ~o Marques a combater 0
Zilhalha, um dos lamosos generais do polentado de Gala .
131 Encelamos, na allura, d,versas diligOncias para reso lver esles
e outr05 problemas re'acionados com as mudanC8s topon{micas. mas
nun es consegUlmos exp h ca~Oes muito plausfveis.

*
Neste ana do centenc1rio do nascimento do Dr. Ant6nio de Oliveira Salazar, quando se analisa sob os
mais diversos angulos e com mais ou menos rigor
e paixao a sua vida e obra , aqui fica registado um
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141 0 decrelo-Iei n .· 10/76 mendona apenas uma parlo dos names colomals que electivamente 'cram alterados,
151 0 Inverso lamMm 6 verdade~o : multos nomes de origem co lonial porluguesa lam-Se manbdo vivos. palo h~bllo e Iradi~""s. epesar
do ludo NOla-se. tambem. que alguns 10p6mmos mo~ambi canos lAm
pouquisslfno slgmhcado hlsl('mco au oulro.

BIBLIOGRAFIA
NOTAS
(1' Obtivcmos ctlnda Interessantes e vahosas informalj:Oes dos rcspaclNOS funclOniinos. sobre diversos aspectos 16cnlcos. especialmente
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A amplitude serc1 avaliada com base na com parar;:ao entre 0 tratamento apresentado pela participar;:ao e aquele que poderia ser conseguido com um
desenvolvimento completo.
4.2 . - 0 criterio .. DeBenvolvlmento do Tema ..
requer a avaliar;:ao da pesquisa e importancia temc1ticas, sendo esta ultima expressa por uma constituir;:ao da colecr;:ao bem sucedida, tendo em conta a
finalidade especffica e 0 interesse do tema desenvolvido.
desenvolvimento do tema serc~ avaliado, tendo
em considerar;:ao:

o

a originalidade da pesquisa;
a profundidade e equilfbrio da elaborar;:ao da
colec9aO;
a importancia temc1tica;
o correcto conhecimento temc1tico.

0 material fllat6l1co:

Cad a per;:a filatelica seleccionada deve estar est reitamente relacionada com 0 tema escolhido e deve
apresentar a sua informa9aO temc1tica da forma mais
clara possfvel. Tratando-se de documentos obliterados, dar-se-c1 prefer{tncia ao genuino uso postal e em
conformidade com as taxas posta is contemporaneas.
Numa participar;:ao temc1tica podem ser incluidos
estudos filatlllicos, desde que estes sejam compatfveis com 0 desenvolvimento temafico e com 0 grau
de especializar;:lIo da participa9aO.

4.3. - 0 criterio ..Conhecimento. Fllat61lcos.. requer a avaliar;:ao do grau de conhecimentos demonstrado na participa9aO e da importancia das per;:as
filatelicas expostas, em relar;:ao ao tema escolhido.
Os conhecimentos filat~licos serao avaliados tendo em considerar;:ao:
a presenr;:ao de diferentes tipos de per;:as filatelicas;
a correcta observancia das regras da filatelia;
a importancia filat~lica;
comentc1rios filat~licos apropriados, quando necessc1rios;
estudo filat~lico vc1lido, quando compatfvel com
o plano.

ARTIGO 4 = CRITERIOS DE AVAlIA~Ao DAS
PARTICIPA~OES

Fig. 8

aspecto pOUcO comum: a Filatelia, por intermedio de
uma das suas disciplinas - a Hist6ria Postal - diz-nos alguma coisa sobre 0 assunto . Na sua aparente frieza , os carimbos do correia testemunham, pelo
men os, que durante aproximadamente sete anos 0
ditador portugu{ts teve 0 seu nome ligado a uma cidade mor;:ambicana ...

subdivisllo dos capltulos de forma correcta. 16gica e equilibrada;
exist{tncia de todos os capftulos necessc1rios ao
desenvolvimento do plano.

da finalidade da emissao;
dos elementos (motivos) principais ou secund~rios do desenho;
de outras caracterfsticall postais (nao de origem privada) .
3.2 .3. -

'? C-~--\ o...\. ) q c ll ~

'\ '

A profundidade do desenvolvimento requer uma
anc1lise detalhada e uma sfntese de cada um dos aspectos do tema escolhido .
A originalidade e expressa pela explorar;:lIo de um
assunto invulgar ou por uma nova abordagem de um
assunto jc1 bem conhecido.
Um desenvolvimento bem sucedido requer um profundo conhecimento do tema e um alto grau de conhecimentos filatelicos, por forma a descobrir e
identificar todas as per;:as filatelicas relacionadas com
aquele. Destes conhecimentos deve resultar uma selecr;:ao adequada, colocar;:ao e sequlmcia das per;:as
filatelicas, bem como um texto tem~tico preciso. Este
texto deve ser correcto, conciso e pertinente, justificando 0 material apresentado e assegurando a ligar;:ao temc1tica (fio temc1tico).
A elaborar;:ao da colecr;:lIo utiliza a informar;:ao temc1tica obtida:

- Das Torras dO '",pCllo Valua ~ s P(a~.s da Republica Boer. por
Dioclooano Fernandos das Neves c I1kflo Rocha IPubhcac;Oos Darn Oul' 010. Lisboal19B71.

sao aplicc1veis os criterios gerais de avaliar;:ao definidos pelo Artigo 4 do GREV, tendo em considera9aO as particularidades das participar;:Oes temc1ticas .

4.1 . - 0 criterio .. Tratamento da Partlclpa~o ..
requer a avalia9aO do plano e da amplitude da co lecr;:ao reflectida pela participar;:ao.
o plano serc1 avaliado tendo em considera9aO os
seguintes aspectos:
presenr;:a e adequar;:ao da p~gina do plano;
compatibilidade do plano com 0 tftulo da colecr;:ao;

-

4.4 . - Criterio .. Estado e Rarldade .. : vide GREV
Artigo 4.6 .

4.5. - Crit~rio .. ApreBenta.;:io .. : Vide GREV
Artigo 4.7 ..

ARTIGO 5 == APRECIA~Ao DAS PARTICIPA~OES

5. 1. - As participa90es de Filatelia Temc1tica sarao apreciadas por especialistas qualificados na respectiva ~rea e em concord an cia com 0 disposto na
Secc;:ilo V (Artigos 31 a 47) do GREX-Regulamento
Geral de Exposir;:Oes FIP (GREV - Artigo 5. 11.
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5.2. - Para orienta9i10 do Juri e no sentido de
uma avalia9i10 equilibrada das participa90es de Filatelia Tem~tica, silo estabelecidos os seguintes termos de pontua91!0:
Tratamento .... .. .... .. .... .... .. .......... ..
• Plano
• Amplitude

25

20
5

Desenvolvimento do Tema .............

25

Conhecimentos Filatelicos .. .... ... ,....

20

Estado e Raridade ........ .. .. .... .. .......

25

Apresenta9i1o ........ ...... ...... .... ...... .

5
100

ARTIGO 6 = DISPOSICOES FINAlS

so, carimbo de chegada da Beira - 27/B175 .
Este carimbo, que mostramos igualmente na fig.4,
com a mesma data, mais claramente impresso, e do

o novo ana J~ nilo existiam, aparecendo no seu lugar duas impressoes rectangulares, sem grava9i10 .
Nas fig .5, 6 e 7 mostram-se tres carimbos do tem-

6.1. - Na eventualidade de existencia de alguma
discrepi3ncia no texto, proveniente da tradu91!0, prevaleceri1 a versilo inglesa .

S.Q.-16

6.2. - a Regulamento Especial para a Avalia9i10
de Participa90es de Filatelia Temi1tica em Exposi90es
FIP foi aprovado pelo 54? Congresso FIP. em 5 de
Novembro de 1985 na cidade de Roma. Este Regulamento entra em vigor em 5 de Novembro de 1985
e aplica-se a todas as exposi90es que solicitem 0 patrocrnio, ausprcios ou apoio da FIP a partir daquela
data.

IR

VILA SALAZAR

M

3009

Fig. 5
tlPO circular com retangulo para a data e ornamentos em forma de ..
Icriado em 1949); foi usado

s ..

po colonial : carimbo meti1lico de Vi la Salazar Ie etlqueta de reg isto) ; canmbo provis6rio de borracha do

PRE(ARIO DE SERIES NOVAS ESTRANGEIRAS - Acaba de sair
o n? 9 com indicac;ao de series desde Falkland a Hungria e
paises de expressao francesa, desde Gabao a Wallis. Cerca de
100 temas discriminados.
Tambem todo 0 material filatelico, pacotes e sugestOes.
Envia-se gratis, pec;a-o ainda hOje. Indique-nos se recebeu os
f
anteriores.

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
selas e material filatelica para a caleccianador
Telet.: 062 . 831248 -
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2500 CALDAS DA RAINHA

Fig, 6
rnullos anos no tempo coloma I e como se venfica foi
"ressuscllado" para uso na R.P. M09ambique quando \lnha Ja terrnlnado os seus anos de vida . Nota-se
mlldarnente que os digllos necessanos para compor

Fig. 7
Balrro do Fornento-Vlla Salazar; canmbo provIs6no
de borracha de Matola-Gare demonstrando, portan10 , que a eSla9ao ferrovlana nilo mudou de nome
Flnalrnente, na fig 8 podemos ver um sobrescrilo

II

pnedade as mudanc;:as toponfmicas; sao magnfficas
pec;:as de Hist6ria Postal!. . .
Na fig. 1 ve-se um sobrescrito oficial dos correios,

Documenta-se, assim , a primeira mudanc;:a .
Depois da independencia, como dissemos Salazar
(cldadel reverteu ao seu antigo nome. Na fig .3

Literatura Filatelica

c. T. T.

MOCAMBIQUE

Novas
Bilhetes Postais de Boas Festas
Cartoes de Boas Festas

Fig. 3
datado de 14/6/68, escassos dais messes ap6s a mu-

repraduz-se um outra sobrescrito dos CTT, documen-

Fig. 4
danc;:a de nome : a carimbo met~lico e a etiqueta de
reg isto tem ainda a legenda toponfmica "Matola";
no carimbo provis6rio de borracha va-se jc! "Vila Salazar" . Mostra-se tamMm este carimbo na fig .2.

10

tando esta nova mudanc;:a : do mesmo modo, mas
agora inversamente, na eliqueta de registo le-se a
nome de "Salazar"; a carimbo mat~lico "ressuscitado", de 25/8175, tem a legenda "Matola" . No ver-

Gost~mos deste excelente catc!logo . Veio preencher um vazio no que se refere a cotac;:Oes que agradam a quem quer vender e desagradam aos compradares. Uma actualizac;:ao era, no entanto, indispens~vel para defesa de uns e de outros .
Qualquer que seja a categroia do coleccionador,
nas suas 224 p~ginas e na separata de 36, h~ elementos que satisfazem duvidas e respondem a perguntas. Pensamos at~ que uma procura invulgar
obrigar~ as autores a editar uma segunda edic;:llo.
Da autona de Jaime M .M . Ferreira e L.M . Barata
das Neves, com a colaborac;:llo preciosa de Miguel
Pessanha, em edic;:ao de Filalelia Barata das Neves,
a catalogo est~ dividido em duas secc;:oes: Secc;:ao
A (Bilhetes Postais de Boas Festas) e Secc;:ao B (CartOes de Boas Festas), cad a uma das quais se divide
em perfodos. Apesar de novinhos, pais deram as primeiros passos em 1979, as carlOes de boas festas
cresceram bastante na valorizac;:ao.
Quer uma secc;:ao, quer outra , estao recheadas de
dados t~cnicos e de ilustraC;:Oes de modo a ajudar a
consulente.
Na separata, enconlram-se -Abreviaturas, legendas, sfmbolos e graus de raridade .. com tal abundancia que se nos afigura exagerada, mas as autores
revelam trabalho exaustivo . Ainda na separata, minuciosa .Classificac;:ao dos Estados de Conservac;:ao
dos Bilhetes Postais» e _Algumas noc;:Oes importantes .. .
Execuc;:ao esmerada de GRAFITEXTO, que procedeu ~ fotocomposic;:ao, montagem e impressao.
Embora a obra seja de vullo, as autores contam
com achegas a fornecer pelos leitores. Nesta maMria de .inteiros posta is.. , como nos selos, M sempre
alguma coisa a acrescentar.

Edi~oes
o Clube Filat~lico de Portugal al~m de agradecer
a exemplar recebido felicita as autores, editor e GRAFITEXTO com as votos de que uma segunda edic;:ilo
corae a esforr;:o desenvolvido. lAC)

100 Selos Famosos
e 50 Curiosidades do Mundo
dos Selos
Ao lermos este ultimo livro de Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso, lembr~mo-nos dos Almanaques
do Di~rio de Notrcias do princfpio do seculo com que
nos entretivemos na meninice. Tanto aqueles almanaques como este livro servem para diversao e «malar.. a tempo.
Os.1 00 selos famosos e as 50 curiosidades» preenchem perfeitamente as momentos de 6cio. Embora a livro se destine especialmente aos apaixonados pelos selos, as apreciadores de raridades e de
extravagancias nele encontrarao motivos de deleite.
. Os erros que aumentam a valor dos selos, as mais
belos exemplares, as mais raras per;:as, tudo procurau a autor documentar e ilustrar na primeira parte
da obra 1100 selos famososl.
Na segunda, entre as curiosidades do mundo dos
selos, uma colectanea de acontecimentos, estatfsticas, observar;:Oes picarescas, dados hist6ricos continuam a amenizar a leitura.
Permita-se-nos apontar um lapso a corrigir em pr6xima edic;:ao: a leitura da p~g. 102 salta para a p~g.
104.
At~ este sallo serve para entreter e preencher horas v.agas, uma das preocupac;:Oes dos coleccionadares em geral.
o CFP agradece a exemplar recebido com felicitar;:Oes ao prezado cons6cio, incans~vel autor e editor de publicar;:Oes de natureza filat~lica . IA.C.l
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c;:as que servirilo de base a estas notas . Bem, talvez

Tem interesse registar-se que 0 decreto-Iei n.o
10/76, de 13/3/76, da Republica Popular de Moc;:ambique, que alterou as designac;:oes de muitas cidades e localidades do pars "esqueceu-se" deste
antrop6nimo, circunstancia que ata hoje nilo conseguimos entender. (3) Eque 0 conteudo do referido
decreto-Iei nilo deixa margem 'para duvidas: L .. J "0
sistema colonial ao impor essas designac;:oes, nilo s6
manifestou 0 maior desrespeito pela cultural e personalidades moc;:ambicanas, como ate procurou consagrar sinistras figuras do regime fascista portugues .

::

Ii

~
~

*
o acaso proporcionou-nos duas curiosrssimas pe-

de cidade pela porta ria n.o 83, de 5/2/72, passando a chamar-se simplesmente Salazar.

::

• FAQA JA

"

dos; uso durante largos anos, ap6s a independencia,
de carimbos com os top6nimos coloniais; e assim por
diante ...
Pelo que uma interessantrssima colecc;:ao de Hist6ria Postal da Republica Popular de Moc;:ambique
desse perlodo, com um forte interesse para os filateilstas portugueses, ainda pode ser form ada com relativa facilidade, embora, certamente, muitos
elementos filatalicos importantes se tenham ja perdido para sempre .
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nilo tenha sido exactamente 0 aeaso que nos "ofereceu de bandeja" tais pec;:as; a verdade a que nesse perrodo (e anteriormente, ainda no tempo coloniail
enderec;:amos, para nos serem devolvidas posteriormente, muitas centenas de cartas aos diversos correios do pars; podemos, assim, documentar-nos . (1)
o nosso paciente trabalho e persistencia resultou
bem, com um pouco de sorte, em muitas ocasioes .
Isto pnra alem de termos obtido extensa colecc;:ilo de
marcofilia .
Matola, (2) Importante centro industrial, com modernas instalac;:oes, a poucos quil6metros de Lourenc;:o
Marques (actualmente Maputo, como e sabido) e prolongamento natural do respectivo porto, teve 0 seu
nome mudado para Vila Salazar (1968) em homenag em ao antigo primeiro ministro de Portugal (portaria n. 0 21181, de 20/4/68). Foi elevada II categoria

.Importa, por isso, eliminar imediatamente tais nomes
que, por demais odiosos, representam um insulto II
dignidade do nosso povo" L .. 1.
Salazar seria uma dessas "sinistras figuras", mas
a verdade a que a cidade com 0 seu antrop6nimo
nilo figura no referido decreto-Ieil
Nilo obstante este facto, Matola ja em 25/8 /75 (pe10 menos) tinha feito "ressuscitar" 0 "velho" carim-

bo colonial com esta designac;:ao toponrmica, prova
de que antes daquele decreto-Iei, (4) na pratica, 0
nome tinha mudado . Diga-se de passagem que no
tempo colonial 0 nome de Matola nunca foi completamente esquecido, arreigado como estava, 0 que
alias noutros casos tambem aconteceu .(5)
Analisemos agora as duas curiosas pec;:as filatelicas Ja referidas, que documentam com toda a pro-
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LIST A DE SOCIOS

QUANDO MATOLA (MO<;AMBIQUE)
SE CHAMOU SALAZAR ...
Jorge Lu(s P. Fernandes

DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
Al TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS s6cIOS
PORTUGAL

Com a independencia de Mo"ambique e 0 desmantelamento de tudo quanto tinha conota"Oes com 0
colonianismo portugues, logo se tornou evidente que
a toponomastica do novo pars iria sofrer profundas
altera"oes a curto prazo, dado que muitas cidades,
vilas, aldeias e povoa"oes tinham nomes de origem

'C.,... T
MO';AM8IQUI

Estas altera"Oes toponrmicas, apressadamente implementadas, causaram sensrveis perturba"oes nos
Correios e Telecomunica"oes, como n1io podia deixar de ser, pois que as marcas de correia das localidades pertinentes tiveram de ser, (ou deveriam ter
sido) logo substitu idas . Na confus1io Que se seguiu,
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Fig. 1
portuguesa; muito especialmente nomes de pe"rsonalidades: Louren"o Marques, Salazar, Ant6nio Enes,
Jo1io Belo, General Machado, Trigo de Morais, Augusto Cardoso, Tenente Valadim, Pinto Teixeira, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Alferes Chamusca,
Gomes da Costa , Coronel Jos~ Cabral, J01io de Azevedo Coutinho, Manuel Saraiva Junqueiro, Paiva de
Andrade, etc.

8

mu itas cOlsas aconteceram : marcas-do-dia que 10ram "ressuscitadas " ; earimbos provis6rios adaptados de diversos mod os, algumas vezes com as
legendas toponrm!cas raspadas; etiQuetas de registo emendadas e aproveitadas; etiquetas de registo
com os novos top6nimos usadas em conjunto com
marcas-do-d ia antigas ou vice-versa; franquias mecanicas tamb~m com os top6nimos colon iais raspa-

113 - Jo1io G. Lopes CorrEIa. Rua Clemente Men~res, 318. Miramar. 4405 Val ada res IA)
Po.Fr.ln. T.C. V.60 .U.91 .92.96.
135 - Jorge Silva Pinto Santos. Rua Correia Teles, ,1-8? F.2700 Amadora . (P) Po.Fr.ln .T.C.
V.60 .N.U.l.2 .10.90.94.
156 - Ant6nio de Matos. Rua Lurs de CamOes, n?
50. 7400 Ponte de Sor. 1M) Po.Fr.ln .T.C.V.
60.N .U.l.2.10.90.94.
455 - Jacinto Domingos Pratas da Silva Pereira .
Avenida dos Bombeiros Voluntcjrios de AIg~s, 50-3? Dt? Miraflores. Alg~s . 1495 Lisboa . (M) Po.Fr.ln.T.C.60 .N.U. l .2.3 .93 .
542 - Eng . Carlos Mira da Silva . Rua do Ouelhas,
n? 48, 2? Dt? 1200 Lisboa.
695 - Waldemar Augusto Alves da Silva . Rua David Afonso Moutinho, nO 100. 4435 Rio Tinto. (M) Po. T.C.60.N. 1.2A. Tematicas: Autom6veis, Sinais de Tr:'nsito e Seguran"a
Rodovicjria. 90. 94.
777 - Jos~ Alves de Macedo. Rua Bernardo Santareno, 18-5? C. Feij6. 2800 Almada . (P)
Compreende Fr.Es.T.C.V.60.N .U. l .2.N.de
1, Desde 1956.
1115 - Rui Afonso da Piedade Pint1io . Praceta Calouste Gulbenkian, 17-1? Dt? 2560 Torres Vedras. (M) Po.Fr.ln.Es .T.C.V.60.N .U.
1. Jap1io.l0.21 .90 .94.
1733 - Ant6n io Jos~ Milheiras Nunes Croca. Parque Residencial do Cabo, Lote 6-3~ Dt?
Povos . 2600 Vila Franca de Xira. (P) Po.T.
C.60.N.U.3.94 .
2378 - Ant6nio da Silva Oliveira . Volta das Cal"adas, 199-3? Dt? 3000Coimbra . (M) Po.Es .
Fr.T.C.60.N.U.l.N.U.5.6. Latina. 19.20.30 .
T7.T11.T15. Tematicas: Flora, Pontes, Barcos, Trajes e Crian"as .

2434 - Jorge Ant6nio Romano Duarte Ferreira. Rua
Lurs de CamOes, 5 C. ric Dt? 7570 Gr:'ndola. W) Po .Fr.T.C.v .60.N.U.l .2A.15 .17.21.
2600 - Jo1io GambOa Alves . Rua Ant6nio da Nola,
18. Telf.: 01 /283729 . 2750 Cascais. (M)
Po . Fr .ln . T.C .V .60 .64 .N .21 .66 .67 .67 A .
67B.68 .73 .74 .79 .80 de 1.2 .16.28 .90.94 .
28B7 - Eng . Jos~ Eduardo Martins Godinho . Rua
dos RemMios, llB, 2/L. 1100 Lisboa. (M)
Po.Fr.ln .T.C.V .60 .N.U .2A.94.
2968 - Eng . Jo1io T. Franco de Campos. Rua 18
de Janeiro, 4. 2775 Parede . (A) Po.Fr.ln.Es.
T.C.V.60.U.5A.Nova Zel1india. Hong Kong .
Singapura. 9. 17 .90 .97.
3028 - Prof. Rui Pais de Carvalho . Rua da Liberdade, Pampilhosa . 3050 Mealhada. (A) Po.T.
60. N. 1.Guin~-Bissau . T7 .Cosmos. Temas infantis. 90.94.AV animaux .
3030 - Gast1io de Mendon"a Corte Real. Rua Virgrnia Vitorino, 11 -3? Dt? . 1600 Lisboa. (M)
Fr.ln.T.C.60.N .68 .75 .Caixas de f6sforos.
3031 - Juli1io BarranQuero Torr1i . Rua Conde de
Castro Guimar1ies, 2 ric ESQ? 2750 Cascais. (M) T.C.V. 60 .N.U. l .94.Ateneu .
3032 - Joana Teresa Varela Sampaio. Rua Fern1io
Lopes, Lote 2.4? ESQ? 3000 Coimbra. (P)
Po.Fr.ln.T.60.N .U.l. Macau.2B .2C .5.90.94 .
3033 - Jos~ Fernando Dias Pires Fernandes. Rua
Dr. Agostinho Machado Faria, 32, ric, Dto .
2925 Azeit1io. (M) Po.Fr.ln .T.60 .U. l .2A .
3.94 .
3034 - Arqt? Rui Manuel do Roscjrio Costa . Rua
Eng . Ouartin Gra"a, 31 S/eave . 1700 Lisboa . 1M) In.T.C.V .60.N. 16.Temas: Jardins.Arvores.Parques Naturals .U.90 .
3035 - Jos~ Salvador de Almeida Figueiras . Rua Infante de Sagres, 162-1 ° Esq? 8600 Lagos
1M) Po T.60 N.U 1 5.T7 Tl0 Transportes .
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Miguel Angelo de Sousa e S~. Primeiro Cart6rio Notarial de Viana do Castelo. 4900
Viana do Castelo. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.
Material para os Temas: Bombeiros e Prevenyilo Rodovi~ria.
3037 - Eng. Pedro Manuel Bento Rocha. Rua General Silva Freire, 20-4? Dt? 1800 Usboa.
(M) Fr.ln.T.C.60.N.U.l.2A.Temas: Walt
Disney.
3038 - Joaquim Luis Dias Antunes Ferreira. Urbanizayilo da Portela, Lote 43-r/c. Esq? 2685

3036 -

Sacav~m.

3039 - Pedro Manuel Luis de Freitas. Rua Jorge
Afonso, Lote 71-1? Dt? 1600 Usboa. (M)
Po.Fr.T.60.N.l.19.20.Colecciona: 60.N.l.
Macau,16.19.24.24B.90.94.Ateneu.
3040 - Guilherme Ant6nio Diniz do Nascimento.
Rua Cintura Norte, CEM (A Doca do Poyo
do Bispo). 1900Usboa. (M)T.C.V.60.N.U.
1.94.
3041 - Nuno Carlos Gonyalves Nunes. Rua Eng.
Francisco Lancastre Garrett, n? 28-5? Dt?
2745 Oueluz. (P) PO.Fr.Es.ln.T.C.V.60.N.U.
3042 - Tiago Eurico Sousa Dias Usboa. Rua Dr. FI~
via Resende, n? 320-r/c. 2775 Parede. (p)
Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.90.94.
3043 - Abilio Fernando da Costa Oliveira. Avenida
Pangim, 11-1? Esq? 2700 Amadora. (M)
Po.Es. T.C. V.60.U.67B.68.
3044 - Nelson Silva Marinheiro . Murteira. Arada.
38800var. (P) Po.C.60 .N.U.l.3.
3045 - Carlos Manuel Ferreira Sirgado. Rua Rainha
D. Am~l ia, 8-1? Esq? 2675 Odivelas. (P)
In .Fr.T.C.V .60.N.U.l .Cabo Verde.2B.2C .
Tem~ticas : Cogumelos, Minerais e Cometa Halley .90.94 .
• 3046 - Eng . Fernando Manuel Moreira Serra. Rua
Sarmento Beires, 36-37, 9? C. 1900 Usboa . (M) PO.ln.T.C.V.60.N .U. l .2A.94.Ateneu.
3049 - Carla Marina Pedro Feliciano. Travessa de
S. PlAcido, 42-1? Esq? 1200 Usboa. (P)
Po.T.60 .N.U.
3050 - M~rio Rui Neves Rodrigues . Praceta da Justiya, 11-1? 2600 Vila Franca de Xira. (PIA)
Po.Fr.ln .T.C.V.60.3.Colecciona 60.N.64.1.
2A.5 CEPT.90.94 . 107.Afinsa.
3051 - Dr. Ant6nio Jos~ Pinto Trigo. Rua Republicada Bolivia, 16-1? Esq? 1500Usboa. (M)
PO.Fr.ln .T C.V.60 .N. l .94.
3052 - Dr. Joilo Jaur~s Julio da Silva Ramos Dias.
Rua D. Jer6nimo Os6rio, 7-6? Dt? 1400
Lisboa . (P) T.C.V.60 .N.U.3.

46

3053 - Paulo Alexandre Vieira Martins. Rua Joilo
de Deus, 4. Apartamento 1. 4400 Vila Nova de Gaia. (P) Po.Es.T.C.V.60.N.U.l.Macau depois de 25 de AbriI.Tl0.94.Ateneu.
3054 - Daniel Ant6nio Campos da Cunha. Avenida do Brasil, 174-3? Esq? 1700 Usboa. (P)
Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.90.94.
3055 - Manuel Ant6nio Gasalho. Rua Alves Redol,
19. Alto do Moinho. Corroios. 2800 Almada . (P) ES.T.C.V.60.U.l.94.
3056 - Dr. Vasco Eug~nio Ferreira dos Reis. Urbanizayilo da Portela, 113-6? Dt? 2685 Sacav~m. (A) T.C.60 .0uadras de 1.N.
3057 - Bento Jos~ Campaniyo Camacho Fernandes. Rua dos Ayores, n? 9-r/c. 7800 Beja.
(M) 60.N.U.

Dissecando este «Aviso", duvidamos muito que os
seus promotores nilo soubessem quem era Mr. C.
George, jA importante coleccionador e frequentador
de casas filat~licas da ~poca, tais como Jules Ie Retord e Faustino A. Martins. Tinha 0 seu escrit6rio na
Baixa, salvo erro, na rua da Prata, onde hoje ~ 0 Minist~rio das Comunicayl:les.

clamayilo tivesse razao de ser, e 0 sentirem-se ofendidos nilo passasse de uma defesa t~cita.
Afora este desagrad~vel contratempo, nilo consta que tivessem surgido outros. Durante os muitos
anos em que ainda viveu, Carlos George usufruiu a
considerayilo e estima dos coleccionadores portugueses ao ponto de, por exemplo, em 1935, ter contri-

ACORES
2642 -

Eng. Jos~ Manuel P. Rego Costa. Av. Gaspar Frutuoso, 6. 9500 Ponta Delgada. (MIA)
PO.Fr.ln.T.C.V .60 .U.l.2A.l0.l0B.Berlim .15.16.17.19.21.30.42.Egipto.T3.90.
94.

BRASIL
3048 - Joilo do Espfrito Santo Silva Salgado. Avenida Rui Barbosa, 10. Apt. 1801. CEP
22250 Rio de Janeiro. (M) T.C.V.60.N.U.l
CI~ssicos e Guin~ . 90 . Ateneu .
3058 - S~rgio de Jesus Luizato. Caixa Postal, 48 .
Cubatilo-SP. CEP 11500. (P) Po.ln.It.T.60.
N.65 .15 (1 x 1L64 (Ano completo x
idem).T7 . TemAticos de Flora e Arquitectura . Desejo: 5A.OceAnia.6 do Norte.l.

ESPANHA
3047 - Pablo Carrillo. C/Artojona, 45. 28039 Madrid. (M) Fr.Es .T.60.U.l.5 CEPT.19.90.107.

CARLOS GEORGE

AUSTRALIA
2690 - Rev. Bryan Findlayson. 76 Monkittee Sr.
Braidwood . N.S.W. 2622 Austr~lia. (A) In.
T.60.2B (at~ a Independancia).94.

BELGICA
3029 - Fernando Horta. F. Elzaslaan, 36. 8500 Kortrijk. (A) PO.Fr.T.60.N.U.l.13.21.

Por outro lado, ~ errado dizerem que pertencia a
uma sociedade filaMlica pois ele devia pertencer a
diversas, como por exemplo a «Nederlands Tijdschirft
voor Postzegelkunde", nilo admirando que escrevesse
em holandas porque em Julho de 1893, era Vice-Consul da Holanda em Lisboa, data compreendida
nos «Avisos".
o dizerem que 0 nome C. George era falso, no
meio de tanta conversa, leva-nos a supor que a re-

buido para 0 axito da Primeira Exposiyilo Filat~lica
Portuguesa, sen do um dos seus principais impulsionadores, e da qual foi membro do Juri.
Carlos (Karl) George, foi um extraordin~rio coleccionador e um em~rito escritor filat~lico.

(1) Portugal Philatelico, n ~ 3 .
(21 idem, nO 4.

BANCO
FONSECAS & BURNAY
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o selo portugues
e historia, e cultura,
e passadO, e presente e
e distoncia.
Coleccionar
selos portugueses
e descobrir este jeito
de senti r e de viver.
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COLECCIONAR
E' DESCOBRIR
Selos em Albuns, Carteiras, Livros Anuais e Tem6ticos

CARLOS GEORGE

Bolsa Filatelica

a

Espac;:o disposic;:ao de todos os leitores que podem aqui inserir
o seu anuncio ao preCfo economico de 30100 por linha.

REABILITAc;XO POSTUMA
Jos~

Nos prim6rdios da Filatelia em Portugal, os comerciantes eram muito con tun dentes quer com as ~nti
dades oficiais, quer com os coleccionadores, 0 que
constantemente transparece na leitura dos jornais da
tlpoca.
Havia ainda muitos protestos por tudo e por nada: contra as emissOes, tintas que nllo prestavam,
cola que nao aderia, extravios, isto, num rol infindc1vel.
Portlm, 0 que nos surpreende decorridos tantos
anos, tl que alguns dos mais famosos filatelistas que
viveram em Lisboa, tivessem problemas com os comerciantes. Em numero anterior desta Revista, fizemos referencia a um deles: Marsden. Hoje, vamos
falar de outro: Carlos George (1870-1945l.
Este nome figura em muitas pe9as filattllicas dispersas por vc1rias colec900s de inteiros, cartas e correspondencia .
Foi um infatigc1vel divulgador da nossa filatelia no
estrangeiro, fornecendo notlcias de novas emissOes,
tanto do Continente como das Col6nias, principalmente em Revistas filattllicas alemlls, nomeadamente
na «Der Philatelist", 6rgllo da «Postwerthzeichenkunde., de Dresden. Esta faceta foi praticamente desconhecida do bibli6grafo, cap. Guedes de Magalhaes.
Apesar de ter sido considerado «0 primeiro filatelista do seu tempo", no dizer do Prof. Carlos Trincllo,
nllo obstou a que a firma comercial «Mattos & C~.
o diafamasse atravtls de avisos, 0 primeiro em Junho de 1893 (ll eo segundo e ultimo, em Agosto

6

R. Dias Ferreira

tambtlm de 1893 (2), con forme reproduzimos seguidamente:

AVIS
~ ••

e't deraier

Y.,. C. George, qui Be dit demeu.
rant a Llsbollne, sans indiquer la rue,
oi Ie Dumero de Ja maitlon, et qui Ie
dit Qussi membrc de III S"ciete Philateliqne, ou Timbrologic de Frankfort,
A .. AI. DOUII a mis a la Liste N"ire du
journal- Korrespoddenz-Blatt - NolU
inti1ll071I1, de dit mr •. a presenter ches
DOllS - RUIL Garret 81 a LisbuRneet en Buite publiquement et davIlDt les
tribunaux, lIeII credit.. Bur nOIU, BOUII
peille d'etre considere cOlOme un diffamllteur indigne d'appartenir a une BOciete serieu Ie.
Par des raisons particulieres, nool
croyons, mr. C. Oeorge, un oom d'emprunt et pour ee motif.. nOU8 iotimoos
Ie dit mr. a se presenter chez noUB
avec deux temoinR honorables pour
nous testifi~r soot identite.
Par ordre tie :

LA PUILATELIE PORTUGAIS£
Mattos & o.a
Lisbollne-Rull Garrett 81- Portugal

'

I' m interested by Stamps, Old
Covers, Postcards, etc ., of Portugal, Switzerland and United Kingdom, before 1968.
I buy or I exchange . I offer Unused 1 Used portuguese stamps before 1979, complete sets of my
stock. Base Yverl. Please, write in
portuguese, english or french language to:
Joao Gamboa Alves
Rua Ant6nio da Nola, 18
2750 CASCAIS - Portugal

NOVIDADES EM CATALOGOS
- Temos muita coisa para Si. Escreva e diga que colecciona . Hc1
grandes novidades em novos cattllogosl SERGIO W . DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

Procuro troquistas em Portugal
para frocas de selos FD's, etc. por
selos Novos de Portugal e Col6nias.
Ofere90 Novos da Russia . Base
Yvert ou Michel. Corr. em ingles.
Resposta assegurada. Oleg N. Yakovlev . Eniseiskajastr . 25-55.
129281 . Moscow. Russia .

COMPRO revistas

.PORTUGAL FILATELICO. das 1~
stlrieseosn? 1,11, 30e31
da 3~ stlrie;
.MERCADO FILATEll CO" da 1 ~
stlrie 0 n? 1 (Capa: Circular MenCherche correspond ants dans sal de Propaganda de 1 de Dezemtouts pays pour tlchange des bro de 1940 a preto, cercadura e
esfampa de Sir Ronland Hill a vertimbres-poste neufs . M . Podagiel
melho);
Igor . Vasaros - 18. Vilnius 232055 .
.SELOS & MOEDAS. n? 10;
URSS . Lituanie .
.BOl. CLUBE FILATELICO MOc;;AMBIOUE" n? 1 a 43, 45, 55 e seguintes;
PREc;;ARIO DE SERIES COMPLE.FILATELIA TEMATICA» 0 SupleTAS NOVAS DE PORTUGAL mento n? 5, de Julhol75;
1953-1988 - Com blocos, «car.MAGAZINE FILATELICO. revisnets» e outras variedades. GrAtis a tas n.D 2, 3, 4, 7 e 17 e Boletim
pedido . SERGIO W. DE SOUSA SI- Mensal de Novidades n? 1 a 9;
MOES - 2500 CALDAS DA RAI.BOl. SEC. Fll. ASS. CUl. DES .
NHA.
EMP. U. B. P.» n? 4 e 5;
Resposta a F. Ideias - R. Rosc1/ia de Castro. 1 - 2? esq . - 1700
Paulo Augusto Pedroso Dias LlSBOA ou pelos T. 56 21 12 ou
Compro ou traco Inteiros Posta is e 7153808 .
Sobrescritos D. LuIs de Relevo de
Portugal, A90res e Madeira .
Estrada do Loureiro (ao Casal de
BOLETINS DO CFP. Com pramColares) Letras B e C - Armaztlm
-se. Indicar numeros e pre90s de
de Papel - Alc~ntara - 1300 LlScada. Resposfa l! Secreta ria ao n.D
BOA - Telef.: 600750.
500.
e2~

Troeo salos de Cuba pro selos de
Portugal e ex-CoI6nias. Base Yvert.
Ant6nio Garcia Corrales. San Fernando, n? 83°/° 11/12. Lawton
Habana 7. Cuba CP 10700.

BoletimdoCFPn?s: 1 a 12, 14,
16, 19,21 a 24, 31 a 45, 55 a 77,
91, 92, 103 a 106, 118, 123 a
125, 127, 130, 132, 140, 142 a
144,152,157, 158,166a 173e
193. Revista .Selos e Moedas. n?s:
2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10.
Compro ou troeo por outros ou
ainda por selos de Portugal e Ex-CoI6nias. Waldemar A. A. Silva.
Rua David Afonso Moutinho, 100.
4435 Rio Tinto.

DE NOVIDADES SABEMOS NOSI
natural depois de quase quatro
dezenas de anos, a vender novas
emissOes de todo 0 mundo. Diga-nos que quer receber, e fique tranquilo. Receberc1 tudo que pretender.
Eo

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.
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Bolsa F.ilat6lica

Selos vendo e compro, novas e
usados. Continente e ex-coI6nias.
80ns pre 90S M. Leitilo. Rua H. Lote 19-1? Frente. Casal S. Bras
2700 Amadora.

Procuro Selos, Postais, Envelopes antigos, cintas de Jornais, de
Portugal, Sui9a e Inglaterra. Compro ou Traco.
Joilo Gamboa Alves
Rua Ant6nio da Nola, 18
2750 CASCAIS (Tel.: 283729)

COM PRO "Lusradas» (Portugal),
cartas, posta is, ambulancias, carimbos franceses, nominativos, ensaios, provas, erros, blocos, paquebots.
Inscri90es marginais: impressores e numeros de obras.
Resposta: Apartado 90.2751
Cascais Codex.

VARIEDADES DE PORTUGAL, ULTRAMAR, E NOVOS PArSES DE
EXPRESSAO PORTUGUESA - Dispomos de cadernos com exemplares que podem em muito valorizar
suas colec90es. Proponha 0 seu envic II aprecia9i10. SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

COMPRO-TROCO - Pe9as circuladas da Companhia de M09ambique, Niassa, Louren90 Marques,
Ouelimane, Kionga, Zambezia. Respondo sempre. Paulo Sa Machado
- Rua Direita das Campinas, 33 4100 PORTO.
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Paulo Augusto Pedroso Dias.
Com pro pe9as circuladas da Guine
e Timor Portuguesas. Tambem compro pe9as circuladas e marcas sobre selos ou fragmentos de Posta
Rural.
Estrada do Loureiro (ao Casal de
Colares) Letras B e C - Armazem
de Papel - Alcantara - 1300 LlSBOA - Telef.: 600750.

PRE~ARIO DOS NOVOS PArSES

DE EXPRESSAO PORTUGUESA Se colecciona ou pensa coleccionar estes parses, este pre9ario ser-Ihe-a imensamente util. 1974- 1987. SERGIO W . DE SOUSA
SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

Com pro selos, postais, cartas,
cintas de jornais, etc ., Portugal e UItramar, em especial Macau, Timor,
C~ M09ambique, Nyassa, Tete,
Zambezia, Kionga, Congo, Cabinda.
J. Trindade - R. D. Francisco
Manuel de Melo, 23-A, 1092 Lisboa Codex.

SELOS USA DOS DA AUSTRALIA
E CANADA. ENVIEM MANCO LlSTAS. VENDE: JOSE M. NOY
B.P.A. - 2900 SETUBAL.

Selos Coroa. Procuro para especializa91io tudo sobre este tema em
novo, usado, falsos, reimpressc5es,
folhas, erros, etc. Compra, troca e
vende. Paulo Vieira - Apartado
135 - 8002 Faro Codex.

Interessa-me series com pletas
novas de novidades dos temas:
Cosmos, fauna, pintura, xadres,
barcos, uniformes, futebol e Olimpradas. Ofere90 Russia e parses socialistas. Base Yvert ou Michel Mark
Camarov. Bogdana Hmelnizkago. h
18, Atp 13.236039 Kaliningrad .
Russia.

Procuro PORTUGAL cartas prefilatelicas e cartas c/selos ate 1900.
Inteiros novos e usados, normais,
comemorativos, BF, etc. Aerogramas. Mande fotoc6pias ou material.
Com pro ou troco por material alemilo CF s/mancolista. N. Schmid +
Postfach 54 + 0-8918 DIESSEN.

Porcuro BRAZIL cartas prefilatelicas e cartas c/selos nilo denteados; blocos e maiores unidades,
primeiras tres emissOes. Cartas aereas esp. VARIG + CON DOR. Olhos
de boi c/car. raros. Com pro ou troco. Oferta ou material para N.
Schmidt + Postfach 54 + 0-8918
DIESSEN.

SE COLECCIONA TEMAS OU
PArSES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI~Ao GRATIS, PRE~ARIOS
COM CERCA DE 30.000 SERIES Novas, diferentes, completas .
Indique-nos que colecciona. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
2500 CALDAS DA RAINHA.
Estou interessado em selos de
Portugal. Procuro correspondentes.
Yourkov E.G. Rationallisatorov,
16-1 .625020 TJumen . RRSS .

Durante 1989, os parses membros da CEPT (Conferencia Europeia de Correios e Telecomunica90es),
tendo decidido emitirem series de selos com motivos comuns, escolheram os jogos infantis. Em 31 parses e regiOes aut6nomas, apareceram as brincadeiras
mais tlpicas e variadas .

o Yvert, e procurar quais os parses que ja emitiram
selos com motivos infantis. Encontrarilo mais de
1000 selos, alguns dos quais bastante antigos.
Serve de exemplo a Checoslovaquia; em 1952, numa serie comemorativa do Dia Internacional das
Crian9as (31 de Maio no primeiro dia de emissilo),
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Algumas das imagens entendem-se independentemente do pars produtor, pois ha diversOes infantis
conhecidas, em todo 0 mundo, entre as quais se distingue 0 jogo da bola . Outras serilo mais familiares

apresentou tres selos com dois motivos (nOS 643 /5
Yvert) . Num deles, esb09a-se a caminhada de tres
crian9as, uma das quais com uma outra lls cavalitas; no outro selo, os rapazes entretem-se com um
livro.

floll(iit. fJfld¢i" na.,,,/zo naroda

'}J

numa regiilo que noutra, mas qualquer delas atraira
os pequenitos. As crian9as serilo potenciais coleccion adores.
A emissllo destas series EUROPA veio suscitar a
hip6tese de se organizar uma colec9i10 tematica de
«Jogos Infantis». E aqueles, que tal decidirem, terilo
de consul tar um catalogo de todo 0 mundo, talvez

Cedo se come9a a brincar com livros, 0 que ajuda
a satisfazer uma das grandes preocupa90es da pedagogia, que reside no despertar de curiosidades atraves de jogos .
A coincidencia da abundancia de selos «infantis"
com os interesses das crianc;:as nilo virilo permitir muitos «novos filatelistas» mais cedo?

Boisa Filatelica

Come~a-se mais cedo

a colec~ao?
Alves Coelho

Oferef;:o B~lgica novo e usado,
preferencialmente usado, a partir de
1900 a 1985, Congo Belga at~
1960, em troca de Portugal 1970
a 1989, novas e usados e antigas
col6nias usados, ou Am~rica do Sui
usados 1960 a 1989.
P. Dens.
O. Vankesbeeckstraat 42
B 2800
MECHELEN.

PORTUGAL-SOBRESCRITOS 1?
DIA 1950-1988 - Enviamos gratis . SERGIO W . DE SOUSA SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA .

Europa de Leste. Oferef;:o aos
melhores pref;:os s~ries novas temati cas ou outras, incluindo novidades . F. Loureiro, Praceta D.
Fernando II, Lote 8-20 Dt?, 2735
Cac~m .

o

meu neto de 5 anos de idade estava M dias, a
ten tar arrancar um selo do bocado de papel a q'ue
se encontrava colado. Chamei a sua atenf;:aO para
o acto porco que cometia e troquei 0 selo p~r varios
selos lavados. Ficou satisfeito, mas a neta tamb~m
quis e entretiveram-se a mirar os seus bonecoS".
Entretanto, a minha neta verificou que 0 irmao tinha adois selos agarradosl) e tamb~m pediu coisa
igual. Como, nesse momento, podia dar-Ihe um se10 grande, 0 de 10$00 comemorativos do 26? Congresso da Federaf;:!lo Internacional de Astronautica,

confesso 0 meu agrado pel a revelaf;:ao de uma qualidade indispensavel ao coleccionador: a mem6ria e
a persistllncia .
Este simples epis6dio veio comprovar que, no dia
a dia, se deparam situaf;:Oes, factos aparentemente

VENDE-SE: Colecf;:ao Completa
Sobrescritos de 1? Dia de Portugal.
Todos os carimbos 51 s~ries completas.
Resposta ao C.F.P. ao N? 202 .

insignificantes, que servem para preencher a .P6rtico- do Boletim do CFP.
Espero, portanto, que os leitores contem os seus
epis6dios, acrescentando-Ihes as consideraf;:Oes sugeridas pelos acontecimentos. Assim se podera variar 0 modo de escrever, conforme pretendi nos dois
ultimos 80letins. Eis 0 que me ocorre em face do incidente .

substitui 0 .parl), que me obrigaria a procurar, pelo
tal grande e satisfiz 0 desejo de 7 anos de idade .
No dia seguinte, por~m, voltou a minha neta a pedir: .Ainda nao me deste dois selos agarrados • .
Eu nao sei se esta insistllncia na obtenf;:ao do .par
de selosl) sera um comef;:o de colecf;:ao; no entanto,

4

Pretendo obter selos novos da visita de S. E. 0 Papa aos parses das
Am~ricas Central e do Su.l, at~ trlls
s~ries de cada, A. de Sousa Coutinho. R. Antero de Figueiredo n? 4E
- 3? 0, - 17GO LlSBOA. '

...... ~.~ • • • •.• • a. • • •.• • . _

.................. _ _

VENDOI
A pref;:o de catalogo actual centenas de s~ries de cintas de charutos e isoladas tematicas e
publicitarias. Respondo e ajudo todos em vitolfilia.
Nelson Carvalho
Geyerstr. 9
8000Munchen 5
West-Germany
Telef.: 2011511 (21 Horas).

PRE<;:ARIO DE MATER IAL FILATELICO - Tudo 0 que V. po de necesitar. Gratis a pedido . SERGIO W .
DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAIN HA.

AC;ORES E MADEIRA - 2~ GUERRA MUNDIAL.
Estou interessado em pef;:as censuradas destas IIhas . Agradef;:o
ofertas com fotoc6pia e pref;:o .
Paulo Epitano de Sousa.
C. Postal, 511
9007 Funchal .

MINT THEMATIC STAMPS . I
want worldwide . I can send Brazil.
Yvert Basis. Serious exchanges .
Detarls : G.J. Volpilo Caixa Postal
223 . Paranagua . PR 83200 Brasil.

Dou Novidades de Italia, S. Marino e Vaticano, novos em troca de
Novidades de Portugal, Madeira e
Af;:ores . Correspondllncia primeiro .
O. CarleUi-Via Orta 23-10145 Torino . Italia.

COM PRO ou TROCO quadras de
Selos novas de varias taxas da s~
rie PAISAGENS E MONUM .
Eduardo Correia
R. Humb. Delgado, 138
4820 FAFE .

..

Vendo selos novos e usados Portugal blocos, carteiras, F DC, FoIhas, Sob.-Nota . pelo catalogo E.
S., blocos e carteiras de Macau, salas de MOf;:ambique usados, pacotes, selos com papal colado ao kilo,
et. Informa: Apartado 29 4620
LOUSADA.

Desejo Portugal e ex-col6nias,
Brasil, Argentina e outros parses da
Africa e Am~rica . Fauna, Futebol e
Barcos (novos). Dou em troca selos, sobrescritos, FDC, carimbos e
posta is da URSS 1960-1989. Vladimir Rudenko. Lnokombinatovskaya 9 kv. 91. 266022 Rovno. URSS .

Troco selos, maximos e blocos
da Rom~nia e Parses de Leste contra todo 0 Mundo. Somente novos .
Corr. em franclls, italiano e ingills .
Calin Mirel. Cart Rovine B 1 . E 18 Sc
lAp 6.1100 Craiova 5. Rom~nia.

Estou interessado na troca de selos novas e usados peruanos com
filatelistas de todos os parses. Correspondllncia em ingills, espanhol
ou franclls. Ant6nio Carrasco YaIan . Alonso Abad 297 . La Huerta .
Lima 25. Peru.

Pretende-se Inglaterra, Isabel II
selos definitivos (Emissao ordinaria), Carnets, variedades de gama,
f6sforos, papeis, etc .
TamMm Portugal D. Lurs (Wiener) e D. Carlos (Mouchon).
Compra-se ou troca-se.
Sieuve Afonso. Urban. da Portela, Lote 87-3? Dt? 2685 Sacav~m .
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EDITORIAL

LINDNER
o

MELHOR

AT~

A DATA PARA APRESBNTACAtO

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS

PA(S~S

ESTRANGEIROS

Os conjuntos de 1986 ja chegaram
PEQAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

•

Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA.
Agentes: Lisboa - Filamundo
Faro - I. Coelho
Coimbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

Pra9a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comerelal Brasilia
Sal a 911 -9.·
4100 PORTO

CASA A. MOLDER
1200 LlSBOA -

RUA 1.° DE DEZEMBRO . 101. 3.°

TUDO

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TELEF .

321514

FILATELIA

• SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA -

VENDA

Execut;ao r6pida de pedidos por correspond6ncia

'Loja Filatelica D. LU[S
Selos -

Moedas -

Notas -

Cedulas -

Campra :
OURO -

PRATA -

Postais
Venda:

COBRE

Material Filalelico
e Numismc'ltico

Promo9ao do mes
Folhas e Capas Lindner
Tiras Hawid
Selos 1960170 - 50 % desconto

SOLICITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREQOS PERI6DICOS
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 -

Rua 5 de Outubro 156

Telefs. 667463 /

Das 20 ils 23 h: 9713132

4 1 aa

P 0 RT 0

Temos para n6s que se poderll considerar. sem favor. que 0 presente numero desta
Revista ficarll a constituir um marco muito relevante no historial do Clube FilaMlico de
Portugal. e. se nos permitirem. talvez at~ mesmo no da Filatetia portuguesa.
Com efeito. ESTA E A PRIMEIRA VEZ QUE UMA REVISTA DE UMA AGREMIA<;:AO
FILATELICA PORTUGUESA INCLUI NO SEU CORPO. UM ARTIGO ILUSTRADO A CORES. 0 qual. refira-se desde jll. serll 0 primeiro de uma s~rie de textos com orientatyAo
similar.
E mesmo de revistas comerciais portugue~~s. tamMm nAo temos conhecimento de
alguma ter jamais incluido cor no seu interior. Como igualmente nAo conhecemos nenhuma cong~nere em qualquer parte do mundo que na sua pubticatyAo peri6dica regular tenha. ou tivesse. essa prlltica. Mesmo revistas comerciais estrangeiras. pouco mais do
que os dedos de uma sO mAo. chegarAo para contar as ilustradas a cores.
Por isso avantyllmos que este momento ficarll por certo no historial do CFP.
Por isso estamos fetizes.

* * * * *

Recuando agora cerca de dois meses. pensamos que mesmo os leitores menos atentos
ter-se-Ao por certo apercebido da nova imagem desta Revista. apresentada no numero
anterior. A impressAo no sistema off-set por que optamos. permitiu-nos a introdutyAo de
cores. de que a capa beneficiou. para al~m de uma consideravel melhoria em todo 0 aspecto grllfico. Por outro lado. passllmos tamb~m a usufruir da vantagem de podermos
inserir todas as gravuras que pretendermos. sem 0 agravamento de custos que isso antes representava.
Mas tamb~m deixllmos bem claro no Editorial da referida edityAo. que havia outros
projectos que ainda nAo tinhamos conseguido concretizar.
E confessamos que no momenta em que escrevemos aquele apontamento. ja estava na nossa mente a implementatyAo imediata de mais um dos nosso objectivos.
Objectivo que estamos hoje. jll. a tornar reatidade.
Mas tamb~m importa. e muito. anotar que este assaz dispendioso passo. foi conseguido sem constituir qualquer encargo para as modestas finantyas do CFP. E isto. gratyas
ao inestimllvel apoio que a CAIXA GERAL DE DEP6sITOS nos prestou neste numero.
Ejusto recordar a actyAo que esta prestigiosa entidade. sem duvida a mais importante instituityAo financeira do nosso pafs. tem vindo a desenvolver hll mais de vinte anos.
na lire a do coleccionismo. atrav~s da divulgatyAo do tema POUPAN<;:A - vector. atills,
dOB mais importantes da sua ampla esfera de actividades.
Este ~. de resto. um exemplo de como uma importante empresa pode apoiar iniciativas de Ambito cultural. com vantagem na divulgatyAo da sua pr6pria imagem e actividade.
Aqui fica 0 nosso veemente agradecimento ~ CAIXA GERAL DE DEP6sITOS por se
ter dignado Ii gar a este momento relevante desta Revista. do Clube Filat~tico de Portugal
e da Filatelia.
Ao terminarmos. ousamos ainda afirmar que outros e ainda mais ambiciosos objectivos se perfilam nos nossos pianos.
SILVA GAMA

c.

BOLETIM

Colombo

Italie, Europe occ .. URSS
Prix courant gratuit
(Preyario gratis)
Corso Mazzini, 67/B
1- 20075 LODI 3 (MI) Italia

CLUBE FILATELICO

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL

DE

E INSULAR, E DE MACAU
51." Edi<;:ao 1990 . ..... ......

1.250$00

Pel a correia: Porte e registo
190$00; a cobr. mais 72$50

ASSOCIACAO PORTUGUESA DE MAXIMAFillA
Alameda das Linhas de Torres, 155 - 1~ Esq .

=

1700 LlSBOA - PORTUGAL
Tel.: 7594480

ELADIO DE SANTOS

ASSOCIATION DE COLLECTIONNATEURS DE CM

Casa Fundada em 1922
Rua Bernardo Lima. 27

N° specimen gratis sur demande et aussi liste

de stock de eM Universelles.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novldades. TerMticos.
Sobrescrltos de 1.° ella

1100 LIS BOA

Telef. 5497 25

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

QUALQUER

TODO 0 MATERIAL FILATaLiCO

MANCOLISTAS

PAIS

laSIos I Campos, lda.

ASSINATURAS

CONTACTE.NOS

R. Marla Andrade, 55 1100 LISIIOA

Tel. 8341 08
pORTUGAL
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