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EDITORIAL 

Uma coisa e elaborar-se uma revista com uma media de 32/36 paginas a preto e bran
co (numeros mais ou menos registados por este 6rgao entre 1984 e 1988). outra e 
organizar-se uma publica«;ao com 48/56 paginas com capa a cores. um ou dois cadernos 
interiores em plena cor e restantes a duas cores. 

E se ja representa um esfor«;o consideravel um amador montar uma revista com as ca
racteristicas indicadas em primeiro lugar. deve ser evidente que as dificuldades se multi
plicam consideravelmente quando se decide apresentar urn produto de melhor qualidade 
- uma publica«;ao que mereceu ha pouco de um nosso cons6cio 0 comentario: ccAgora 
sim. temos uma revista!u E ele poderia mesmo acrescentar que temos uma revista verda
deiramente impar no panorama filatelico mundial 56 ultrapassada por algumas publica
«;Oes comerciais estrangeiras . Porque.ia 0 dissemos noutra ocasiao. perdoe-se-nos a 
repeti«;ao que no entanto parece-nos justificar-se para que os associados do CFP se com
penetrem da forma como a sua revista se insere no espectro internacional das congeneres. 

E claro que temos a consciencia de que mais havera a fazer. 0 formato e um aspecto 
que frequentemente questionamos e que esperamos alguma vez termos oportunidade e 
possibilidade de colocar a considera«;ao dos associados do CFP. Tambem um maior Ie que 
de colabora«;Oes e materia que perseguimos. lan«;ando aqui e uma vez mais. um veemen
te apelo no sentido de nos remeterem textos para inser«;ao. 

Mas de todos. 0 maior problema e. sem duvida. a irregularidade com que ultimamente 
tem side dada a estampa . E certo que podem aduzir-se algumas explica«;oes para esse 
facto. Poder-se-a. por exemplo. referir que tambem e nossa tarefa conseguirem-se os in
dispensaveis apoios para cobrir 0 aumento dos custos derivados da introdu«;ao dos ca
dernos em plena cor - 0 que nao custa convir nao ser tarefa nada faci!. 

Sera preferfvel abdicar dessa melhoria (como ja ouvimos advogarl e cumprir escrupulo
samente a periodicidade? Sobre este ponto. gostariamos de ouvir a opiniao dos nossos 
leitores. 

Obviamente que nos iremos esfor«;ar por manter a qualid~de e respeitar os prazos. Ga
rantimos que faremos 0 melhor do que formos capazes. 

* * * 
Entretanto. todos os associados receberam 0 Boletim n.O 1 da Lubrapex 92. edi«;ao 

de grande categoria que enriquecera de forma assinalavel as suas colec«;Oes de publica«;Oes. 
E 0 pr6ximo numero de CFP ja esta no prelo. 

A. SILVA GAMA 
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Lubrapex 92 

avan~a para 0 sucesso 

Os trabalhas preparat6rios da Lubrapex 92 
safreram alguns sabressaltos verdadeiramen
te inesperados. 

Uma das questOes foi precisamente a da 
data escolhida, vector que de modo algum 
pode ser considerado habitualmente suscep
trvel de preocupac;:oes. Trata-se no entanto 
de assunto importante e mesmo prioritario, 
tendo em considerac;:13o que praticamente tu
do 0 resto tera de girar em torno desse ful
cro: desde a marcac;:13o do local onde se 
desenrolara 0 certame, ate ao pr6prio Regu
lamento no qual ele tem forc;:osamente de ser 
indicado. E pelo exposto, facil e constatar 
igualmente que essa tera de ser uma das pri
meiras deliberac;:Oes da Comissao Organiza
dora de qualquer exposic;:ao. 

E foi precisamente essa a leitura da Comis
s130 Organizadora que, como referimos no nu
mero anterior desta revista, logo na sua 
primeira reuniao geral efectuada no prindpio 
deste ana se debruc;:ou sobre 0 factor data, 
pesando todas as hip6teses e chegando II 
conclusao consensual que a mais apropria
da seria a de 2 a lOde Maio. 
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De anotar ainda, que foi devido II ingente 
necessidade de marcac;:13o de data que a Co
missao Organizadora comec;:ou os seus tra

. balhos com tao grande anteced~ncia. 
Importara agora indicar a razao pel a qual 

este perrodo foi considerado ideal. Pois bem, 
o factor decisivo foi a Exposic;:ao Filatelica 
Mundial «Granada 92» que tera lugar no pars 
vizinho, na castic;:a cidade de Granada, de 17 
a 26 de Abril desse ana de 1992. Foi en ten
dido que a Lubrapex devera inaugurar-se no 
mrnino espac;:o de tempo possrvel ap6s 0 en
cerramento da Granada - 0 suficiente para 
que as colecc;:Oes portuguesas e brasileiras 
expostas na Mundial, venham para Lisboa. 
Assim se obvia a que as colecc;:Oes brasilei
ras cruzem quatro vezes 0 Atlantico, e tam
bem se conseguira a presenc;:a em pessoa de 
maior numero de filatelistas brasileiros que 
numa s6 viagem iI Europa estarao em duas 
exposic;:oes. Alias, na edic;:ao de 1984 da Lu
brapex, foi seguida id~ntica metodologia com 
magnrficos resultados para todos os inte
ressados. 

Sucede que em fins de Abril passado a or-

Desejo trocas de selos tem,\ti
cos: animais, flores, quadros, fu
tebol, Jogos Olfmpicos, Walt 
Disney, avioes, barcos, de todo 0 

munoo. 
Dou em troca selos novos e 

usados da Rom~nia, URSS, Bul
gl\ria, Pol6nia. 
Tamb~m vendo selos novos e 

usados da Rom~nia a prer;:os inte
ressantes. 

Dumitrescu Dumitru. Str. N. Ti
tulescu, Bloc 15, Ap. 15. 

1100 Craiova. Rom~nia. 

Preciso: Catfllogos Yvert Euro
pa Ocidental e Oriental de 1989 
/90. Catfllogo Yvert Franr;:a 1991. 
S~ries completas novas de todo 0 

mundo de flores, fauna, Jogos 
Olrmpicos e pintursa. Dou selos 
em s~ries complestas novas, no
vidades e s~ries antigas comple
tas usadas. Resposta assegurada. 

Mme. Vladoianu Valeria. Casu
ta Postala n.o 42. Cod. 1100 
Craiova. Rom~nia. 

SELOS 
STAMPS 
COMPRA 

Balsa Filatelica 

ATENCAo: Tenho born stock se
los novos, Blocos, Carteiras, e FDC 
Portugal, algo Macau, e antigas Co-
16nias . 

Vendo algumas s~ries, Portugal 
desconto 70%. 

Escreva' SILVA PEREIRA, Rua 
Ant6nio Nobre. 43-20 Dt O 1500 
LlSBOA ou Telel. 7B 48 16 

Com pro selos comemorat ivos 
usados de Portugal. de 1985 em 
dlante Pago bem H Sarmento 
Tt-rre F-4 0, Dto 2780 Oeiras 

Trocam-se informac;:5es 
bibliogratico-filat~licas - Acflcio 
Luz - Rua 1.0 de Dezembro, Lo
te 3, 3. 0 Esquerdo, 2330 Entron
camento. 

Envle 100/250 selos dlferentes 
usados comemorativos de Portugal 
Continental, depois de 1981 e re
ceberA a mesma quantidade e va
lor Yvert da Holanda . Carr : ingles, 
frances au alemilo . ROBIJN . Kon 
Julianalaan, 12. NL-2274 JK Voor
burg . Holanda. Troco tamb~m se
los perfurados de todo 0 mundo por 
comemorallvos modernos Benelux. 

FILATELIA 

1.' s~rie 0 n.· 1 (capa: Circular 
Mensal de Propaganda e 1 de De
zembro de 1940 a preto, cercadu
ra e estampa de Sir Rowland Hill a 
vermelho); "SELOS & MOEDAS" 
nO 10; "BOl. CLUBE FILAT~lICO 
MO<;:AMBIQUE" n. • 6 a 22, 24, 26 
a 41, 57, 62 e seguintes; "FILA TE
lIA TEMATICA" 0 suplemento n. • 
5, de Julho de 1915; "BOl. CLU
BE FILAT~lICO PORTUGAL", as 
Suplementos n.· 281-B, 281-C e 
281-E; "MAGAZINE FILAT!:lICO" 
revistas n.· 2, 3, 4, 7 e 17 e Bole
tim Mensal de Novidades n.· 1 a 
9; "BOl. SEC. FII,.. ASS. CUl. DES. 
EMP. U. B. P." n.· 1,2 e 4; res
posta a F. Ideias - R. RosAl ia de 
Castro, 1-20 esq. - 1700 lISBOA 
ou pelos I. : 1011 56 21 12 ou (01) 
7153808. 

Cadernos com selos de Portugal 
e Ultramar il escolha Interesse 
espeCia l para secr;;oes au micleos fi
l at~ l lcos, bem como para coleccio
nadores Inlclados e m~d ios Prer;;os 
convldativos . H. Sarmento Torre 
F-4 o. Dto 2780 Oelfas 

.SALE 
STAMPS 
VENDE 

F. MARTINS - PORTUGAL 
APARTADO 5009 1701 LISBOA CODEX 

PORTUGAL 
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Selos venda e corn pro, novos e 
usanos Contlnente e ex ·col6nias 
Bons precos M Leitao Rua' I lo
te 19. 1° Frente Casal S Bras 
2700 Arnanora 

NOVIDADES Et14 CATAlOGOS 
- Temos mUlta COl sa para Si. Es· 
creva e dlga Que coleCClona . Ha 
grandes novldades em novas cat a
logos! SERGIO W DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA 

COM PRO .Luslanas. IPortugal) , 
cartas, postais , ambulancias, ca 
rimbos franceses, nominativos, en
saios, provas, erros, blocos, paque
bots 

InscricOes marglnais" impresso
res e nurneros de obras 

Rcsposta " Apartado 90 2751 
Cascais Codex 

VARIEDADES DE PORTUGAL, UL, 
TRAt>. t\R . E NOVOS PAISES DE 
EXPRcSSAO rORTUGUESA - Dis
pomos de cadernos com exempla 
res que podern ern rnuilo valorizar 
suas coleccOes Proponha 0 seu en
VIO II apreciacao StRGIO W DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA 

COM PRO- TROCO - Pecas Clr
clJl.ldas l1a Cornpanhla de Mocam
blQue. Niassa . LouT/mco Marques. 
Ouelornane. Klonga. Zamb!!7ia Res
ponno sernpre Paulo S~ Machado 
- Rua Dlrelta !las Camp,nas. 33 -
4100 PORTO 
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Bolsa Filatelica 

Paulo Augusto Pedroso Dlas 
Com pro au troco Inteoros Postals e 
Sobrescrotos 0 LuIs de Relevo de 
Portugal , Acores e Madeira 

Estrada do Loureoro lao Casal de 
Colaresl Letras B e C - Armazem 
de Papel - Alcantara - 1300 LIS
BOA - Telet. : 6007 50. 

NOVOS PAisES DE EXPRESsAo 
PORTUGUESA - Se colecClona ou 
pensa colecclonar estes palses, en
Ire em conlaclo connosco Temos 
tudo ou quase tudo, em seroes no
vas, blocos, provas de cor, e erros . 
SERGIO W DE SOUSA SIMOES 
-2500 CALDAS DA RAINHA. 

"EL FILATELIST A". Clube Equa
toriano de Coleccionismo. Casil
la n. 0 9477. Guayaquil. Equador. 
Quota anual USS5.00. 

Desejo selos novos da Europa 
Ocidental. Tamb~m selos novas 
de Medicina e Fauna de 'todos as 
paises. Dou em troca selos, FDC 
da URSS e par mancolista . Leznik 
Roman. P.O. Box 77 .266023 
Rovno-23. URSS. 

Desejo selos usados de Portu
gal 100 x 100 grandes ou par cat. 
Yvert. Dou novas e usados de Es
panha, It~lia e Franl;a, Aguardo a 
1.0 envio. Bouzon. Plaza Cimade· 
vila, 34. Arcade. Pontevedra. 
Espanha . 

Selos Coroa Procuro para espe
cializacllo ludo sabre asia lema em 
novo, usado, lalsos, reimpressOes, 
folhas, erros, etc Compra. Iroca e 
vende Paulo Vieira - Aparlado 
135 - 8002 Fmo Codex 

Desejo correspondi'mcia para 
tocas de selos de Portugal. Dispo
nho de selos de Espanha e Fran
(fa . Pablo Carrillo. Calle Artajona 
n.O 45.28039 Madrid. Espanha. 

Colecciono material filat~lico 
para as temas: Futebol, Jogos 
Olfmpicos, fauna, gatos e caes, 
desenhos animados de Walt Dis
ney, pinto res da Europa Ociden
tal, espal;o e barcos. Dou em 
troca selos da Russia . Correspon
dencia em ingles ou russo. Res
pondo a todas as cartas. 
Mamedov K,V. URSS, 744015. 9 
Askhabad, ul. Grazdanskaya, d. 
51, KV 7. 

Lista de 1 50 coleccionadores 
de todo a mundo. Envie 500S00 
em cheque ou vale, estrangeiro 
8SUSD Para: Pedro H. Freitas -
Apartado 5202 - 4021 PORTO 
CODEX. 

PAULO DIAS, COMPRA EVEN
DE Inteiros Postais - Selos -
-Hist6ria Postal - Lotes -
Colec<;:oes - etc ... 
APARTADO 30003, 1321 LIS
BOA CODEX - PORTUGAL. 

Desejo selos novas do tema 
Fauna de todos as palses. Dou 
material filat~lico URSS, selos, 
FDC, sobrescritos comemorativos 
e carimbos. Tambllm dos palses 
socialistas. 

Correspond~ncia em franc~s, 
ingles e alemao. 

N.N. Szpuntenko. ul Jaroslavov 
Val n. O 30 "A" n.o 19.252034 
Kiev . Russia. 

ganizac;lio da Lubrapex 92 tomou conheci
mento de que em Espanha considerava-se 
seriamente a hip6tese de alterar a data da 
Granada 92 pois tinham constatado que coin
cidia com a Seman a Santa, Mas pior ainda 
era 0 facto dos respons~veis espanh6is pers
pectivarem uma decislio final apenas para 0 
mils de Agosto. Durante esse perrodo foram 
numerosas as diligllncias efectuadas junto da 
Federac;lio Espanhola, da organizac;lio da Gra
nada e dos pr6prios Correios de Espanha. 

Nos finais de Agosto a Comisslio Organi
zadora da Lubrapex 92 soube que tudo apon
tava para a manutenc;lio da data inicialmente 
prevista para a Granada, conquanto esse da
do nlio se pudesse considerar absolutamen
te definitivo. E de facto, h~ poucos dias 
surgiu a informac;lio que a Granada avanc;a 
a sua data uma semana. Assim, a Lubrapex 
92 decorrer~ de 9 a 17 de Maio. 

Entretanto e mau grado as referidas con
trariedades, outros trabalhos foram desenvol
vidos pela Comisslio Organizadora. Assim, 

foi elaborado 0 regulamento particular do cer
tame, 0 qual foi aprovado pela Federac;lio Por
tuguesa de Filatelia, foi contactada a 
Federac;lio Brasileira que acordou a sua co
laborac;lio e nomeou 0 Comiss~rio para 0 Bra
sil na pessoa do conhecido filatelista Gilberto 
Henry William, foram gizadas com os CTT as 
formas da sua colaborac;lio, foi composta a 
Comisslio de Honra e enderec;ados os respec
tivos convites dos quais, neste momento,fal
tam respostas de apenas tr1!s das 
personalidades, foram esquematizadas ac
c;Oes das diversas ~reas organizativas, foram 
contactadas empresas susceptrveis de pres
tar 0 seu apoio e foi realizado 0 Boletim nu
mero 1, em distribuic;lio, de aspecto 
magnrfico que ultrapassa de longe tudo aquilo 
que j~ se fez no g~nero em Portugal, poden
do me .. mo ombrear favoravelmente com 0 

que de melhor se tem feito no estrangeiro. 

Assim, a Lubrapex caminha na rota do 
exito. 
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Carimbos nominativos 
us ados em Portugal 
no periodo adesivo 

AlPEDRINHA 

A povoar;:ao de Alpedrinha era na 1. • e 2. • 
Reformas Postais, uma Delegac;:ao de Correio 
da Direcc;:ao de Castelo Branco, a qual por sua 
vez pertencia fI Administrac;:ao Central do 
Correio de Santar~m. 

Era e ~ uma vila da Beira Baixa e pertencia 
no s~culo passado fI comarca do Fundao. 

Tinha na altura 400 fogos, para uma po
pular;:ao estimada em 1.600 habitantes. 

E uma povoac;:ao muito antiga, anterior 
mesmo fI romanizac;:ao da Peninsula Ib~rica. 

Os romanos j~ a designavam por "PETRA
TA" ou por "PETRATINIA", sendo mais pro
v~vel que 0 nome "PETRATINIA" seja a 
g~nese de Alpedrinha. 

Com a invasao dos ~rabes , estes passa
ram a design~-Ia "AlPERIADA". 
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Pedro Vaz Pereira 

ALTER DO CHAO 

V:;d alentejana, pertencente no s~culo XIX 
fI comarca de Fronteira. 

A·LTER DO CHAO 

Na 1.' Reforma Postal era uma Direcc;:ao 
de Correio da Administrac;:ao Central de Es
tremoz, usando 0 carimbo de barras "160" . 

Com a 2.' Reforma Postal, transitou co
mo Direcc;:ao de Correio, mas para a Admi-

~LTERDOCHA~ 

nistrac;:ao Central de Santar~m, tendo usado 
o carimbo de barras "161". 

Esta vila era constiturda em meados do s~-

Bolsa Filatelica 

Espac;:o a d isposic;:ao de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu 
anuncio ao prec;:o econ6mico de 50S00 por linha. 

PREc,:ARIO DE MATERIAL FILA- Compro selos de Portugal e ex-
H:L1CO - Tudo 0 que V pode ne- -col6nias novos e usados bem co
cesltar . Gratis a ped.do StRGIO W mo Blocos e FOe's. TamMm . 
DE SOUSA SIMOES - 2500 CAL- cor-~r,., qualquer tipo de moeda . 
DAS DA RAIN HA ArtUi ,,,')Piro Baptista - Rul'! Ge-

Troco ou compro selos usados 
de Macau, Espanha, U.S.A. e' 
IIhas do Pacifico. Base YverU 
Emanuel Cunha, Rua da Boa No.1 
va 40, 9500 Ponta Delgada, 
A<; ores. 

neral Humbtlrto ~!:I~ lrlO I.abanas 
de Torres, 2580 Abrigada. 

PORTUGAL-SOBRESCRITOS 
1.0 DIA, COM SERIES, BLOCOS, 
"CARNETS". 1950/1 990 - En
viamos grlltis . SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL-
DAS DA RAINHA. 

PRE<;:ARIO DE StRIES COMPlE- CAMBIO SELLOS USA DOS 
TAS NOVAS DE PORTUGAL -. 1 x 1 DE PORTUGAL POR ESPA-
1953-1988 - Com blocos. -car- NA EMITIOOS DESDE 1950 a 
nets .. e oulras vanedades . GraliS a 1980. 
pedldo SERGIO W DE SWSA Si- Juan Sanchez Sanchez, A. Val
MOES - 2500 CALDAS DA RAI- derrama 6 - 41.640 - OS'JNA 
NHA (Sevilla) (Espana). 

Troco selos novos da Rom~nia 
,na quantidade que desejar. 

Correspond£!l1cia em ingles, 
frances ou alemao. 

lordache Stefan AFR.CONT 
11947. 

C.P.1-29. 
70100 Bucaresti-l. 
Rom~nia. 

Europa de Lesle Ofere<;:o aos 
melhores pre<;:os sl!nes novas tema
tlcas ou outras, InclUindo novlda
des F Loureiro, Pracela D. 
Fernando II, LOle 8-20 DI~ , 2735 
Cacl!m . 

Necessito de selos novos de 
Portugal e Europa Ocidental. Ofe
[e<;o Argentina e Brasil. Base 
Yvert. Luis Orbegozo. Casilla 538 
C.C. l000 Buenos Aires . Ar
gentina. 

DE NOVIDADES SA8EMOS NOS! 
E nalural depols de Quase Qualro 
dezenas de anos. a vender novas 
em.ssOes de todo 0 mundo. Diga
-nos qUI! quer recebsr. e fique Iran
qUilo Recebera tudo que preterider 

StRGIO W DE SOUSA SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA 

Oesejo intercambio de selos no
vos cl coleccionadores de todo 0 
mundo. Rui Pais de Carvalho -
Pampilhosa 3050 Mealhada 
Portugal. 

PARTNER n.· 2844 OF 
THIS CLUB 

I'm interested in exchanging lots 
of commemorative, thematic used 
stamps worldwide, never inferior to 
300 items, so long as they be in 
perfect state of preservation. On the 
contrary, they'" be ignored, unless 
the rate of damaged ones be insig
nificant. Basis: one by one or as you 
li ke . If you care, I can send in re
turn fresh mint stamps in comple
te sets or FOe's. 

Please register always your letter 
and write to : 
Luis AFONSO DA MAlA, L. Martins 
Luna. 12-3 0 Dt 0 4750 BARC ELOS 
- PORTUGAL 

SE COLECCIONA TEMAS OU 
PAisES, TEMOS SEMPRE EM DIS
TRIBUICAO GRATIS, PRECARIOS 
COM CERCA DE 35.000 SERIES 
- Novas, diferentes, completas. 
Indique-nos que colecciona. SER
GIO W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Colecciono selos novos em s~ 
rles completas de Portugal, Ango
la, Macau, MOlfambique e Cabo 
Verde . 

JlIri Isakok. Moskovski pr. 
31 . kv.10. 
Kharkov-50 .URSS-310050. 
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R.P. ANGOLA 

2805 - Eng. Mario Rui Pires. Caixa Postal 
n.o 1221. Luanda. Po.Fr.Es.T.60.-
2B.67 e 68 de 2B.T1 O. em 60 de 8. 
T51 . 

CABO VERDE 

3142 - Tiago Estrela. Apartado n.o 284. 
Praia. 

ESPANHA 

2757 - Julio Cabalero Ramirez. Calle Ange
les, 20-3. 0 -2. '. 08221 Terrassa. 
(M) T.C.V.60.N.U. 

ALEMANHA 

3173 - Reinard Kuchler. Romerwall 57 . 
6500 Mainz. (A) Al.ln.T.C.60.Ca
bo Verde after 1945. 

ARGENTINA 

3167 - Walter H. Carlos. Ave. San Martin, 
2383. Lanus (Bs.As.). (M) Po.Fr. 
In.Es.T.C.60.U.1.15.Tem.Hica do 
Trabalho. T3. T 10.90. 

AUSTRALIA 

2690 - Rev . Bryan Findlayson. 1 A St. An
drew's Place. Cronulla. tJ.S.W. 
2230. Australia . (A) In.T.60.2B (ate 
~ Independencia). 94. 

2863 - Miguel Angel Bautista Alvarez. 3 
Glenrosa CRT. St. Albans. 
Vic-3021. Australia. 

CANADA 

2466 - J .J . Correia P.O. Box. 52057. Oak
ville. Onto L6J 7N5. (A) Po.ln.60. 
N.93.94. . 

CHECOSLovAaUIA 

3133 - Emanuel Nemecek. Harusova 
1335/2. 14900 Prague 4. South 

. Town. Opatov. (M) In.AI.1.Hu.T. 
'60. 1.Madeira e A<;ores.2.3.47.80. 
81.90. 
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CUBA 

3140 - Adrian Portuondo. Calle K n. 0 103. 
Santiago 90400. Cuba. (A) Es.Po. 
Fr.ln.60.U.9. 15.19.30.32.34.37. 
56.57.60.N.67B.Tematicas de: 
Fauna, Arte e AniversMos de selos. 
Da 60.N.U.67B.54 desde 1902.90. 
Facial.61. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

3143 - Oswald Andrade. P.O. Box 1784. 
Hoboken, NJ 07030. (M) Po.Es.ln. 
Replies in In.T.C.V.60.N.U.32 Por
tuguesa.91.93.94. 

HOLANDA 

3144 - S. Schelling. Evertsenstraat 29. 
4371 BD Kouderkerke. (M) In.60.N. 
U.1.2.2A. 

ITAuA 

3136 - Humberto Dakessian. Via G. Albini, 
11. 40137 Bologna. 

3153 - Cocciolo Giovanni. Via Cinieri 49. 
74028 Sava. Ta. (M) In.Fr.lt.T.60. 
3. 

PERU 

3164 - Fernando Tapia Fernandez Baca. 
Apartado Postal 3649. Lima 100. 
(M) In.AI.Fr.Es.T.60.N.1.5. 

ROMENIA 

3157 - Mme. Vladoianu Valeria. Casuta 
postal a n. 0 42. 1100 Craiova. Pro
cura rela<;5es de trocas com todo 0 

mundo. Resposta assegurada. 
3160 - lordache Stefan. Str. Republiccii 

3-5, ap. 3. Braila. (M) In.AI.Fr.T. 
60.N.39.62. 

3170 - Nicolae Raducanu. Str. Artarului, 
19. 1100 Craiova. 

RUSSIA 

3151 - Vladimir Yaremchuk. P.O. Box 58. 
681000 Komsomclsk on Amur. (M) 
In.Ru.60.N.T.1. de 5A.T7.T8.T10. 
T12.T14.Tematica de Cosmos.90. 

culo passado por 850 casas, nas quais habi
tavam cerca de 3.300 pessoas, haven do no 
concelho 1.000 fogos. 

E famosa pela criac;:Ao dos seus cavalos e, 
ao contrario do que se julga, esta fama ja vem 
desde 0 s~culo XVIII. 

ALVAIAZERE 

Vila da Beira Baixa, composta em meados 
do s~culo passado por 390 casas, habitadas 
por 1.600 pessoas. 

Bllhete-Postal envlado de Alter do Chilo para Llsboa, em 15 de Novembro de 1880, com ca
rlmbo obllterador de,barras da 2.' Reforma Postal "161" e porte Interno de 15 R. 

o castelo que cercava esta vila foi manda
do edificar por D. Pedro I, no ano de 1359. 

Foi fundada pel os romanos no ano 204 AC, 
~ qual chamavam "ABEl TERIUM". 

Recebeu 0 seu primeiro foral no ano de 
1249, no reinado de D. Afonso III. 

Esta vila tem Miseric6rdia, que foi funda
da, no ano de 1524, pela rainha D. leonor, 
mulher de D. Manuel I. 

Em 1769 ja tinha correio. No in(cio do nos
so s~culo ja tinha servic;:o de tel~grafo e ser
vi<;o de val ores declarados, encomendas 
postais, cobranc;:as, vales, ordens postais e 
caixa econ6mica. 

Durante a 1. • Reforma Postal, foi uma Di
rec<;Ao de Correio da Administrac;:Ao Central 

ALVAIAZERE 

de Santar~m, usando 0 carimbo obliterador 
de barras "140". 
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Na 2.· Reforma Postal, transitou como Di 
reccao de Correio, para a Administracao Cen-

Tinha correio desde 1769 e servico de te
h~grafo, desde os finais do sllculo XIX. 

~
. . / 

./. ~/// 

~.-;~~ 

)~~ 
Carta enviada de Alvaiazere para 0 Porto em 17 de Janeiro de 1867. com carimbo obliterador 
de barras "140" da 1.' Reforma Postal e porte interno de 25 R. 

(ALVAIA2ER~ 

tral do Correio de Coimbra, passando a usar 
o carimbo de barras «82)). 0 carimbo nomi
nativo «AL VAIAZERE)), aparece batido nas 
cores preta e verde. 

* 
8 

o seu nome provllm de "ALVA-VARZEA", 
em virtude de se encontrar situada numa 
varzea. 

Pr6ximo desta vila, existe a serra de' Co
v6es, onde viveu atll 1360 AC, 0 clliebre pas
tor Gergoris, que foi rei da LusiUmia. 

Recebeu 0 seu primeiro foral, em 1388, 
das maos de D. Joao I, tendo antes D. Diniz 
feito a doacao do seu padroado aos Tem
plarios. 

* 
* 

3148 - Sllrgio Alexandre Ribeiro Almeida 
Barreto. Urbanizacao da Portela, Lo
te 199-8. 0 D. 2685. Sacavllm. 

3149 - Francisco Germano Melo. Apartado 
21572.1137 Lisboa Codex. (M) Po. 
In.Es.T.C.V .60.N.U . 1.2A.18.90. 
94. 

3150 - Rita Margarida Figueiredo Vascon
celos Caeiro. Calcada da Palma de 
Baixo, 10-13 0 B. 1600 Lisboa. (M) 

3152 - Ant6nio Julio da Fonseca Santos 
Fernandes. Estrada de Benfica, 
538-4. 0 Esq.o 1500 Lisboa. (P) 
C.60.N .U.1.Reuniao.94. 

31 55 - Alexandre Josll Gaspar Volta e Sou
sa. Av. da Republica, 208-3. 0 N. 
8700 OIMo. (M) Po.T.C.V.60. 
N.U. 

3156 - Nuno Filipe Rodrigues Lopes. Rua 
de Matos Torres n. O 5. 2.0 Esq. 
2330 Entroncamento. (P) Po.Fr.T. 
C.V.60.U.1.2A.21 .94.Ateneu. 

3158 - Eng. Rodrigo Alberto Guedes de 
Carvalho. Rua Pinheiro Manso, 137 
- 4100 Porto. (.A).Fr.ln .Es.T.C.60. 
N.U. l.2A.15.90.94. 

3159 - Rodrigo Jorge Martins Farinha. Rua 
Prof. Vi tori no Nemllsio n. 0 3. Car
dal. 2260 V. N. da Barquinha. (P) 
Po.ln.T.C.V.60.U.l.2B.2C.Guinll
-Bissau.C.Verde.S.Tomll e Princrpe. 
15.21.Ateneu. 

3161 - Josll Francisco Pereira. Rua Alber
to Galrao n. 0 2. 2 .0 Frente. 2560 
Torres Vedras. (M) Po. T. C . V. 
60.N.U. 90.94. 

3162 - Joao Filipe Santos Ascencao. Rua 
Diogo Couto, 18-1. 0 Dt.o 2795 
Linda-a-Velha. (M) T.C.V.60.U.l. 
2A. 

3163 - Dr. Miguel Eusebio Lopes de Sou
sa . Ave. Alfredo da Silva. 11 -2.0. 
2830 Barreiro. (M) Es.Fr.ln .T.C.V. 
60 .N. U.4. 90. 92. 

3165 - Joao Cristiano Dias de Sousa Fon
tes. Rua Nova da Piedade, n. o 79. 
Porta 9.1200 Lisboa. T.C.V .60.N. 
U. l.Ateneu. 

3166 - Manuel Francisco de Amorim Lima. 
Largo Dr. Ant6nio Ramalho, 30 rIc 
Esq.o 4100 Porto. (M) Po.Fr.C.60. 
66 .67B.Pagelas com sarie. Book
let's, etc. dos temas Europa.T18. 
60 .N.l .Macau.2A.ONU. 

.~ 168 - George Trzetziak. Rua Almirante 
Gaga Coutinho n.O 9. Amoreira . 
2675 Odivelas. (M) In. V. 

3169 - Joao Pedro Rodrigues Alho Rua 
Proj . l) Vasco da Gama, Lt. 3-2.0 
Dto. 2745 Queluz (P) Po.Fr.ln .T. 
C.60.N.U.3.67B.90.94. 

31 71 - Fernando Rodrigues Nunes Narciso. 
Rua Alf. Barrilaro Rtta 5-4. 0 C. 
1800 Lisboa. (P) T.C.V:60.N.U. 

3172 - Nuno Edgar Proenca Fernandes de 
Lima. Av. Sanfrll, 4. 2765 Monte 
Estoril. (M) Po.Fr.ln.C.60.N.U. l.2B 
atll 1974.16.30.90.94. 

3174 - Lurs Filipe da Costa Antunes. Urb. 
Quinta do Visa, Torre 4. 3. 0 E. 
3080 Figueira da Foz. 

3175 - Rodrigo Michaelis de Vasconcelos. 
Rua Fialho de Almeida, 1-4. 0 Esq.o. 
1000 Lisboa. Po.Fr.ln.AI.T.C.V. 
60. 

3176 - Eng. Josll de Mendonca Viegas 
Louro. Rua Julieta Ferrao, Late 
D-5. o Dt . o. 1600 Lisboa. 

A<;ORES 

2777 - Manuel da Silveira Paiva. Rua do 
Laureano, 433. 9500 Ponta Delga
da. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.1.Arro
res.21.30 .Tematica de insectos. 
90.94.Ateneu. 

3154 - Nuno Jorge Medeiros Silva. 1.0 Rua 
Terreiro, 45. S. Roque. 9500 Pon
ta Delgada. (M) In.Po.T.C . 60 
N. U. 1. Ac;:ores .2A.90.94. 

MADEIRA 

2243 - Paulo Epitano de Sousa. Caixa Pos
ta14511 . 9057 Funchal. (A) Po.Fr. 
In .T.C.60.N.U.Acores e Madeira. 
90.94. 
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LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 
AL TERACOES REINGRESSOS - NOVaS s6cIOS 

PORTUGAL 

2781 - Ant6nio Francisco da Silva Castro. 
Avenida Afonso III, Lote 7-2. ° 
Esq. o. 1900 Usboa. (A) T.C.V.60. 
N.U.T10. 

2834 - Manuel Ant6nio Campos da Cunha. 
Rua Pedro Escobar, Lote 299 A. 1. ° 
Brandoa. 2700 Amadora. (M) T.C. 
V.60.N.U. 

2904 - Elsa Cristina Sobral Int!cio Soares. 
Bairro da Cooperativa de Habita~lio 
Econ6mica Unilio Silvense, 188. 
Enxerim. 8300 Silves. (P).Po.ln.T. 
C.60.N.U.1 .3.67B.94. 

2910 - Dr. Jos~ Manuel Pereira e Silva La
bareda. Rua 5. Lote 36-1. ° Ot. 0 . 
Alto da Faia. Telheiras Norte. 1600 
Lisboa. (P) Po.C.60.N.64.de 1.T20. 
90.94. 

3129 - Ant6nio Rodrigues de Sousa. Rua 
do Souto. 247. EsmojOes. Anta. 
4500 Espinho. (M)Po.Es.Fr.T.60.1. 
13.17.19.21.37.0tl 60.1.19.21. 
58.90. 

3131 - Augusto Oliveira Reis da Rocha. Es
trada de Moscavide, 58-4. ° Ot. ° 
Olivais SuI. 1800 Lisboa. (P) T.C.V. 
60. 

31 32 - Jos~ Augusto Saraiva Rodrigues 
Valente. Bairro das Pedralvas. Rua 
A-2. ° Esq. ° 1500 Usboa. (P) Po. 
T.C.60.N.U.1.2A. 

3134 - Fernando Jos~ Patrfcio Alves Nu
nes. Rua Eifel, 7-1. o. 1000 Lisboa. 
(M).Po.Fr.ln.T.C.V.60.U.1.2.2A. 
10. Hong Kong.16.21.24.28.34.T. 
C.V.60.48.90.94.97.Afinsa. 
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31 35 - Carlos Augusto de Melo Sarritl. Rua 
Bernardo Santareno n. ° 11-1. ° 
Esq. ° 2795 Linda-a-Velha. (M) 
T.C.V.60.N.U. 

3137 - Eng. Fernando de Oliveira Pinto. 
Rua da Via Sacra, 60-2. ° Esq. 4200 
Porto. (A) C.60.N.U.1.2A.Tu
do Ceres em especial.N. em princf
pio. Erros. Variedades e 0 que apa
recer 94. Afinsa/Ateneu. 

3138 - Ant6nio Jos~ Cruz Ramos. Rua Dr. 
Guimarlies Amora, 3-1. o . 2350 
Torres Novas. (M) Po.Fr.T.C.V.60. 
N.U.lnteiros.Pagelas.Carimbos de 
1. ° Dia e Comemorativos.FIAmulas. 
Franquias mecAnicas. 1!lIhas.2.2A. 
1 4A. 1 9.90.Ateneu. (~ 

3139 - Francisco Milheiras Boleto. Rua Dr. 
Ant6nio Jos~ de Almeida, 5-4. ° 
Esq. ° P6voa de St. ° Adrilio.2675 
Odivelas. (MI T.C.V.60.T15.Via
gens do Papa. 

3141 - Am~rico da Fonseca Bettencourt. 
Rua de S. Bernardo, 18-4. ° Esq. ° 
1200 Usboa. (PI T.C.V.60.N.U.1. 
IIhas.Macau. 

3145 - Gabriel Pinh§o Fidalgo. Praceta Jo
s~ Relvas, 1-1.0, 2090 Alpian;a. 
(MIPo.Fr.Es.T.C.60.N.U.72.Postais 
ilustrados e dos CTT.Calend~rios de 
bolso.Caixas de f6sforos.72. 

3146 . Edred Lucas da Costa. Rua Tom~s 
Alcaide, L. 1 00-5. ° Esq. ° Chelas. 
1900 Lisboa. 

3147 - Eng. Alberto Lopes da Silva. Av. D. 
Rodrigo da Cunha, 6-2. ° Dt. o. 1700 
Usboa. (AI Po.Fr.Es.lt.T.C.V.60.N. 
U.1.2A.10A.10B.15.16.19.21.90. 
94. 

PORTEAR, PORTEADOS, 

MULTAR & MULTAS, LDA. 

1. ° Acto 

Viram p~r af 0 SANCHES? Isso ... 0 da 1. • 
Guerra Mundial, 0 da ... nada disso, preciso 
falar com ele, porque? J~ nao se pode que
rer falar a um Amigo? Essa agora I Visitaram 
a "GAIA 90"? Pois ~ p~r causa dela ... onde 
diabo se ter~ metido? 

A prop6sito (j~ c~ faltava 0 "veneninho"l 
serao capazes (ou algum de V6s1 de me di
zer ou dar uma ideia quanto fl ideia que 0 PE
LOURO DA CUL TURA, da cidade de GAIA 
(ser~ s6 dali?1 tem/ter~ acerca do que ~ a FI
LATEllA e, consequentemente, de uma EX
POSIC;:AO FILATELlCA? Demm'a, mas nlio 
esquer;:am a sinonfmia (0 que seria maul ou 
entao I~ iremos ficar pela "terra aravel", a 
que muito boa gente nao consegue escapar, 
por "primitivismo" ou "ignorAncia con
genita" . 

Mas (ora bolas para issol onde p~ra 0 SAN
CHES? .. , outra vez porque e para que? Seus 
curiosos ... curiosos e malandrecos, pois sa
bem que estive I~, na GAIA 90, e estlio es
perando a minha "escrevinhar;:lio", frente a 
um espelho (ser~ melhor convex071 para Ihe 
reduzir 0 valor e impacto. Sim, porque isto 
de dizer, escrevendo, ter sido esta EXPOSI-

Amtrico Mascarenhas Pereira 

C;:AO uma maravilha de facilidades, tais co
mo indica~lio onde, horMos de abertura e 
fecho, propaganda, ilumina~lio, condir;:Oes 
climat~ricas (atendendo aos selos novos e 
gomadosllocalizar;:lio (de excelentes e f~ceis 
acessosl e tudo 0 mais a ser metido no saco 
do sempre amigo "ET COETERA", nao e para 
qualquer uma ... cuidado com a imagem no 
espelho ... V6s tamb~m Itl estivesteis, n'est 
ce pas? ... sou assim mesmo, que hei-de fa-
zer? ... e tive 0 prazer de apreciar os "POR
TEADOS" do SANCHES... ahl agora jt! 
percebem a minha Insist~ncia ... valha-me ao 
menos isso ... levou tempo mas foi compreen
dida .. . ~ que os CRfTICOS, os tais, os "cu
jos", quase me iam estragando 0 "bes
tunto" .. . e, nao e que os "bfpedes" estlio 
com a razlio ... havia ali uma boa "grall'tada". 
Tinham ou t~m, meu Caro SANCHES? 

Pois claro, posso jogar pela positiva, j~ que 
as premissas dadas, neste silogismo (des
viem-se e cuidem-se por causa da gracinhal 
nos conduiem fl negativa. Vejamos: 

PORTEAR - FRANQUEAR devidamente; 
PORTEADO - terti de ser 0 participio pas

sado, jt! que, como substantivo, nlio 0 encon
trei registado; 

MULTAR/MULTA - Impor coima/Coima 
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ora, como a terceira deveria ser 0 resultado 
de uma passagem pela primeira, confirmada 
pela segunda, deduzo (nilo vale rir) que 
"PORTEAR" n:io tem mesmo nadinha aver 
com "MUL TAR" de onde se ... pronto, n:io 
batam mais no ceguinhol 

Depois, silogizando (aguentam pianinho e 
a p~ firme, que n:io Ihes cobro mais por isso) 

I I: 

1111'1 .1 I I \' , 

• " , . " t • , ". . ., ' ~. • • ' .. . . . .. . '0' " 
\ltl l l, ' ) ~" 

(ho J1"III'~ ,1.1 ";' n .lH l· ·:P" "lt l' nri :11O !'Cl'ilfl !'I 'AU!;ItI,,!:; IH'!O 111' ''''', 
.. ,'01 :1Itrnl:Iio il";' .Ji~lilnd il ~, conf'J l' lllc nl.; n rli~o :- !'il' j!uiu lr," , " 

11101'1'" .innln, 
,\IIIIGO ~r. .• 

A< rorla5 ,10 n"iuu r. llho~ n,lj nce nles, scmlo rrnn'l,wn,I", 
pur nwin 110 S~rrtl, r"~:'I riin dl! , IOI' [ I! : 

Alt'· trrl\ oil:'l\"5 C ~d" II ~ i\ n lt1 r(l lr , , inl e (\ c' illrn It'·j,,; 
Up fn'( n rill(o oilnrn!' t ciflc()Cltln rcis: 
lJe ciu'o n H'le oil.IOS, ~elpnln c cinro r"'i,; 

, • • '~i", IlIIr dinnlc. 5"hi/l(lo I ;ule e cinro rcis 1'''1' rad.1 ,II"" 
lIiln\n~. 

Nih) ~r",lll rrl1nfJlH~il,ln5 cum $1')11)", IlI1gnrf; o : 
All, In'' oilOlos c~· clllsil'nm " IIIr., '1"II1Cllln ri·i,: 
lie Ires n cinro oilnvn', oilenln 1'I" i~; 

i Ile cillco n ~clr. oilnlns, CClIlo C lilllc l' i' i~ : 
C a5~ill1 por dinll"', suhindo '1uarellln rcis 1'01' md" ,lilli' 
oilnl Os. \ .. ,. 

,'n"i,~o 11 . " 

I\s rorrc~pu",lcncin~ tillS ('ro\ incin~ 111lri1IDi1 1 ilia:; 1I:,n 
~rran ror "gorn rr,IOqlle.,,1,,5 com ~~1I05, e pagn l'iiu 0 mc",," 
I'orlc '1I1C I1CS~ r. raso rnAnm n~ do lIeinll ,. lII,ns ",lj~cc lIl. · ' , 

.\IITIGO t il ." 

1'0110< 05 Jlrriollico~, de qllolqllcr t1as5e "" "" III ret" 'I'''' 
srjam, rcrhndo~ com cinlas, pagarno por rolhn de inll'rrSfiill 
cillco I'~i<, Fr.lldo rrnnqll"n,lo~ 1'01' I1lrin ,10. 5,'11',5; , c ,1,,7. rl·is 
nilo 0 ~CIl1I() . 

.\In IGO ~!1 .'" 

0 ; illl"ro.~50<. lilh0t;l'nphi,,5, 011 Arnlll rlls de 'l"n],I'JI' r 1111-

lUrrl;'1, 011 tOrn rolhns n"IJI~n~, nil rm hrnrhll rll~t 11Il g;lr;io ~11f1(1 
r, al1llll ,·.,105 rom 5,'lIos: 

:\ tb IImil nll.;n, ,IN n' j .. ; 

e num golpe brutal (qual drama filat~lico ... gi
rol) 0 REGULAMENTO da REFORMA POS
TAL, segundo 0 Decreto de 27 de Outubro 
de 1852, no TfTULO IV (vid~ figura 1) regu
lamenta tudo, numa gaguez de ecos, retiran
do-nos qualquer veleidade ... e I~ se foram os 
"porteados" por s6 haver "franqueamento", 
ou ser~ que Ii mal? 
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Fig. 1 

o engratyado de tudo isto, por6m, 6 que nas 
"'NSTUCCOES UTEIS" - assim mesmo, 
sem 0 "R" - publicadas no PORTO, em 
1859, ~ tudo confirmadinho (vid~ figura 2) . 
Posteriormente, e desta feita em 1864, no 
"ALMANACH POSTAL", da autoria do Snr. 
Jos~ Maria Verissimo de Moraes, entao Di
rector do Correio de Valentya do Minho, po-

, . Ii --

) I · 11 11\ .\ .: j l'I,1 ' ! 1 i ll ! !' I"(.j,; 
11. , I III'; " I II", (li ! 111 n" jc;.; 

" ;' '' ': '' ' 1 1,,'1' .Ii 1111 1\ ~l'hilH! 1I ,I" , . ",j,; 1"11' r;lJl, flt!', :1 

i: ;':! ' I I ' I .. rl :l l\l ll~ ••• , el " c;. .(,IHII <: 111",;. Iml"! !1o : 
J. : . 1I llI ' I 111 11: ;' , lillie n 'ls : 
]),. Illn" :I cl lI ;1 ~ , flllnn'nl il n! i"i : 
1)1' ,lila" II 1rrt; , ~f'$ !'f ' nln rt"i~; 

f! iI~c;.illl f1 IJT (li;lI1 fr. , ~flhill1ftl "illte' r\'i ~ p,0r c:1I1:. flllt;.1 . 

Anrlron .1n" 

I)II '''' ''I"p. r mnnll5cripl1l5 rcmcllido< el1l r.illl.' 5, ,I I! mod" 
,), 'e ~r I'u~~" " 'l'ilil'nr '1ue n~n cllnlcm cllrrl'~poIIlICllri", 011 

IIfJl,iria~, 011 Cl'lnhl'lCr cnlUmllni r ... 1~ilo prnprin Il l! rlll'liI, ragn
,,;;n, ~c",lo f"""'I"e o1 ,]05 cnm s~1I05 : 

Att'· tlmn eHl~·:t, rinto c cinco rt'+ol ; 
))c ",,,n n ,111,,<, rincoCllln r,:is; 
De " 1Ii1~ n 1rr.~ , !=I"lr.nln r. cinco rt'·is; 

~ "'5il1l pOl' Il ill nlc, ~nhi nolo I'inle e cinco r~ is r or "0,1" O ll ~", 
Non senllo rrnn'l"cn,]05 rom s,~lIo' , )In:;n rl1o: 
A [I', IIInn ollt'n, quarentn rei,;; 
Dc mna n dllns, oilenln r6is; ' 
))c ,Iuns 0 Ires, CClIlo clinIc reis ; : 

r n<5ill1 por ,Iinnlo, snhind~ '1unrcnln reis rior end,. on~n, 

, ,I nnco 3/.' 
As ', ,,,osh ., ~ ,Ie rn7.c"dn< cm cinlas. qne perlllill."n r xa

tninill' St' roul,'.m I}II:lcsquC' r rI1!,n'rns c~('rjpla!t n"" JIl c1 ~ ' s. sim
pl,'s Il I11JU!rOS til! OIt1l'n~ c dns mnrC3!=, scndl1 rmOfpll!:l·lns 
com ~" lIlJsf "agnrilo: 

Ale mna. onl:h, "iute c cinco r~i~; 
Ilr ullin n du,,~, cincoClIlo rei,: 
Dc dun< n Ires, selcnln r cinco r~is: 

C n;5im pllr ,Iinllle, slIhinolo vinle e rinco reis por (oda on~lI . 
~ iln ~(!lwlI1 n ~5 irn rri1 nqllcil dn~ , 11tlg:U'ito: 
Alt" IIIIHl (111-:" , qllnrcnln 1 cis; 
He "",a n d"II ~, oilcnln r(· i~ : 
lle dllns II Ires, renlo e I inle \'l' i~: 

,. " .. im por t1innlr, ~lIhillllo '1"nrrnl il rl' is "nO' ra,l" Ollrn. 

der-se-~ ler, a p~ginas 8, onde se refere lJ 
"Carta de Lei de 20 d' Agosto de 1861", pre
cisamente 0 mesmo, sem mais nem menos 
uma linha/palavra. 

Assim sendo, meu Caro SANCHES, lamen
to ter de concordar e dizer-Ihe que "eles. os 
da rea9a ... " t~m razao e "algu6m" meteu 0 
p~ na argola. Certo? Ser~? Queira estender 

BALAN(JO GERA-L 
Em 31 de Dezembro de 1 990 

ACTIVO 

IMOBILIZADO 
ImobilizatyOes Corp6reas 

Equipamento Administrativo 
AmortizatyOes 

ImobilizatyOes Rnanceiras 
Colectyilo do Clube 

CIRCULANTE 

Exist~ncias 

.' 

Material Filat61ico 
Amortizaty:io ' 

D(vidas de Terceiros - Curto Prazo 

S6cios-QuotizatyOes 12 200&00 
Devedores 1 005 262&15 
Diversos-Boletins 112 120$00 

Dep6sitos Banc~rios e Caixa 
Dep6sitos a Prazo 768 200$00 
Dep6sitos 1I Ordem 265 692$00 
Caixa 2244&60 

Total do Activo 

1 078597$10 
161 789$60 

916807$50 

1$00 

803208$80 
120 4~1 $40 

682727&40 

1 129582$15 

1.036136$60 

CAPITAL PR6PRIO E PASSIVO 

Fundo Associativo 

Dfvidas a Terceiros 
QuotizatyOes 
Credores 
Diversos-Boletins 

Curto Prazo 
12200&00 

224115&40 
112 120&00 

Resultadp Uquido do Exercfcio 

916 '808$50 

2848446$15 

3 765 ·254S65 

3389048$80 

348435$40 

27770&45 

3765254S65 
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Desta forma acautel~mos a indispens~vel 
conservacAo da Sede e proporcion~mos aos 
seus freq~entadores um ambiente digno. 

No que diz respeito ao espaco da Secreta
ria, foi entendido ser util 0 seu redimensio
namento, em particular no que diz respeito 
~ ~rea de atendimento tendo-se ficado perto 
de uma soluCAo consensual. 

TESOURARIA 

S6 com uma boa saude financeira ~ possl
vel encarar 0 futuro com dignidade e sem 
temores. 

'Este princ(pio objectiv~ norteou a gestAo 
da Tesouraria no decurso do ano, a qual po
der~ ser apreciada atrav6s do Balan Co. 

Nesta tAo senslvel ~rea, foram duas as 
preocupaclSes prioritc1rias: a manutencAo de 
um indispens~vel flJndo de maneio, e a cria
CAo de meios que possibilitem, num prazo tAo 
curto quanto posslvel, 0 equipamento do CFP 
com novo meios tecnol6gicos, no entendi
mento que eles poderAo simplificar, adequar 
e melhorar os servicos e at6 mesmo poten
ciar a accAo do CFP. Consideramos que tal 
desiderato foi conseguido, prevendo-se que 
a muito breve trecho possa ser implementa
da a referida moderniza~Ao. 

UTILIDADE POBLICA 

Ser considerada como "Pessos Colectiva 
de Utilidade Publica", 6 seguramente dese
jo perseguido por muitas colectividades das 
mais variadas ~reas. 

Pois 6 com enorme satisfac;:Ao que inclui
mos neste Relat6rio a menc;:Ao de que ap6s 
terem sido cumpridas as ultimas formalida
des de um longo processo que requereu gran
de persist~ncia e numerosas dilig~ncias, por 
Despacho da Presid~ncia do Conselho de Mi
nistros publicado no Di~rio da Republica, \I 
s6rie, n.o 106, de 9 de Maio de 1990, foi 
conferido ao Clube FilaMlico de Portugal 0 re
conhecimento como "Pessoa Colectiva de 
Utilidade Publica". 

Apraz-nos registar este auspicioso momen
to, 0 qual permita-se-nos que consideremos 
como um dos mais altos da vida do CFP. 
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PROPOSTAS PARA VOTOS 

Propomos os votos seguinte: 

A. de agrad~cimento 
1 ) a todos os associ ados que nos prlvlle

giaram com a sua colaboracAo no de
curs!' do ano de mil novecentos e no
venta; 

2) aos anunciantes do Boletim do CFP; 

3' aos OrgAos de Comunica~o Social 
que se referiram ao CFP; 

4) ao Conselho Rscal e ~ Mesa da Assem
bleia Geral, pela colaboracao prestada. 

B. de pesar p~r todos os s6cios falecidos 
durante 0 ano. 

* 
* * 

PARECER 

A DirecflJo 

DO CONSELHO FISCAL 

Ao Conselho Fiscal foram apresentadas as 
Contas e 0 Relat6rio da Direcc;:Ao referentes 
ao ana de mil novecentos e noventa. 

o Conselho Fiscal examinou atentamente 
os documentos acima referenciados e nAo 
tem qualquer objec~Ao ~ maneira como es
t:io redigidos. Constatou, ainda, a maneira 
criteriosa como a Direcc;:lio cumpriu 0 seu 
mandato. 

Por estas ligeiras considerac;:6es e usando 
da faculdade que conferem.os Estatutos, tem 
a honra de propor: 

Que sejam aprovadas as Contas e 0 Rela
t6rio da Direcc;:Ao referentes ao ana de mil no
vecentos e noventa. 

o CONSELHO FlSCAL 

Dr. Jorge de Mello Vieira 
Jos~ Lu(s de Medeiros 

a mlio ~ palmat6ria e emender a dita ... salvo 
se pode contra-explicar ... 

2.0 Acto 

Mas... M sempre uma porcaria destas 
(refiro-me ~ "adversativa", nada de confu
s6es' que trama a vida (quem 'a teria inven-

11\ II' , · .. · ,i i:,ll'i l)lli'lli" {li .II ' I:h d ol t'tJlT t' :J I" . II " 

,. j-a tll-lIll'" da~ ltill'l', · il'a~ lid l iti ,ldl' . Jla li'll'IlI:! : . " 

:, : dil: lt : 

"rill .. ire/ . -- A ';-, H 1lCll 'a~ tla I lIill tl l. IJI ,I ' 1I 1 'tHe 

!'o,' la /. a "'llntra tla (" H'I',·sJHHulcllda d ll';.!":uia l.t!· 
1 .. '-1 (' III'I'l, jll :, (! Il la la- l'osla. 

'-;/':1111 /"(/ II 1I'I'l' /'iro., ---"\0 Il lt'i,. dii' t (' ,is" 
111. 1':1:, cia lal'cI" , 1'1 11 IJlII! SI; 1:11, a 1'lIll"'ga Ila 
p lI~ l a illll'l'lia I! lIas carl as "illda:, (>111' lIarins 1111 

\ :IJII1I'I'S '1I1U dlll'allic II tlia haj:1I1l t h('g:III0, 
,\ ('IlI'I'CSP"lllh'llcia lalll:a,la Il;h "",ixas 110 

('o IT'I'i.) l':u'a :-'1'1' t :lIlt'eg lH: 11;\ rid.III,! , (a tItle Sl' 

('halll:l 1""la illlel'lIa) I! dbll'ilulida 110 1IIi"'"11 

.Jia, d".-,! Sl:l' 1:1II~' a,la l1a~ IlIl""W~, IIl1la llill'a 
allieS da sahida tins cal'lcil'lls , hI' llIlu .Juri,la

""'1111' ",I;lIlll'ilh:l(la , ~1'11l" '1"C Ilan 1'011"I'fi u S,'I' 
l ' Il11 ' I'~'H'~, C Iil'ar;l!) .'('lidas Jl;\ a~hlli.HjbIJ:' lI;:~lO . 

:'''',Ia, CIII'I" '~ I"Hlllelll'ia s d,'\ <'ill al'loIi":II'-sl' 
a' ,',I;lIlll'ilhas IIc~c"al'ias da "':llleil'a ~e~lIilll l' : 

Cad" '::II'la clIj.. pr,u 11 ,,0 <,,,(,,,tI(',, a .. ilu 
Ollt;as . . . . :!:, l'I ,j:-;. 

Cad" lIIasso l'III,II'llilo jUI'llal" , 1'"11 ... 1,,, IHI 
lIul,'",' Ilua('s'I"I '" ill'l" 'I"sos , lill",,, I':t\,hb, , .]1 '\ i
d :III1I ' II'" ('i II I:!.!","'. , ' Iii" pt '. .... ., II :" ) 1'\ I ' 4,.' d , 'I ' iI oill) 

, III "I 'i" 
-. :,.,..: . 

2 surge como "estrela" (nAo de BeI6m' ... is
so, dos "maluquinhos dos papellnhos", os 
tais que "cultivam" muita coisa sem perten
cerem aos PELOUROS DA CUL TURA, ES
CLARECENDO TUDO (1) para satisfac;:Ao de 
TODOS (7, ... (vid~ figura 3, ... 0 que ir~ man
ter aquela par.ticipac;:Ao, no seu devido lugar, 
e MUlTO BEMI(1). • 

o qu~7 Essa nAol Expliquem-sel A do "do-

I), 1'",'1" , .la" 1:II I'I 'c ~I'IJI"II'," ' ias ,;;i" J'l :11 1", 
ti d ; I' ,It) pl, ~, 11 r : (!Ili al (l'Ut; :11) :is tli·;I:,u,!i,I. ... , .IJII 

""1111' a labdla j lllll a, 

.Jas ,'a. las d.~ U~cln .. t~ UHla,~ it.,ti,I:U'l·J1h·s . 

S"/III" / i'lI lIIjlll'udIIS /'VI' ,,,,'iu d.: sl'lI,,: 

Ale a oilnl'ns, 
II [) D . 

- , / I » , 

E a~~i ll1 POI' IIi" 
.!'laS "il:ll'as , 

':!:> 1'" 

, [,I) 

• 75 

~;10 ~1 : llIlo I','unl/illc, : _ \"11 ' Inc;in lIe sl'lIo: 

Ale 3 oilalas, .. ·10 I'" 
»5 »" , SO 

i .,' 120 

E :~r" dinnlc slihilllio.11) l'cis lilli' (' ;lIla 

.Jllas Y.c.'fi: I'. S.' 
, .;" J 

8"IIt/O fl'lIlIlJlIl'lIdos ]101' Jl/cio de scll .. : 

Cada fulha lI'illll,,'cssfio . 5 1':" 

l\',io II St'udo: 

(:atla li,lha , Jt) 1'5 , 

FIg. 2 

tado? coisinha chata, mais chata do que bater 
com a cabecinha numa das colunas do Arco 
da Rua Augusta, all, ao Terreiro do Pa~o .. , 
como os festejos do ou para 0 NATAL te dei
xaram ... 65 mesmo um Terreiro azarento ... 
adeante, .. ' como ia escrevendo. no tal "RE
FORMA POSTAL" e j~ citado, depois da pa
gina 80, s:io-nos "oferecidos" alguns 
model os de impressa (do 1 ao 16' onde 0 n. 0 

bro"? Mas quem 6 que nlio sabe7 Bom tem
po, bom tempo ... venha a explica~ao. 

E agora digam I~ que n:io estou muito bem 
"cultivado" ... para a idadel7 Quem se se
gue? ... j~ agora d~m um valente abra~o ao 
SANCHES, se 0 virem por ar. 't'6brigadinhol 

E a terminar, antes que me esquec;:a: Para 
Que diabo seriam necess~rias duas colunas 
nas facturas7 Vai uma apostinha7 
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sendo igualmente de registar 0 seu novo e be
neficiado aspecto com inclusAo de 8 p~ginas 
com reprodUl;:<'les a cores, para al~m das ha
bituais a preto e branco. 

o volume deste material impOs que este lei
lAo se desenrolasse em tr~s sessoes dividi
das por dois dias, sendo os lotes apregoados 
pelo nosso distinto cons6cio Jos~ Manuel 
Castanheira da Silveira ao qual se expressa 
aqui um publico agradecimento. 

RELACOES COM OS crr 
o ponto fulcral deste vector ter~ sido a co

labora<;Ao prestada atrav~s de sugestOes para 
o seu Plano anual de emissl)es filaMlicas, sen
do as nossas proposi<;Oes, ao que sabemos, 
analizadas pel os crr com especial rigor e 
atencAo. 

E foi com satisfa<;Ao que tom~mos conhe
cimento, por notifica<;Ao dos crr, que tinha 
sido aprovado 0 tema "Ouriversaria Portu
guesa", sugerido pelo CFP, para oselectivo 
Plano de 1991. Essa satisfa<;Ao redobrou, ao 
saber-se que esse tema ir~ ser motivo da 
emissAo, ao longo de alguns anos, de v~rios 
grupos de selos, sendo pois de calcular que 
no seu termo, ser~ editado pel a Administra
<;Ao Postal um livro com base nestas silries, 
na sua colec<;Ao "Teml\tica". 

Trata-se pois da mais relevante contribui
<;Ao de sempre do CFP fleste sector que de
monstra t:I evidancia ' a atenc;:Ao que iI 
dedicada a est a questAo de ineg~vel interes
se de todos os filatelistas. 

REVISTA 

Em 1990, poder~ dizer-se que a Revista do 
CFP entrou numa nova fase da sua exist~n
cia. Na verdade, um conjunto de factores fa
vor~veis permitiram que a Revista passasse 
a ser impressa em off-set sem que 0 seu pre
<;0 de custo au menta sse - circunstancia ver
dadeiramente excepcional. 

Recorde-se que esse facto permitiu que a 
capa passasse a ser a cores tendo igualmen
te, logo no segundo numero, passado a in
cluir um caderno com, entre 8 e 12 p~ginas 
com reprodu<;l)es a cores. NAo conhecemos 

em todo 0 mundo qualquer Revista cong~ne
re com a profusAo de cor e mesmo com 0 as
pecto grMico da CFP. E neste particular s6 
as grandes publicacOes comerciais interna
cionais nos ultrapassam pOis dispOem de 
meios que nAo estAo de todo ao nosso 
alcance. 

No que concerne ao conteudo, mau grado 
o condicionalismo que enferma todas as pu
blica<;6es filat~licas portuguesas 0 qual se 
manifesta por uma quase aversAo dos colec
cion adores para com a esc rita, pensamos ter 
conseguido lim bom nrvel qualitativo que se 
fica inteiramente a dever aos que colaboram 
com os seus trabalhos - razAo para um agra
decimento sentido a todos eles. 

Refira-se ainda que as quatro edi<;oes re
ferentes a este ano, comportaram 196 pagi
nas 0 que t:I m~ia normal de 32 p~ginas por 
numero, ultrapassa as de sels publica<;Oes. 

Prllmlos: Temos a satisfa<;Ao de registar 
que a Revista do CFP foi galardoada em 1990 
com as maiores classificac;:oes de sempre em 
exposi<;Oes em que participou. Assim, alcan
<;ou medalha de prata dourada na ExposiCAo 
Internacional de Literatura Filat~lica que se 
desenrolou paralelamente A Iberoamericana, 
medalha de prata grande na Lubrapex 90, 
medalha de bronze pratado na IV Exposic;:Ao 
filat~lica Internacional "Rumbo al 92" (Es
panha) e medalha de bronze na Exposi<;Ao In
ternacional FIP, "Nova Zelandia 90". 
Participou ainda na Classe Especial da Expo
si<;Ao Filatlllica Nacional "Gaia 90". 

SEOE 

Tendo em considera<;Ao a disponibilizacAo 
de verb as para as indispens~veis obras na 
nossa Sede, fQi entendido que as mesmas de
veri am ser levadas a cabo no per(odo do Ve
rAo, em particular para nao afectar as 
habituais sessOes de trocas. 

Assim se fez, tendo as obras sido efectua
das em todo 0 complexo do salao de reuniOes 
cujas paredes apresentavam bastantes ra
chaduras e 6bvia necessidade de pintura. Fo
ram tamMm substitu(dos os estores de todas 
as jenelas, as quais, tal como as portas, fo
ram igualmente reparadas e pintadas. 
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prazo que nos foi concedido pela FPF, tive
mos de prescindir daquela realiza.ylio, posi
<;lio que foi decidida p~r unanimidade de 
todos os membros da Direc<;Ao em reuniao 
de 1.2.90. 

Lubrapex 92: Tendo em considera.yAo que 
as exposi.yOes filaMlicas luso-brasileiras s1io, 
entre os certames que se realizam regular
mente em Portugal, os mais conceituados, 
mais importantes e de maior expressAo e pro
jec.ylio, a Direc.y1io deliberou prop~r a candi
datura do CFP ~ sua realiza.yAo em 1992. 

Foi com grande satisfa.yAo que, no mAs de 
Setembro, se tomou conhecimento ter a FPF 
dado provimento ~quela nossa pro .. .. siC1io, 
conquanto se perfilassem candidaturas de 
outras prestigiadas cong~neres. 

Tendo em aten.ylio que teri1 de ser absolu
tamente irreversfvel 0 CFP levar a cabo este 
certame, a Direc.y1io, como Ihe competia, de
signou a Comiss1io Organizadora e as Com is
sOes Executivas, tendo-se distribufdo dois 
"comunicados" aos Org1ios de Informa.y1io. 

o CFP espera desta Comisslio Organizado
ra que a Lubrapex 92, ~ sua responsabilida
de, seja a mais noti1vel das manifestacOes 
luso-brasileiras de entre todas as realizadas 
aM agora. 

Outras ExposiCOes: 0 CFP oficiou ~ Comis
sAo Organizadora do Campeonato Mundial de 
Futebol de sub-20, a realizar em Portugal em 
1991 , oferecendo a nossa colabora.y1io para 
iniciativa de ambito filat~lico que, paralela
mente, se possam realizar na ocasi1io. 

A solicita.y1io do nosso S6cio Honori1rio, 
Comendador Manuel Nunes Corr~a, monti1-
mos a sua extensa colec.yAo temi1tica de 
"Borboletas" numa exposi.yAo multi-sectorial 
por si realizada no Pali1cio Foz. 

FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

Continuou a manifestar-se na pri1tica 0 es
pfrito de boa colabora.y1io e entendimento 
com 0 6rg1io de cupula da filatelia portugue
sa. Isso mesmo se manifestou em rela.ylio ~ 
exposi.y1io nacional, com 0 alargamento do 
prazo para a nossa res posta quanto ~ viabili
za.yAo do certame. E tamb~m ~ forma como 
a FPF encarou a candidatura do CFP, face a 
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outras, quanto a exposi.yAo luso-brasileira de 
1992, outorgando-nos a responsabilidade·da 
sua organiza.y1io. 

Por nossa parte, tivemos 0 gosto de uma 
vez mais albergar 0 Congresso da FPF anuin
do ~ solicita<;1io desta Federa.ylio como solu
.yao para tornear dificuldades surgidas com 
as instala.yOes propostas pel a entidade desig
nada no anterior Congresso. 

FEIRAS 

Tal como desde a sua crea.y1io, 0 CFP es
teve presente com um stand nas duas edi
.yOes de 1990 da Feira Nacional de Filatelia 
realizadas no hotel Rbma, em Lisboa, p~r lou
vi1vel iniciativa da Federa.y1io Portuguesa de 
Filatelia. 

Foi com profunda satisfa.yAo que consta
ti1mos continuar a frutificar 0 impulso dado 
pelo CFP, tendo agora comparecido outras 
prestigiadas e amigas agremia.yOes con
g~neres. 

E de novo constatAmos que a nossa pre
senca, em ambas as ocasiOes, se saldou de 
forma positiva sob todos os pontos de vista: 
divulgi1mos a imagem do CFP, angarii1mos 
novos membros, recebemos s6cios que M 
longo tempo nao nos contactavam directa
mente, e 0 encargo do aluguer do espa<;o 
ocupado foi superado pelas vend as 1i1 efec
tuadas. 

LEILAO 

Mais uma vez, a quarta, os s6cios do CFP 
tiveram a regalia de poderem, uns, adquiri
rem pecas que hi1 muito procuravam, e ou
tros, de cederem as que p~r um motivo ou 
por outro deixaram de Ihes interessar, atra
v~s do leil1io. 

De assinalar que no aspecto quantitativo, 
esta almoeda foi uma das maiores (se nAo a 
maior) de todas as jamais realizadas no nos
so pafs. E mesmo no estrangeiro, nao 6 vul
gar uma hasta atingir quase 2000 lotes (mais 
precisamente 1985). TamMm sob 0 ponto 
de vista qualitativo, deve anotar-se a exce
lencia de um bom numero de lotes. No que 
diz respeito ao catAlogo, a pormenorizada 
descri<;1io dos lotes mereceu bastos elogios, 

s. ToME E PRINCIPE 

Jose R. Vias Ferreira 

1988 JOGOS OLiMPICOS DE 1992 EM BARCELONA. MUl TICOlORES. Dent. 14 

5 d. Emblema de "Seul 88)1 e "Barcelona 92)1 
5 d. Mascote e telhados de Barcelona 
5 d. Medalha de Ouro 
5 d. Logotipo dos Jogos de 1992 

CORREIO AEREO 

1988 115. 0 ANIVERSARIO DA CRUZ VERMElHA E DO CRESCENTEVERMElHO. MUL
TICOlOR. Dent. 14 

20 d. Curso de socorrismo 
Impresso con junta mente com os selos de corre lo normal 

SlOCOS 

1988 LUBRAPEX 88 

Selo impresso sobre lolha 113x68. Dent. 
80 d. Multicolor 

1988 FlORA. COGUMElOS 

Selo impresso sobre lolha 84x 118. Dent. 
35 d. Multicolor 

1988 FLORA. PlANTA MEDICINAL 

Selo impresso sobre lolha 82x 117. Dent. 
35 d. MulticG tor 

1988 MEIOS DE TRANSPORTE. COMBOIOS ElECTRICOS 

Selo impresso sobre lotha 118x64. Dent . 
60 d. Multicolor 

. ConClu~o do Iraba ho pub~cado no numero anlcrtor 
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1988 SESQUICENTENARIO DO NASCIMENTO DO CONDE DE ZEPPELIN E 750. 0 ANI
VEhsARIO DE BERUM 

Selo impresso sobre folha de 76x 115. Dent. 
50 d. Multicolor 

1988 FLOR E BORBOLETA SOBRE UMA FLOR DE GERBERA 

Selo impresso sobre folha de 82x 117. Dent. 
50 Multicolor 

1988 CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESCUTISMO 1987/88 NA AUSTRALIA 

Selo impresso sobre folha 89x 138. Dent. 
110 d. Preto e verde 

1988 125. 0 ANIVERSARIO DA CRUZ VERMELHA E DO CRESCENTE VERMELHO 

Selo impresso sobre folha de 107x76 Dent. 
50 d. Multicolor 

1988 NATAL E 500. 0 ANIV. DO NASCIMENTO DETICIANO. ANJO DAANUNCIACAO 

Selo impresso sobre folha de 96x 118. Dent. 
50 d. Multicolor 

1988 JOG OS OLiMPICOS DE INVERNO DE 1992 EM ALBERTVILLE 

Selo impresso sobre folha de 92x118. Dent. 
50 d. Multicolor 

1988 ITALIA 90. TA<;:A MUNDIAL DE FUTEBOL EM ITALIA 

Selo impresso sobre fOlha de 108x80 
80 d. Preto, vermelho e verde 

1988 JOGOS OLiMPICOS DE 1992. EM BARCS-ONA. MUL TICOLOR 

Selos impressos sobre fOlha de 1 06x84 . Dent. 
50 d. InsIgnias dos Comites Ollmpicos 
50 d. Evolu9BO da bandeira ollmpica 

SELOS 

1989 FRUTOS DE s. TOME E PRiNCIPE. MULTICOLORES. ··Dent. 13.5x14 

50 c. Sap-sap 
1 d. Goiabas 
5 d. Mangas 

10 d. Carambolas 
25 d. Anonas 
50 d. Abacates 
50 d. Ca jamanga 
60 d. Jaca 

100 d. Cacau 
250 d. 8ananas 
500 d. Mamao 

DISTINCOES 

o CFP tem vindo, a assumir 0 papel que, 
entendemos, Ihe cace, de distinguir associ a
dos seus dentro dos parametros permitidos 
pelos Estatutos, p~r um lado, e por outro, se
gundo os galardOes creados pel a mais alta 
instancia filatelica nacional - a Federac;:~o 
Portuguesa de Filatelia. 

Foi, pois, com natural satisfac;:~o que no 
Congresso da FPF de 1990, vimos aprova
das as propostas do CFP que indigitavam DA
VID COHEN para integrar a "Lista de 
Filatelistas Eminentes", e JOSE RODRIGO 
DIAS FERREIRA para a "Ordem de Mt§rito Fi
latelico", grau ouro. E a unanimidade e acla
mac;:~o registadas tanto na sess~o do Con
gresso, como na cerim6nia da outorga dos 
referidos galardOes efectuada a 1 de Dezem
bro, Dia do Selo, foram bem sintom~ticas da 
justeza daquelas designac;:Oes e do acerto da 
sua escolha. 

Dentro do princfpio antes enunciado, deli
berou a Direcc;:~o prop or 1I Federac;:~o Portu
guesa de Filatelia que seja presente ao 
Congresso de 1991 0 nome do nosso presti
giado cons6cio JOSE MANUEL CASTANHEI
RA DA SILVEIRA, para integrar a "Lista de 
Filatelistas Eminentes". 

Igualmente foi decidido apresentar como 
candidatos aos Prt§mios de Literatura 
FilaMlica-1991 da FPF, para 0 Prt§mio "Go
dofredo Ferreira", 0 livro "Marcas Postais 
Prt§-Adesivas de Portugal"; para 0 Prt§mio "0 
Philatelista", 0 Boletim do CFP; e para 0 Prt§· 
mio "A. Guedes de Magalh~es", Jost§ Rodri· 
go Dias Ferreira pel os artigos publicados no 
Boletim do CFP. 

De acordo com as normas dos Estatutos 
do CFP, foi ainda decidido propor na pr6xi
ma Assembleia Geral a nomeac;:~o do nosso 
cons6cio JOSE MANUEL CASTANHEIRA OA 
SILVEIRA, como S6cio HonorMo. 

ESTATUTOS 

Foi final mente celebrada em 25 de Janei
ro de 1990, a escritura notarial dos Estatu
tos do CFP. 

As dificuldadas e att§ a ignorancia proces
sual sol1re a matt§ria rEiveladas p~r alguns car
t6rios notariais por n6s abordados, tornou ex
tremamente diffcil a concretizac;:ao de um ac
to aparentemente rotineiro. 0 certo t§ que foi 
necess~ria grande persisU!ncia e largo dis
pAndio de tempo e energias para se conse
guir, enfim, resolver este assunto conquanto 
sempre apresent~ssemos a documentac;:~o 
necess~ria. Por isso n~o podemos deixar de 
nos regozijarmos com a conclus~o desta 
acc;:ao. 

EXPOSIC;OES 

Exposlc;:Ao Nac/oanl: Pelo Relat6rio referen
te ao ana de 1989, ja se adivinhava muito 
pouco promissora a perspectiva de se con
cretizar a candidatura do CFP 1I organizac;:ao 
da Exposic;:ao Fllatt§lica Nacional de 1990. 

Convira recordar que na previsao da polC
tica restritiva no tocante a subsrdios lis ex
posic;:Oes filaMlicas por parte dos crr, 0 CFP 
no processo de candidatura referiu que s6 as
sumiria a responsabilidade da sua realizac;:ao 
se estivesse devidamente salvaguardada a 
componente financeira. 

Recordamos ainda que perante a exiguida
de do subsrdio de dois mil contos dos crr, 
o qual apenas cobria cerca de 25% do orc;:a
mento realista que elabor~mos, tent&mos 
conseguir outros apoios junto dos municlpios 
de Lisboa e da sua periferia. Apesar das dili
gAncias e insistAncias que providenciamos 
(prejudicadas pelo perrodo de pre-eleic;:Oes e 
eleic;:Oes autarquicas que entao se atravessa
va) apenas obtivemos resposta da Climara 
Municipal de Vila Franca de Xira. Em Janei
ro de 1990 tivemos uma reunUlo com uma 
funcion~ria do Museu daquela localidade 1I 
qual inform~mos das verb as necess~rias 1I 
consecuc;:ao do projecto e da qual recebemos 
a indicac;:ao do local utiliz~vel para 0 certa
me, ficando n6s a aguardar uma res posta da 
Camara relativamente 1I possibilidade de via
bilizarem a verba necess~ria. 

Quanto ao local indicado, embora visto em 
condic;:Oes preci\rias, pareceu-nos nao ter 
area suficiente nem condic;:Oes. Quanto 1I res
posta, mau grado as nossas intsistAncias, ela 
nunca nos foi remetida pelo que no limite do 
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Relatorio e Contas da Diree~ao 
e Pareeer do CODselho Fiscal 

do aDO de 1990 

INTRODUCAO 

Ao apresentarmos 0 ~elat6rio e Contas re
lativo 1I gerlincia do ano de 1990, permita
-se-nos nestas linhas preliminares acentuar 
que muitas das nossas ac~Oes e actividades, 
conquanto indispensc\veis, nao sao faeilmen
te perceptrveis aos nossos cons6cios. De en
tre elas, cita-se, por exemplo, 0 enorme 
expediente dic\rio, implacc\vel consumidor de 
largas horas de trabalho. Mesmo outras, ain
da que mais palpc\ve'is, nAo sAo, ainda assim, 
susceptlveis de avalia~Ao do tempo e ener
gias que sao dispendidos para as realizar co
mo 6 0 caso paradigmc\tico dos leilOes, cada 
um dos quais requere meses de labor dos ele
mentos da ComissAo encarregada de as le
var a cabo, aos quais, na fase final, se 
agregam necessariamente outros colegas di
rectivos; isto sem esquecer as mutiplas ope
ral;Oes que se desenvolvem durante semanas 
ap6s a realizac;:ao da almoeda. 

* * * 

No ano de 1990, um facto sobressalu na 
vida do CFP: a seu reconhecimento oficial co
mo Pessos Colectiva de Utilidade Publica. 

De assinalar que 0 CFP 6 a unica agremia
c;:Ao filat6lica portuguesa 1I qual foi atribulda 
t1\o elevada distinc;:1\o. 

Foi 0 corolc\rio de um moroso processo que 
inclulu a altera~ao dos Estatutos e a sua es
critura notarial efectuada igualmente neste 
ano. 

A inviabilidade factual devida a manifesta 
insuficiencia de meios financeiros, da expo
si~1io nacional a que nos tinhamos candida
tado, terc\ sido, de certo modo, colmatada 
pel a atribuic;:1Io da organiza~ao da XIV Expo
sil;1Io Filat6lica Luso-Brasileira, LUBRAPEX 92 
(ver rubrica "Exposic;:Oes"'. 
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o leilao efectuado em 1990 f91 ums das 
mais importantes realiza~t'Ses do ano, sendo 
tamMm de anotar as obras efectuadas na Se
de, reservando-se um particular destaque pa
ra as considerc\veis melhorias introduzidas na 
Revista. 

Inserindo-se no ambito das ac~6es manos 
perceptlveis, referimos a continua~ao da ini
ciativa de distinguir a nlvel interno e externo 
(este, atrav~s dos galardOes previstos no am
bito da FPF) prestigiados filatelistas associa
dos do CFP. E tamb~m a aceita~ao por parte 
dos cn do tema "Ourivesaria Portuguesa" 
para algumas ~ries de selos com inlcio de 
emissao em 1991 - ac~Oes Que represen
tam a aten~ao que foi devotada a assuntos 
de interesse. gera!. 

Apresenta-se em seguida de forma mais 
detalhada as vertentes Que consideramos sa
rem as principais do trabalho produzido no 
decurso do ano de 1990. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca, justo orgulho do CFP, conti
nua a crescer e a espa~o disponlvel, conse
quentemente, a diminuir. Atentos e preocu
pados com tal situal;ao, solicitc\mos um sub
sfdio 1I Camara Municipal de Lisboa destina
do a uma estante a implantar numa parede 
morta do sal1lo, n1lo prejudicando a 6rea util 
do mesmo. 

A atribui~ao da verba requerida foi-nos co
municada pel a autarquia em fins de Dezern
bro, devendo ser empregue na constru~1Io de 
um m6vel com as dimensOes adequadas ao 
espac;:o e com caracterlsticas semelhantes ao 
existente na mesma sala. 

1988 FAUNA. COLIBRIS. MULTICOLORES. Dent. 14 

20 d. Petasophores andis 
20 d. Lophomis adorabilis e Chalcostigma herranl 
20 d. Topaza bella e Sappho sparganura 

1989 FLORA. ORQUiDEAS MULTICOLORES. Dent. 14 

20 d. Dendroblum phalaenopsis 
20 d. Cattley a granulosa 

BLOCOS 

1989 FRUTOS DE S. TOME F PRiNCIPE. ROMA 

Selo impresso sobre fo lha Cl3x ~ 19 . Dent . 
1000 d. Multicolor 

1989 FAUNA. COLIBRIS:' MUL TICOLOR. Dent. 

Selo impresso sobre folha 75x 120 
50 d. Oreotrochllus Chimborazo 

1989 FLORA ORQUiDEAS. MULTICOLOR. Dent. 

Selo impresso sobre folha 75x 120 
50 d. Diothonea imbricata e Maxillaria eburnea 

Nota: E muito provc3vel que lIvesse havido outras emissaes . Se conseguirmos obter elemen 
tOS e possfvel que as transmitamos aos nossos leitores. 

Assembleia Geral do CFP 

Realizou-se no passado dia 15 de Julho a 
Assembleia Geral do CFP. 

No primeiro ponto da «Ordem de Traba
Ihos)) foi discutido 0 Relat6rio e Contas da Di 
recc;:ao e Parecer do Conselho Fiscal, relativo 
ao exercfcio do ana de 1990, tendo alguns 
cons6cios tecido crlticas 1I actuac;:ao da Di
recc;:1io e expressado sugestoes para 0 futuro. 

Ap6s a aprovac;:ao dos documentos em 
analise, foi aprovada par aclarnal;ilo a propos
ta da Direcc;:ao no sentido de ser atribufda a 
categoria de S6cio Honor~rio do CFP ao con
s6cio Jos6 Manuel Castanheira da Silveira. 

Finalmente, passou-se a eleic;:ao dos Cor
pos Directivos para 0 bienio 1991/93, os 
quais ficaram constitufdos da seguinte forma: 

ASSEMBLEIA GERAL - Presidente: Dr .. Jo
se Jorge Oliveira; Vice-Presidente: Miguel Sil
va Pessanha; Secretario: Eng. Joaquim da 
Silva Mac;:as; Secreta,rio: Eng. Fernando Men
des Loureir(). 

CONSELHO FISCAL - Presidente: Domin
gos Martins Coelho; Secretario: Dr. Bento 
Grossinho Dias; Relator: Joao Lufs de Me
deiros. 

DIRECCAO - Presidente: Dr. Ant6nio Sil
va Gama; Vice-Presidente: Jose Dias Ferrei
ra; Secretario: Manuel Campos da Cunha; 
Tesoureiro: Fernando Araujo Mendonc;:a; Va
gal: Fernando da Silva Ideias; Vagal: Carlos 
Calheiros da Silva; Vogal: Lufs dos Santos 
Monteiro;- Vogal Suplente: Rui Manuel Rezen
de; Vogal Suplente: Carlos Agostinho Sal
gueiro. 
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Carteira de promo~ao 

Do estrangeiro, recebemos uma carteira de 
selos da emissao "aS A<;:ores na hist6ria da 
Avia<;:ao» que bastante nos surpreendeu pelas 
iflgendas que Ihe tinham impresso e que eram 
as seguintes : "p)) e "Philatelia 87 Koln» . 

Jose R. Dias Ferreira 

Consultados os "Flash» da Federac;:ao Inter
nacional de Filatelia nada encontrflmos no Ca
lendflrio das Exposic;:oes Internacionais. a nosso 
congenere, na Alemanha, CLube Filatelico Por
tugues, informa que essa exposic;:ao, denomi-

osAc;ores na histeriada aviac;ao 

Cotejando com outras adquiridas em Portu
gal, verificamos que nao trazem essas indica
c;:oes e ate os pr6prios catalogos nacionais nao 
lhe fazem qualquer merecida referencia. 

Preco 281~50 

nada "Philatelia» se realiza desde 1985, de dois 
em dois anos, em Col6nia, sempre no mesmo 
f'avilhao de Feiras, variando apenas de locais . 

Nao obstante, e segundo informac;:oes da Oi-

osAc;ores na histeria da aviac;ao 

Para os nossos leitores e coleccionadores em 
geral tomarem conhecimento, reproduzimos as 
duas carteiras para verificarem do que se tra
tao Ignoramos, neste momento, se existem 
mais casos parecidos e 0 valor real que essas 
carteiras venham a ter no futuro . 
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recc;:ao de Relac;:oes Internacionais e Filatelia, 
ficamos a saber que as citadas legendas loram 
devidamente autorizadas para a promoc;:ao do 
certame filatelico ale mao, ficando 0 assunto de
vida mente esclarecido quando inicialmente se 
punham muitas duvidas. 

para 0 mod. 416, somente a contagem de 
moedas, enquanto nao forem fornecidas mtl
quinas para 0 efeito. 

6 - DISPOSICOES FINAlS 

Esta Circular entra imediatamente em 
vigor. 

* A funcionar em data a anunciar. 

4 de Setembro de 1990 

o Director - Geral 
Francisco M. Leiria Viegas 

Locais de implanta~ao das m6quinas de venda autom6tica de selos. 

Modelo 696 

Centro Comercial APOLO 70 
Centro Comercial OLAIAS 
Centro Comercial PORTELA 
AERO PORTO (Sala Trilnsitos) 
C.P. CAIS DO SODRE 
Estac;:~o Correios T. PAC;O 
Estac;:ao Correios REST AURADORES 
.Estac;:ao Correios St. • MARTA 

DECRETO-REGULAM ENT AR 

PCM 8/90. 1990-04-06. Regulamento do 
Servic;:o de Receptflculos Postais. 

NORMAS PRIVATIVAS 
DE002090 DPAO. 1990-06-19. Supressao 

de CTF 4a) de Espinhal. 

QUINTA DO LAGO 

GOLFE 
349 OPEN DE 
PORTUGAL - TPC 

16 ~22 OUTUBRO 1990 

DE002290 DPAD. 1990-06-19. Supressao 
da CTF 4a) de Bom Jesus. 

CC000390 DGC. 1990-07-31. Identificac;:ao 
de Postos Publicos de Correios-Abonos. 
Procedimentos-Estat(sticos. 

DE066890 OPAD. 1990-09·09. CTFA de Po· 
cinho. Encerramento. 

CC000490 DG. 1990-09-04. Maquinas de 
vender etiquetas com impressOes de fran
quia. 

Estac;:ao Correios CAIS SOLDADOS 
Estac;:ao Coneios PICOAS 

Modelo 631 

C.P. ROSSIO 
EUROMARCHE 
Centro Comercial FONTE NOVA 
EstaCAo Correios AMOREIRAS 

DE009190 DPAD. 1990-09-06. Supressao 
das CTF 4a) Santa Cruz de Foz COa e CTF 
4a) Chas (Foz COa). 

DE009690 DPAD. 1990-09-17. Supressao 
da CTFA de Vila Fernando. 

DEO 10790 DPAD. 1990-09-28. Reclassifica
c;:ao das CTF. 

FLAMULAS 
GOLFE/34.o OPEN/PORTUGAL-TPC/QUIN

TA DO LAGO 16-22 OUTUBRO 1990. 
Estac;:ao dos Correios de Almancil de 1 a 30 

de Outubro de 1990. 

@r·SPQ~O 1 
HIPERMERCADOS 

CASTELO BRANCO ' 

E/ESPAC;O/HIPERMERCADOS/CASTELO 
BRANCO. 

Estac;:ao de Cor rei os de Castelo Branco de 1 
a 30 de Dezembro de 1990. 
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Dimensoes - 42 mm - 25 mm 
Papel - Couche 
Cor - 4 cores entre amarelo e castanho 
Cor da impressao da maquina - preto 
Fornecimento - em rolo 

1.3. - Franquias 

Antes da impr~nao 
da franquia 

As franquias destinam-se a ser coladas nas 
correspondencias nacionais e internacionais 
e encomendas nacionais. 

1.4. - Recibo * 

A maqina tipo 631, permite dar recibo se 
o cliente assim 0 solicitar. 

2 - ENQUADRAMENTO 

A maquina de venda de etiquetas de fran
quia enquadra-se na legislac;:ao/regulamenta
r;:ao em vigor para as maquinas de franquiar 
com as necessarias adaptac;:oes. 

3 - ESCRITURAf;AO E ENTREGAS 

E efectuada de acordo com as instruc;:oes 
distribufdas pel a DFA, tendo como base as 
listagens dos valores vendidos e.o valor das 
moedas em cofre. 

A entrega dos rendimentos efectua-se se
gundo os procedimentos exigidos para os va
lores postais. 

3.1. - Adiantamento 

Nas maquinas tipo 631 em que os trocos 
sao dados em moedas, os fundos de maneio 
sa escriturados na rubrica "Fundo de Funcio
namento em Numerario" e tratados como 
adiantamentos, sendo identificados pelo n. 0 

da maquina e local de instalac;:ao, conforme 
as instruc;:oes ja referidos no por.1to 3. 
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4 - ABASTECIMENTOS 

Os rolos de fita para franquia sao forneci
dos pelos Armazens Regionais a partir de re
quisic;:oes, fl semelhanc;:a dos outros valores 
postais. 

Depois da impress~o 
da franquia 

Os consumfveis, rolos de papel e a tinta de 
impressao sao fornecidos igualmente pelos 
Armazens Regionais. 

Mod . 631 

5 - ESTATisTICA 

A estatrstica da maquina e feita a partir do 
movimento registado, sendo contabilizado 

Conjunto excepcional 

Philaib~ria 91 em Gaia 

Organizada pelo Clube Nacional de Filate
lia, a I Exposic;:ao Filatelica Luso-Espanhola, 
Philaiberia 91, tem '0 patrocfnio da Federac;:ao 
Portuguesa de Filatelia, dos Correios e Tele
comunicac;:Oes de Portugal e da Camara Mu
nicipal de Vila Nova de Gaia, contando alnda 
com a colaborac;:ao e 0 apoio da Federac;:ao 
Espanhola de Sociedades Filatelicas. 

Tera lugar no Parque de Exposic;:c5es de Vi
la Nova de Gaia e decorrera de 19 a 26 de 
Outubro do ana em curso. Nela poderao par
ticipar os filatelistas e os escritores e jorna
listas filatelicos naturais ou residentes em 
Portugal e Espanha. Serao aceites todas as 
participac;:oes que tenham palmares que per
mita concorrer a uma Exposic;:ao Nacional. 

Sera a primeira vez que se vai realizar uma 
exposic;:ao filatelica bilateral Portugal
-Espanha, dois parses com grande prestfgio 
e profundas tradic;:Oes no mundo da Filatelia. 
Sera 0 in(cio de um novo cicio de exposic;:1Ses 
que tera lugar alternadamente em Portugal e 
Espanha, de dois em dois anos. 

Para alem da exposic;:ao propriamente di-

ta, serao levadas a cabo, e integradas no pro
grama oficial da mesma, inumeras 
actividades de ordem social e filatelica, co
mo 0 I Encontro Luso-Espanhol de Filatelia. 
Serao ainda editados um inteiro postal e oito 
carimbos comemorativos. 

Ja foi publicado 0 Boletim de Divulgac;:Ao 
que abre com mensagens dos Presidj!ntes 
das Federac;:Oes Portuguesa e Espanhola de 
Filatelia e, ainda, do Presidente do Clube Na
cional de Filatelia. Anuncia a constituic;:ao da 
comissAo organizadora e apresenta a lista dos 
Comissarios espanh6is e as zonas geogrflfi
cas da sua acc;:Ao. Segue-se a transcric;:ao do 
ReguJamento Particular da Exposic;:ao (em 
portuguas e espanhol). Por ultimo, surge um 
arti90 de fundo, intitulado .Um tijolo ... que 
e um tesouro)), da autoria do conceituado fi
latelista, Miranda da Mota. Trata-se de um 
trabalho de estudo e pesquisa exaustiva do 
selo .Ceres)) de 10 centavos, tijolo. 

Estao previstos para esta Exposic;:ao 1200 
quadros expositores. 

Sera sem duvida mais um sucesso a aver
bar aos ja anteriormente contabilizados por 
esta nossa congenere fl qual nos Iigam ex
celentes lac;:os de amizade. 
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Aveiro 91 fecha 2~ Cicio 

Uma vez mais, a dinamica Secc;:ao FilaMli
ca e NumismiHica do muito prestigiado Clu
be Galitos, de Aveiro, mete ombros a uma 
iniciativa filatelica de vulto: uma exposic;:ao 
inter-regional, fl qual poderao concorrer os fi
latelistas naturais ou residentes de uma area 
Centro-Norte do Pars, abrangendo os distri
tos de Aveiro, Braga, Braganc;:a, Castelo Bran
co, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do 
Castelo, Vila Real e Viseu. 

Este certame, denominado Aveiro-91, 
completara a cobertura filatelica do Pars em 
termos exposicionais, em sintonia com ex-, 
posic;:ao hom610ga M meses realizada em Be
ja . Tera lugar no Recinto Municipal de Feiras 
e Exposic;:oes, localizado bem no centro da ci
dade da ria, de 19 a 24 de Novembro 
pr6ximo. 

Na Aveiro-91 aceitam-se todas as partici
pac;:oes filatelicas que nunca tenham con cor
ride a uma exposic;:ao internacional da 
Federa(filo Internacional de Rlatelia, ou a uma 
exposi(filc:5 nacional quer geral quer especial, 
ou que, em exposi(foes de nrvel nacional e 
nos ultimos cinco anos, a contar de 1986, 
nao ten ham obtido medalha de prata ou clas
sifica(fao superior, sendo este limite, de me
dalha de bronze prateado para as 
particip2(fOeS de Filatelia Juvenil. 

As provas ja prestadas pela entidade orga
nizadora asseguram sem margem para duvi
das que a Aveiro-91 sera verdadeiramente 
exemplar e muito contribuira para uma ain
da maior difusao e consagrac;:ilo da filatelia . 
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8eja-91 promoveu colecc;oes 

Tres medal has de aura (0 que significa 
igual numero de candidatos ao Grande Pre
mio), sete de prata dourada e 19 de prata fa
zem com que se possa considerar 
extrema mente positivo 0 nrvel qualitativo da 
Exposi(fao Filatelica Inter-Regional que se de
senrolou na cidade de Beja, de 25 de Abril 
a 1 de Maio. Mas para melhor se avaliar este 
bom resultado, convira acrescentar que de 
bronze prateado foram atriburdas 1 5 meda
Ihas, sete de bronze e seis diplomas de par
ticipac;:ao. Portanto, verifica-se que 29 das 
participac;:oes presentes na Beja-91 alcanc;:a
ram galardao superior a prata, estando, por 
isso, aptas a concorrer a certames de cate
goria nacional, enquanto 28 nao lograram es
se objectivo. 

Estes numeros sao, pois, francamente po
sitivos e dao direito a que os organizadores 
da manifestac;:ao se sintam plenamente sa
tisfeitos e realizados. Eles e, afinal, todos os 
filatelistas. Ainda referente a estes numeros, 
merece salientar-se 0 facto de as medalhas 
de prata superarem as de bronze prateado, 
sen do igual a quantidade das de prata dou
rada e de bronze. No que concerne ao aspec
to quantitativo, as 57 participac;:oes expostas 
na CI~sse de Competic;:ao constituem um nu
mero plenamente satisfat6rio para um certa
me deste tipo. 0 Grande Premio Beja-91 foi 
conquistado por Ant6nio Bonina, com a co
lecc;:ao de Hist6ria Postal, mais especifica
mente de Correio Marrtimo, «Sulcando as 
Aguas», com medalha de aura e ainda felici
ta(foes do juri. 

Os premios das especialidades foram to
dos atriburdos, tendo 0 Premio Filatelia Tra
dicional, com medalh~ de ouro, sido 
conquistado por Jose dos Santos Correia, 
com IIEstudo da Emissao D. Carlos, tipo Mou
chon)); 0 Premio Hist6ria Postal, com meda
Iha de prata, dourada, coube a Joaquim de 
Sousa Lobo, com «Censura nos Ac;:ores e na 
Madeira durante a II Guerra Mundiah). 

A terceira medalha de aura e 0 Premio In
teiros Postais acumulando, ainda, felicita(foes 
do juri foi outorgado fl participac;:ao «Inteiros 
Postais de Relevo - Estudo Especializado», 
pertencente a Paulo Pedroso Dias; 0 Premio 

Maquinas de vender etiquetas 
com impressoes de franquia 

A Direc(fao Geral dos Correios, numa 6pti
ca de desenvolvimento e modernizac;:ao, ad
quiriu maquinas de venda de etiquetas de 
franquia, tipo self-service, para utilizac;:ao do 
publico em lugares onde e grande a afluen
cia deste. 

Os locais escolhidos, nesta primeira fase, 
sao os locais publicos dos Hipermercados, 
dos Centros Comerciais, Terminais de Trans
portes e em CTF com grande afluencia de pu
blico para adquirirem selos. 

1 - DESIGNAC;AO 

As maquinas de venda de etiquetas de 
franquias sao de dois tipos : tipo 631 e tipo 
696. 

1 .1 . - Caracterrsticas 

Fabricadas pela empresa alema Klussen
dorf, as maquinas emitem etiquetas pre
-impressas com 0 srmbolo dos Gorreios - 0 
postilhao - com PORTUGAL e a legend a 
"Correios sempre e em toda a parte", a ne
gativo. 

As franquias estao programadas electroni
camente segundo tarifario em vigor. 

Para adquirir estas franquias e necessario 
utilizar moedas de 1600, 5600, 20600, 
50600, 100600. 

Na maquina 631 os trocos sao efectuados 
com as mesmas moedas. 

Na maquina 696 os trocos sao efectuados 
em etiquetas franquiadas, que podem ser uti
lizadas futuramente noutros objectos postais. 

I • " "- • ( _ r, ___ . 

t __ ............... 

Mod. 696 

1.2. - Etiqueta 

A etiqueta de franquia e de papel prego
mado, e apresenta as seguintes caracte
rlsticas: 
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a um dito "Laxante" AGAROL (Fig. 1 e 2 )., 
frente do primeiro e verso do segundo. 

S6 nao sei se na frente as letras teriam co
mo este, a que 0 presente artigo, se refere 
as letras a azul. 

Bom, mas se a propaganda nao teria em 
si a espectacularidade concebida, jl1 0 mes
mo se duvida ao atendermos tI altura do mes
mo inteiro. 

E que normal mente um inteiro postal para 
a epoca mede de 90 a 94 mm, enquanto os 
dois apresentados somente mediam 83 mm. 

o respectivo corte feito (e porquf! 0 cor-

vencionadas e obrigat6rias, mas nao 0 
confirmo. 

Se haveria alguem que tenha mais inteiros 
postais que possam confirmar a pequena, 
mas interessante descobertal 

Sim, e aqui estou eu para esse efeito e at~ 
um pouco.mais alem. 
. Refere-se 0 dito artigo apenas ~ propagan
da ao produto "Agarol", e conforme a fig. 
4. Este destina-se a outro produto "Anusol". 
Tambem se referia 0 artigo tI sua numeraCao 
"A-7 e A-30". Pelo menos de A-1 a A-30 ha
veriam 31 exemplares diferente~. Mantenho 

• 
Queiram cnviar-mc gratuitamente 

,;ma <:aixinlla de Slll'l'o.~itul"io .~ anti

I'ClllOl"rllOillac, Anll.,ul. 

Dr. 

Ru" 

Ci,/"d,---

Pro •. 

te?) parte na parte inferior 0 postal no espa
r;:o destinado t:t localidade (ultimos filetes do 
lado direito). 

Debatia-se 0 ilustre filatelista com duas 
dUvidas. 

Se para 0 visrvel corte seria necessaria al
guma autorizar;:§o especial! 

Mantenho a duvida, se bem que, quanto 
a mim, pensar que sim, visto que todos os 
inteiros postais tem (tinham) medidas con-
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essa duvida e acrescento outra. 
Esta numerar;:§o e total mente diferente 

"AN-4". Todo 0 impresso do postal esta a 
tinta azul. 

Mas a grande duvida de toda esta questao 
e 0 nome a dar a este tipo de inteiro e se 6 
ou n§o autorizado 0 corte no mesmo, 
tornando-se, de propaganda, semi-particular 
ou particular. 

Haja outro a desfazer este enigma. 

Aerofilatelia e Astrofilatelia, com medalha de 
prata dourada, a Manuel de Albuquerque, 
com «Thailand - The Air Mail Post 
1919/19691>; 0 Premio Filatelia TemiHica, 
com medalha de prata dourada, a Adelino 
Cravela, com «Descobrimentos Portugue
sesl>; 0 Premio Maximafilia, com medalha de 
prata dourada, a Snvio Soares Silva, com 
«Paisagens e Monumentos da America do 
Nortel>; 0 Premio Juventude, com medalha 

'--~Itl en c:: 
... .!:l;1 c:c ~ 10 
-::I ...J ~ 
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de prata, a Natasha da Costa Lemos, com 110 
CaOl>, e 0 Premio Literatura FilaMlica, com 
medalha de prata, t:t Confraria Timbrol6gica 
Meridional Armando Alvaro Boino de Azeve
do, com a sua revista 0 Timbre. 

Uma excelente jornada filatelica esta, de
senrolada em Beja sob a responsabilidade do 
dinamico Nucleo de Coleccionismo do Cen
tro Cultural Desportivo do Hospital Distrital 
dessa cidade, que merece 0 agradecimento 
das entidades locais. 

Jovens com sucesso em Silves 

E muito positivo 0 balanr;:o final da IV Ex
posir;:§o Nacional de Filatelia Juvenil que de
correu no pavilhao da Feira Internacional de 
Silves, de 6 a 10 de Junho, integrada na Fei
ra da Juventude, feliz iniciativa da Camara 
Municipal de Silves. 

Pode pois orgulhar-se 0 Nucleo de Filate
lia da Escola Preparat6ria de Silves, 0 orga
nizador e responsavel pelo certame filatelico, 
de ter protagonizado a manifestar;:ao juvenil 
que, desde sempre, em Portugal contabilizou 
maior numero de visitantes. Este foi um 
exemplo acabado das vantagens indubitl1veis 

de acoplar exposir;:t'Ses filatelicas a realizac6es 
de ambito diversificado. Os benetrcios sao, 
portanto, mutuos. 

E se de entre os aspectos positivos da 
Silves-91, privilegil1mos este, filcmo-Io por 
o considerarmos de importi!lncia vital: um dos 
principais objectivos de qualquer exposir;:ao 
devera ser 0 de ter numeroso publico a visita
-Ia. Mas bastos outros factores sao de~ol
de a satisfazer os que se interessam pela 
filatelia juvenil: nunca antes se tinha reuni
do no nosso pars tao numeroso conjunto de 
colecr;:t'Ses de jovens; jamais estiveram expos
tas tantas participar;:t'Ses de tao elevada va
lia; em nenhuma cirCl:Jnsti!lncia anterior foram 
atribuldas tao altas classificar;:oes; em nenhu
ma outra exposicao concorreram jovens de 
tantas localidades diferentes, pode dizer-se, 
de todo 0 Pars; em ocasiao alguma se cum
priu um programa tao interessante (estamos 

a recoraarmo-nos, por exemplo, do concur
so filatelico «Conhece a Europa atraves dos 
selosl> e do col6quio que contou com a pre
senr;:a de muitos jove.ns, ambos realizados no 
dia do encerramento da exposir;:ao que foi 
tambem, por feliz acaso de calendl1rio, 0 Dia 
da Filatelia Juvenil em Portugal. 

Como se pode facilmente depreender, es
tamos perante um invulgar somat6rio de fac
tos altamente relevantes que encher§o de 
justificado jubilo n§o s6 0 referido Nucleo or
ganizador que engloba os seus jovens com
ponentes e 0 seu professor-orientador, 
Ollmpio de Sousa Gomes, como a Escola a 
que pertence, com particular destaque para 
a sua directora, e ainda 0 munidpio local 
destacando-se aqui, tambem 0 pelouro da 
Cultura e 0 respectivo vereador. 
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o sele pertugues 
e historia e cultura 
e passado, e presente e 
e distancia. 

Celeccienar 
seles portugueses 
e descebrir este jeito 
de sentir e de viver. 

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Temdticos 

A propaganda nos inteiros postais 
ou os inteiros semi-particulares? 

Pois e. Muito se tem escrito sobre inteiros, 
partidos, metades, mas 0 facto e que mui
tas das vezes grandes duvidas temos sobre 
o que c/?nsiderar comobilhetes-postais de 

Dsste lado e DO verBO IL correapondAnoflL 

Paulo Dias 

Um artigo anteriormente escrito pelo Sr. 
Pedro Vaz Pereira, na revista do Clube Na
cional de Filatelia, n.O 27 intitulado "Um 
Bilhete-Postal de Propaganda" referia dois in-

EnderGqo 

EX1ViOS. SNRS. • ZULA Y ~ CO.. LTD. 

propaganda, particular ou nao, simplesmen
te de propaganda, simplesmente particulares, 
semi-particulares, enfim uma certa afinidade 
de nomes. 

RUA AUREA 100 

LISBOA 

teiros postais com selo de 25 ctv. Ceres pre
to, "Endereco" com acento, e enderecados 
a firma "Azulay & Co., Ltd." - Rua Aurea, 
100 - Lisboa - com propaganda no verso 
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65· 

masiadamente s6brio). Mas as pec;as do te
souro real neles reproduzidas sao 
suficientemente belas para que estes selos 
produzam uma boa impressao. 

Em 2 de Agosto, de novo dois conjuntos: 
«ProfissOes Trpicas Ac;orianas», s~rie-base 
para os Ac;ores, e «Datas da Hist6ria». E cu
riosamente uma e outra fogem, final mente, 
um bom bocado do padrao ultimamente usa
do. Eduardo Pinto criou os quatro exempla
res dos Ac;ores, notando-se que teve a 
preocupac;ao de Ihes imprimir algum movi
mento, visrvel no selo de 65$00. Trata-se de 
um tema que consideramos interessantfssi
mo, merecendo elogios a possibilidade de dar 
a conhecer e perpetuar em selos, profiss6es 
nao muito conhecidas, algumas delas mes
mo em vias de extinc;ao. 

o 1. 0 centen~rio da morte de Antero de 
Quental e 0 5. 0 centen~rio da missionac;ao 
do Congo, foram assuntos muito bem abor
dados por luiz Duran. Este consagrado artis
ta elaborou 0 retrato de Antero, de tal 
mane ira que 0 mesmo parece ter sido impres
so no nobre processo de talhe-doce. Not~vel. 

Tambem 0 outro selo apresenta uma est~
t:ca inovadora 0 que, se outros motivos nao 
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houvesse, j~ merecia uma saudaCao. 

* * * 
Em jeito de conclusao, ~ nossa opiniao ser 

bastante bom 0 nrvel geral.dos selos portu
gueses da actualidade. 0 que nao obsta a que 
agora e sempre se pretenda melhor~-Io ain
da mais. Tentando dar a nossa contribuicao 
para esse objectivo por todos, sem duvida, 
perseguido, permita-se-nos algumas suges
toes: maior diversidade dos formatos; mais 
ousadia, digamos assim, no tratamento de al
guns temas com uma consequente des padro
nizacao do seu aspecto; completa utiliza<;ao 
do espa<;o dispon(vel, incluindo a por<;ao den
teada - isto numa ou noutra emissao. 
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Registe-se finalmente que estamos cons
cientes nao termos esgotado a maMria rela
tiva a polftica de emissOes dos CTT, 
nomeadamente em certos aspectos pol~mi
cos conhecidos. Isto, por um lado, por sair 
do ambito do trabalho que esquematiz~mos, 
e por outro porque requere um outro tipo de 
pondera<;:!io e estudo. Nao exclurmos, como 
e 6bvio, que nestas colunas venha a ser de
batida a problem~tica. 

A. Silva Gama 

Ourivesaria brilha nos selos 
portugueses 

Das dezasseis emissoes pre vistas pelos Correios de Portugal no 
seu programa filaMlico referente ao ano em curso, onze jll 

foram lan<;adas em circula<;lIo tendo assim sido 
escrupulosamente cumprida a calendariza<;lIo elaborada 

oportunamente para 1991 . Justifica-se, pois, uma aprecia<;lIo a 
esses produtos jll colocados a disposi<;lIo dos coleccionadores. 

Numa observac;ao generica das series pro
postas pelos CTT at~ ao mom en to, poder~ 
constatar-se que se esta a seguir uma orien
tac;ao semelhante a de ~pocas anteriores. A 
grande novidade ter~ side a utiliza<;ao con
junta com a administra<;ao postal da Belgica, 
de um mesmo motivo para assinalar a reali
zac;al) da Europalia 91. Inovador na produc;ao 
filat~lica portuguesa ~ tambem 0 tema de um 
dos conjuntos em aprec;o - ourivesaria por
tuguesa - 0 qual resultou de uma sugestllo 
do Clube Filat~lico de Portugal, constatac;ao 
que muito nos satisfaz. 

FORMATO HORIZONTAL E 0 PREFERIDO 

Reportando-nos a um polito - 0 formate 
dos selos - do qual nao temos anotado ter 
side alguma vez merecedor de qualquer an~
lise muito embora nos pare<;a fazer juz a re
flexoes mais aprofundadas, regista-se que 
dos 37 exemplares emitidos, 25 sao de for
mato horizontal 0 que corresponde a quase 
70% da totalidade. Isto sem contar os selos 
insertos nos blocos. Destes, a totalidade (6) 
incluem-se no grupo dos horizontais. 
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No que diz respeito a eomposi~ao das 10-
Ihas de selos, todas contabilizaram 50 exem 
plares por folha a excepc;:ao das da serie-base 
«Navegadores Portuguesesl) com os habi
tuais 100, e as da «Protec~ao a Natureza)), 
da Madeira em que cada folha se compos de 
16 selos correspondentes a quatro series 
com a caracter(stica das mesmas se apresen
tarem combinadas de forma diferente entre 
si. Jogou-se eventualmente na possibilidade 
de alguns coleccionadores pretenderem pos
suir a totalidade das combina~oes pass(veis 
de efectuar, muito embora isso signifique um 
consideravel e, na nossa opiniao, totalmen
te dispensavel, acrescimo de despesa. 

Como ja se indicou, foram seis os bloeos 
lanc;:ados neste per(odo dos quais um foi emi
tido sem aeompanhar qualquer serie - pro
eedimento que nao sendo inedito entre n6s, 
nao eonstitui, felizmente, pratiea corrente. 
Anote-se ainda que todos os bloeos corres
pondentes a series incluem selos diferentes 
dos constantes nos respeetivos eonjuntos. E 
56 os tres relativos as emissoes Europa (Con
tinente, Ac;:ores e Madeira) contem mais do 
que um selo, exactamente quatro cada um, 
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e em que dois sao iguais ao da respectiva 
emissao e os outros dois apresentam dese
nho igual criado exclusivamente para cada 
pec;:a. Estes tres blocos sao os unicos em que 
todos os selos neles insertos tem 0 valor fa
cial igual ao dos selos soltos. 

AS CARTEIRAS VIERAM PARA FICAR 

Nao nos detendo nos tradicionais sob res
critos de primeiro dia, nem sequer nos pole
micos postais destinados a servirem de 
suporte a postais-maximos, convira contudo 
mencionar as chamadas earteiras ou carnets. 
Foram em numero de seis. Uma particulari
dade deve desde logo salientar-se: nenhuma 
serie propos simultaneamente um bloco e 
uma carteira. Por outro lado, essa alternati
va apenas se nao concretizou em duas das 
series, casual mente a primeira e a ultima do 
espac;:o temporal em aprec;:o. Ese na da «Pro
tecc;:ao a Natureza,,-Madeira se ofereceu, em 
contrapartida, a folha com series combina
das de que ja se falou, na «Datas da Hist6-
ria)), ate pelas suas caracter(sticas, nenhuma 
opc;:ao foi proposta. Mas deve apontar-se que 

um vocacionado para 0 continente, outro pa
ra os Ac;:ores e um ultimo para a Madeira. E 
para cad a uma das parcel as, um bloco com 
as caracter(sticas ja indicadas. Paulo Vidigal 
apresentou 0 tema estipulado pela Conferen
cia Europeia de Correios E! Telecomunicac;:6es 
- Europa Espacial - de uma forma relativa
mente original. 

Um bloco alusivo a «Europalia 91)) e qua
tro selos de uma serie denominada .05 Na
vios dos Descobrimentos)), sa(ram a 27 de 
Maio, um e outros da autoria dos STAtCTT. 

Os quatro exemplares dos .Navios)), 
inserem-se na tipologia caracter(stica da 
maioria dos nossos selos podendo assim se
rem considerados positivos. 

No que concerne ao bloco, 0 seu desenho 
foi acordado entre as Administrac;:6es Postais 
de Portugal e da Belgica 0 mesmo acontecen
do com a coincidencia de data de 'emissao. 
Todavia, nao pod era considerar-se uma emis
sao geminada pura, pois para alem de um dos 
intervenientes ter optado por um bloco e 0 

outro por um selo, os exemplares foram ven
didos apenas pel os respectivos Correios e 
nao estiveram, como e uso naqueles casos, 
a disposic;:ao do publico simultaneamente nos 
balcoes postais dos dois parses. 

E magnifico 0 selo do bloco - a reprodu
c;:ao de um quadro de autor desconhecido 
existente no acervo do Museu do Louvre. 

«Frutos e Plantas Subtropicais)) eo tema 
da em is sao-base da Madeira, da qual foi emi
tido a 7 de Junho, um conjunto de quatro es
pecfmens, da autoria de Jose Projecto. Tern 
uma vez mais a marca do seu autor, conti
nuando n6s a pensar que poderiam ser mais 
preenchidos. Mas go stamos francamente 
mais destes exemplares do que daqueles do 
grupo anterior. 

OURIVESARIA - A NOVIDADE 

o dia 8 de Julho marcou 0 aparecimento 
de quatro selos com um tema inovador na fi
latelia portuguesa: ourivesaria. Os STAtCn 
escolheram 0 aspecto s6brio (talvez ate de-
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disponrvel para os desenhos - 0 que nao su
cedeu com a da Madeira. Uma palavra para 
a verdadeira espectacularidade e beleza do 
bloco desta serie. Nas tres per;as encontra
-se um discreto emblema do Ano Europeu do 
Turismo. 
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EUROpALlA DA ESBOC;:O DE EMISSAO 
GEMINADA 

Como de costume, em Abril, mais exacta
mente a 11, surgiu a emissao cc Europa)), e co
mo nos ultimos anos com tres selos sendo 

uma das series, concretamente ados «Na
vegadores Portugueses», apresentou duas 
carteiras. 

Quanto ao seu conteudo, tres delas (<<Os 
Navios dos Descobrimentos», ccFrutos e Plan
tas Subtropicais»-Madeira e ccProfiss6es Tr
picas Ar;orianas») tem as respectivas series 
completas; as duas da serie-base contem dez 
selos, cad a uma delas de um s6 valor. Por seu 
turno, a «Ourivesaria Portuguesa-Tesouros 
Reais)) disp5e de cinco selos iguais mas de 
valor facial diferente dos exemplares da se
rie e com um desenho especial mente elabo
rado para este produto. 

Aqui, justifica-se um alerta especial aos 
mais desprevenidos; 0 selo desta carteira que 
tem 0 valor facial de 70600 faz parte, natu
ralmente, do acervo da colecr;ao. Por isso e 
tendo em considerar;ao que esse exemplar 
apenas e vendido pel os CTT na respectiva 
carteira, a unica solur;ao e adquirir uma. 

TAXA DE CIRCULAC;:AO INTERNA 
DOMINA 

No que toca aos valores faciais, treze dos 
trinta e sete exemplares registam 35600. 
Sabendo-se que quatro das series (<<Ano Eu
ropeu do Turismo» e as tres «Europa») nao 
contam com qualquer especie deste valor, 
outras deverao incluir mais do que um. As
sim, na «Proteq:ao da Natureza»-Madeira,.a 
totalidade do con junto (quatro selos) osten
ta essa importfmcia, 0 mesmo acontecendo 
a tres das seis estampilhas da «Faianr;a Por
tuguesa». 

o facto dos outros tres selos desta mes
ma serie averbarem 0 mesmo valor de 60600 
contribui em 50% para que este facial some 
seis exemplares, tantos quantos os de 80600 
para cujo resultado influem os tres selos das 
«Europa». 
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A seguir, com cinco elementos, surge a ta
xa de 110S00; com dois, as de 65S00 e 
70S00, e com um unico, as de 75SOO, 
140S00 e 250S00. 

De anotar que neste particular nao foram 
levados em linha de conta nem os bloc os nem 
as carteiras. 
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Reportando-nos agora ~s tiragens. deve
mos ressalvar primeiramente que as das 
sl!ries-base (ccFrutos e Plantas Subtropicais))
-Madeira. ccNavegadores Portugueses)) e 
"Profiss/5es T(picas Ac;:orianasll), como por 
certo l! do conhecimento dos leitores. sao ili
mitadas. Em relac;:ao ~s outras, todos os se
los de facial 35SOO averbaram 1 000 000 de 
exemplares. De todos os outros anota-se a 
tiragem de 600 000 c6pias, com excepc;:ao 
do selo de 60S00 alusivo ao .Ano Europeu 
do Turismo)) ao qual foi fixada a confecc;:ao 
de um milhao de exemplares. 

Quanto aos blocos, tiveram a tiragem de 
100000 unidades, salvo os da emissao «Eu
ropa)) que contabilizaram 170 000 pec;:as os 
correspondentes aos Ac;:ores e ~ Madeira e, 
um pouco estranhamente. menos 10 000 
exemplares 0 do Continente. 

As carteiras foi a todas fixada a tiragem de 
50 000 pec;:as. 
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Finalmente, uma anotac;:ao aos autores dos 
desenhos. Neste conjunto de emiss15es s6 um 
artista foi responsavel por mais de uma. Foi 
Josl! Projecto que, alias, ilustrou tr~s delas. 
Isto sem esquecer as tr~s sl!ries das quais se 
encarregaram os pr6prios Servic;:os Tl!cnico
-Artfsticos dos cn. 
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PREDOMINANCIA DO ESTILO HABITUAL 

Passando agora a uma apreciac;:ao de ca
da uma das sl!ries. e comec;:ando pel a primei
ra deste ano, lanc;:ada em circulac;:ao em 23 
de Janeiro, registe-se que sob 0 t(tulo «Pro
tecc;:ao da Natureza)), Josl! Projecto desenhou 
quatro selos agradaveis representando 0 

pombo trocaz em outras tantas atitudes no 
seu habitat. No canto superior esquerdo de 
cada exemplar figura um pequen(ssimo em
blema do World Wildlife ·Fund. Refira-se a fi 
delidade e 0 cuidado com que estao 
representadas as aves e 0 ambiente que as 
rodeia. 

A 7 de Fevereiro foi a vez de seis selos e 
um bloco da emiss~o ccFaianc;:a Portuguesa)), 
com outras -tantas pec;:as remontando ao sl!
culo XVIII. Mant~m exactamente os figurinos 
dos conjuntos anteriores desta sl!rie. Pode. 
dizer-se que 0 seu aspecto 56 brio e simples 

l! 0 apropriado para 0 tema tratado. As faian
c;:as figuradas vislumbram-se de forma sufi
ciente, admitindo.-se a dificuldade em as 
apresEmtar por forma a serem apreciados to
dos os pormenores das pec;:as. Parece-nos 

que os Servic;:os Ttknico-Artfsticos dos cn 
(ST A/CTT) poderiam ter inserido os algaris
mos indicativos dos valores faciais em cor
po mais discrete pois mesmo assim seriam 

facilmente leg(veis e nao afectariam tanto os 
desenhos. Achamos a decorac;:ao do bloco 
assaz feliz . 

CTT LlDERAM CELEBRACOES 
DOS DESCOBRIMENTOS 

No mes de Marc;:o, a 6, foi lanc;:ado 0 2 . 0 
grupo da nova emissao-base que tem como 
motivo os ccNavegadores Portugueses)) e dois 
outros selos e um bloco assinalando 0 ccAno 
Europeu do Turismo)). 

No que diz respeito ~ primeira, os mode
los sao, natural mente, em tudo semelhantes 
aos do 1.0 grupo. Convira nao olvidar que os 

bustos dos mareantes neles figurados que 
desta feita sao os de Gil Eanes, Nuno Tris
tao, Diogo Gomes e Diogo cao, sao meras 
idealizac;:oes ·na medida em que nao existirao 
documentos iconogrMicos fidedignos relati-

vos a estes audazes marinheiros. E poss(vel, 
contudo, que 0 seu autor, Lu(s Filipe de 
Abreu, se tenha baseado em retratos imagi
narios anteriores. 

Conjuntamente, os cn editaram uma car
teira com dez selos de 35S00 e outra com 
igual numero de estampilhas de 60S00. Uma 
menc;:ao para 0 sobrescrito de primeiro dia cu
ja frente l! totalmente impressa com a repro
duc;:ao de um mapa antigo, e outra para 0 
facto de um dos selos ter 0 elevado facial de 
250S00. 

Quanto ~ segunda sl!rie de Marc;:o, mais um 
trabalho de Josl! Projecto, pode para ela ser 
utilizac,la apreciac;:ao identica ~ que serviu para 
ada ccProtecc;:ao da Natureza)). Todavia, gos
tamos mais ainda dos dois selos deste con
junto, talvez por as suas cores serem mais 
viyas e por ter side utilizado todo 0 quadro 
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pombo trocaz em outras tantas atitudes no 
seu habitat. No canto superior esquerdo de 
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disponrvel para os desenhos - 0 que nao su
cedeu com a da Madeira. Uma palavra para 
a verdadeira espectacularidade e beleza do 
bloco desta serie. Nas tres per;as encontra
-se um discreto emblema do Ano Europeu do 
Turismo. 
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EUROpALlA DA ESBOC;:O DE EMISSAO 
GEMINADA 

Como de costume, em Abril, mais exacta
mente a 11, surgiu a emissao cc Europa)), e co
mo nos ultimos anos com tres selos sendo 

uma das series, concretamente ados «Na
vegadores Portugueses», apresentou duas 
carteiras. 

Quanto ao seu conteudo, tres delas (<<Os 
Navios dos Descobrimentos», ccFrutos e Plan
tas Subtropicais»-Madeira e ccProfiss6es Tr
picas Ar;orianas») tem as respectivas series 
completas; as duas da serie-base contem dez 
selos, cad a uma delas de um s6 valor. Por seu 
turno, a «Ourivesaria Portuguesa-Tesouros 
Reais)) disp5e de cinco selos iguais mas de 
valor facial diferente dos exemplares da se
rie e com um desenho especial mente elabo
rado para este produto. 

Aqui, justifica-se um alerta especial aos 
mais desprevenidos; 0 selo desta carteira que 
tem 0 valor facial de 70600 faz parte, natu
ralmente, do acervo da colecr;ao. Por isso e 
tendo em considerar;ao que esse exemplar 
apenas e vendido pel os CTT na respectiva 
carteira, a unica solur;ao e adquirir uma. 

TAXA DE CIRCULAC;:AO INTERNA 
DOMINA 

No que toca aos valores faciais, treze dos 
trinta e sete exemplares registam 35600. 
Sabendo-se que quatro das series (<<Ano Eu
ropeu do Turismo» e as tres «Europa») nao 
contam com qualquer especie deste valor, 
outras deverao incluir mais do que um. As
sim, na «Proteq:ao da Natureza»-Madeira,.a 
totalidade do con junto (quatro selos) osten
ta essa importfmcia, 0 mesmo acontecendo 
a tres das seis estampilhas da «Faianr;a Por
tuguesa». 

o facto dos outros tres selos desta mes
ma serie averbarem 0 mesmo valor de 60600 
contribui em 50% para que este facial some 
seis exemplares, tantos quantos os de 80600 
para cujo resultado influem os tres selos das 
«Europa». 
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No que diz respeito a eomposi~ao das 10-
Ihas de selos, todas contabilizaram 50 exem 
plares por folha a excepc;:ao das da serie-base 
«Navegadores Portuguesesl) com os habi
tuais 100, e as da «Protec~ao a Natureza)), 
da Madeira em que cada folha se compos de 
16 selos correspondentes a quatro series 
com a caracter(stica das mesmas se apresen
tarem combinadas de forma diferente entre 
si. Jogou-se eventualmente na possibilidade 
de alguns coleccionadores pretenderem pos
suir a totalidade das combina~oes pass(veis 
de efectuar, muito embora isso signifique um 
consideravel e, na nossa opiniao, totalmen
te dispensavel, acrescimo de despesa. 

Como ja se indicou, foram seis os bloeos 
lanc;:ados neste per(odo dos quais um foi emi
tido sem aeompanhar qualquer serie - pro
eedimento que nao sendo inedito entre n6s, 
nao eonstitui, felizmente, pratiea corrente. 
Anote-se ainda que todos os bloeos corres
pondentes a series incluem selos diferentes 
dos constantes nos respeetivos eonjuntos. E 
56 os tres relativos as emissoes Europa (Con
tinente, Ac;:ores e Madeira) contem mais do 
que um selo, exactamente quatro cada um, 
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e em que dois sao iguais ao da respectiva 
emissao e os outros dois apresentam dese
nho igual criado exclusivamente para cada 
pec;:a. Estes tres blocos sao os unicos em que 
todos os selos neles insertos tem 0 valor fa
cial igual ao dos selos soltos. 

AS CARTEIRAS VIERAM PARA FICAR 

Nao nos detendo nos tradicionais sob res
critos de primeiro dia, nem sequer nos pole
micos postais destinados a servirem de 
suporte a postais-maximos, convira contudo 
mencionar as chamadas earteiras ou carnets. 
Foram em numero de seis. Uma particulari
dade deve desde logo salientar-se: nenhuma 
serie propos simultaneamente um bloco e 
uma carteira. Por outro lado, essa alternati
va apenas se nao concretizou em duas das 
series, casual mente a primeira e a ultima do 
espac;:o temporal em aprec;:o. Ese na da «Pro
tecc;:ao a Natureza,,-Madeira se ofereceu, em 
contrapartida, a folha com series combina
das de que ja se falou, na «Datas da Hist6-
ria)), ate pelas suas caracter(sticas, nenhuma 
opc;:ao foi proposta. Mas deve apontar-se que 

um vocacionado para 0 continente, outro pa
ra os Ac;:ores e um ultimo para a Madeira. E 
para cad a uma das parcel as, um bloco com 
as caracter(sticas ja indicadas. Paulo Vidigal 
apresentou 0 tema estipulado pela Conferen
cia Europeia de Correios E! Telecomunicac;:6es 
- Europa Espacial - de uma forma relativa
mente original. 

Um bloco alusivo a «Europalia 91)) e qua
tro selos de uma serie denominada .05 Na
vios dos Descobrimentos)), sa(ram a 27 de 
Maio, um e outros da autoria dos STAtCTT. 

Os quatro exemplares dos .Navios)), 
inserem-se na tipologia caracter(stica da 
maioria dos nossos selos podendo assim se
rem considerados positivos. 

No que concerne ao bloco, 0 seu desenho 
foi acordado entre as Administrac;:6es Postais 
de Portugal e da Belgica 0 mesmo acontecen
do com a coincidencia de data de 'emissao. 
Todavia, nao pod era considerar-se uma emis
sao geminada pura, pois para alem de um dos 
intervenientes ter optado por um bloco e 0 

outro por um selo, os exemplares foram ven
didos apenas pel os respectivos Correios e 
nao estiveram, como e uso naqueles casos, 
a disposic;:ao do publico simultaneamente nos 
balcoes postais dos dois parses. 

E magnifico 0 selo do bloco - a reprodu
c;:ao de um quadro de autor desconhecido 
existente no acervo do Museu do Louvre. 

«Frutos e Plantas Subtropicais)) eo tema 
da em is sao-base da Madeira, da qual foi emi
tido a 7 de Junho, um conjunto de quatro es
pecfmens, da autoria de Jose Projecto. Tern 
uma vez mais a marca do seu autor, conti
nuando n6s a pensar que poderiam ser mais 
preenchidos. Mas go stamos francamente 
mais destes exemplares do que daqueles do 
grupo anterior. 

OURIVESARIA - A NOVIDADE 

o dia 8 de Julho marcou 0 aparecimento 
de quatro selos com um tema inovador na fi
latelia portuguesa: ourivesaria. Os STAtCn 
escolheram 0 aspecto s6brio (talvez ate de-
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65· 

masiadamente s6brio). Mas as pec;as do te
souro real neles reproduzidas sao 
suficientemente belas para que estes selos 
produzam uma boa impressao. 

Em 2 de Agosto, de novo dois conjuntos: 
«ProfissOes Trpicas Ac;orianas», s~rie-base 
para os Ac;ores, e «Datas da Hist6ria». E cu
riosamente uma e outra fogem, final mente, 
um bom bocado do padrao ultimamente usa
do. Eduardo Pinto criou os quatro exempla
res dos Ac;ores, notando-se que teve a 
preocupac;ao de Ihes imprimir algum movi
mento, visrvel no selo de 65$00. Trata-se de 
um tema que consideramos interessantfssi
mo, merecendo elogios a possibilidade de dar 
a conhecer e perpetuar em selos, profiss6es 
nao muito conhecidas, algumas delas mes
mo em vias de extinc;ao. 

o 1. 0 centen~rio da morte de Antero de 
Quental e 0 5. 0 centen~rio da missionac;ao 
do Congo, foram assuntos muito bem abor
dados por luiz Duran. Este consagrado artis
ta elaborou 0 retrato de Antero, de tal 
mane ira que 0 mesmo parece ter sido impres
so no nobre processo de talhe-doce. Not~vel. 

Tambem 0 outro selo apresenta uma est~
t:ca inovadora 0 que, se outros motivos nao 
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houvesse, j~ merecia uma saudaCao. 

* * * 
Em jeito de conclusao, ~ nossa opiniao ser 

bastante bom 0 nrvel geral.dos selos portu
gueses da actualidade. 0 que nao obsta a que 
agora e sempre se pretenda melhor~-Io ain
da mais. Tentando dar a nossa contribuicao 
para esse objectivo por todos, sem duvida, 
perseguido, permita-se-nos algumas suges
toes: maior diversidade dos formatos; mais 
ousadia, digamos assim, no tratamento de al
guns temas com uma consequente des padro
nizacao do seu aspecto; completa utiliza<;ao 
do espa<;o dispon(vel, incluindo a por<;ao den
teada - isto numa ou noutra emissao. 
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Registe-se finalmente que estamos cons
cientes nao termos esgotado a maMria rela
tiva a polftica de emissOes dos CTT, 
nomeadamente em certos aspectos pol~mi
cos conhecidos. Isto, por um lado, por sair 
do ambito do trabalho que esquematiz~mos, 
e por outro porque requere um outro tipo de 
pondera<;:!io e estudo. Nao exclurmos, como 
e 6bvio, que nestas colunas venha a ser de
batida a problem~tica. 

A. Silva Gama 

Ourivesaria brilha nos selos 
portugueses 

Das dezasseis emissoes pre vistas pelos Correios de Portugal no 
seu programa filaMlico referente ao ano em curso, onze jll 

foram lan<;adas em circula<;lIo tendo assim sido 
escrupulosamente cumprida a calendariza<;lIo elaborada 

oportunamente para 1991 . Justifica-se, pois, uma aprecia<;lIo a 
esses produtos jll colocados a disposi<;lIo dos coleccionadores. 

Numa observac;ao generica das series pro
postas pelos CTT at~ ao mom en to, poder~ 
constatar-se que se esta a seguir uma orien
tac;ao semelhante a de ~pocas anteriores. A 
grande novidade ter~ side a utiliza<;ao con
junta com a administra<;ao postal da Belgica, 
de um mesmo motivo para assinalar a reali
zac;al) da Europalia 91. Inovador na produc;ao 
filat~lica portuguesa ~ tambem 0 tema de um 
dos conjuntos em aprec;o - ourivesaria por
tuguesa - 0 qual resultou de uma sugestllo 
do Clube Filat~lico de Portugal, constatac;ao 
que muito nos satisfaz. 

FORMATO HORIZONTAL E 0 PREFERIDO 

Reportando-nos a um polito - 0 formate 
dos selos - do qual nao temos anotado ter 
side alguma vez merecedor de qualquer an~
lise muito embora nos pare<;a fazer juz a re
flexoes mais aprofundadas, regista-se que 
dos 37 exemplares emitidos, 25 sao de for
mato horizontal 0 que corresponde a quase 
70% da totalidade. Isto sem contar os selos 
insertos nos blocos. Destes, a totalidade (6) 
incluem-se no grupo dos horizontais. 
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o sele pertugues 
e historia e cultura 
e passado, e presente e 
e distancia. 

Celeccienar 
seles portugueses 
e descebrir este jeito 
de sentir e de viver. 

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Temdticos 

A propaganda nos inteiros postais 
ou os inteiros semi-particulares? 

Pois e. Muito se tem escrito sobre inteiros, 
partidos, metades, mas 0 facto e que mui
tas das vezes grandes duvidas temos sobre 
o que c/?nsiderar comobilhetes-postais de 

Dsste lado e DO verBO IL correapondAnoflL 

Paulo Dias 

Um artigo anteriormente escrito pelo Sr. 
Pedro Vaz Pereira, na revista do Clube Na
cional de Filatelia, n.O 27 intitulado "Um 
Bilhete-Postal de Propaganda" referia dois in-

EnderGqo 

EX1ViOS. SNRS. • ZULA Y ~ CO.. LTD. 

propaganda, particular ou nao, simplesmen
te de propaganda, simplesmente particulares, 
semi-particulares, enfim uma certa afinidade 
de nomes. 

RUA AUREA 100 

LISBOA 

teiros postais com selo de 25 ctv. Ceres pre
to, "Endereco" com acento, e enderecados 
a firma "Azulay & Co., Ltd." - Rua Aurea, 
100 - Lisboa - com propaganda no verso 
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a um dito "Laxante" AGAROL (Fig. 1 e 2 )., 
frente do primeiro e verso do segundo. 

S6 nao sei se na frente as letras teriam co
mo este, a que 0 presente artigo, se refere 
as letras a azul. 

Bom, mas se a propaganda nao teria em 
si a espectacularidade concebida, jl1 0 mes
mo se duvida ao atendermos tI altura do mes
mo inteiro. 

E que normal mente um inteiro postal para 
a epoca mede de 90 a 94 mm, enquanto os 
dois apresentados somente mediam 83 mm. 

o respectivo corte feito (e porquf! 0 cor-

vencionadas e obrigat6rias, mas nao 0 
confirmo. 

Se haveria alguem que tenha mais inteiros 
postais que possam confirmar a pequena, 
mas interessante descobertal 

Sim, e aqui estou eu para esse efeito e at~ 
um pouco.mais alem. 
. Refere-se 0 dito artigo apenas ~ propagan
da ao produto "Agarol", e conforme a fig. 
4. Este destina-se a outro produto "Anusol". 
Tambem se referia 0 artigo tI sua numeraCao 
"A-7 e A-30". Pelo menos de A-1 a A-30 ha
veriam 31 exemplares diferente~. Mantenho 

• 
Queiram cnviar-mc gratuitamente 

,;ma <:aixinlla de Slll'l'o.~itul"io .~ anti

I'ClllOl"rllOillac, Anll.,ul. 

Dr. 

Ru" 

Ci,/"d,---

Pro •. 

te?) parte na parte inferior 0 postal no espa
r;:o destinado t:t localidade (ultimos filetes do 
lado direito). 

Debatia-se 0 ilustre filatelista com duas 
dUvidas. 

Se para 0 visrvel corte seria necessaria al
guma autorizar;:§o especial! 

Mantenho a duvida, se bem que, quanto 
a mim, pensar que sim, visto que todos os 
inteiros postais tem (tinham) medidas con-
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essa duvida e acrescento outra. 
Esta numerar;:§o e total mente diferente 

"AN-4". Todo 0 impresso do postal esta a 
tinta azul. 

Mas a grande duvida de toda esta questao 
e 0 nome a dar a este tipo de inteiro e se 6 
ou n§o autorizado 0 corte no mesmo, 
tornando-se, de propaganda, semi-particular 
ou particular. 

Haja outro a desfazer este enigma. 

Aerofilatelia e Astrofilatelia, com medalha de 
prata dourada, a Manuel de Albuquerque, 
com «Thailand - The Air Mail Post 
1919/19691>; 0 Premio Filatelia TemiHica, 
com medalha de prata dourada, a Adelino 
Cravela, com «Descobrimentos Portugue
sesl>; 0 Premio Maximafilia, com medalha de 
prata dourada, a Snvio Soares Silva, com 
«Paisagens e Monumentos da America do 
Nortel>; 0 Premio Juventude, com medalha 

'--~Itl en c:: 
... .!:l;1 c:c ~ 10 
-::I ...J ~ 
L,LJ- ~/ C5 
CICI \J\~ 
I~ 
CTT· BEJA·1.5.91 

de prata, a Natasha da Costa Lemos, com 110 
CaOl>, e 0 Premio Literatura FilaMlica, com 
medalha de prata, t:t Confraria Timbrol6gica 
Meridional Armando Alvaro Boino de Azeve
do, com a sua revista 0 Timbre. 

Uma excelente jornada filatelica esta, de
senrolada em Beja sob a responsabilidade do 
dinamico Nucleo de Coleccionismo do Cen
tro Cultural Desportivo do Hospital Distrital 
dessa cidade, que merece 0 agradecimento 
das entidades locais. 

Jovens com sucesso em Silves 

E muito positivo 0 balanr;:o final da IV Ex
posir;:§o Nacional de Filatelia Juvenil que de
correu no pavilhao da Feira Internacional de 
Silves, de 6 a 10 de Junho, integrada na Fei
ra da Juventude, feliz iniciativa da Camara 
Municipal de Silves. 

Pode pois orgulhar-se 0 Nucleo de Filate
lia da Escola Preparat6ria de Silves, 0 orga
nizador e responsavel pelo certame filatelico, 
de ter protagonizado a manifestar;:ao juvenil 
que, desde sempre, em Portugal contabilizou 
maior numero de visitantes. Este foi um 
exemplo acabado das vantagens indubitl1veis 

de acoplar exposir;:t'Ses filatelicas a realizac6es 
de ambito diversificado. Os benetrcios sao, 
portanto, mutuos. 

E se de entre os aspectos positivos da 
Silves-91, privilegil1mos este, filcmo-Io por 
o considerarmos de importi!lncia vital: um dos 
principais objectivos de qualquer exposir;:ao 
devera ser 0 de ter numeroso publico a visita
-Ia. Mas bastos outros factores sao de~ol
de a satisfazer os que se interessam pela 
filatelia juvenil: nunca antes se tinha reuni
do no nosso pars tao numeroso conjunto de 
colecr;:t'Ses de jovens; jamais estiveram expos
tas tantas participar;:t'Ses de tao elevada va
lia; em nenhuma cirCl:Jnsti!lncia anterior foram 
atribuldas tao altas classificar;:oes; em nenhu
ma outra exposicao concorreram jovens de 
tantas localidades diferentes, pode dizer-se, 
de todo 0 Pars; em ocasiao alguma se cum
priu um programa tao interessante (estamos 

a recoraarmo-nos, por exemplo, do concur
so filatelico «Conhece a Europa atraves dos 
selosl> e do col6quio que contou com a pre
senr;:a de muitos jove.ns, ambos realizados no 
dia do encerramento da exposir;:ao que foi 
tambem, por feliz acaso de calendl1rio, 0 Dia 
da Filatelia Juvenil em Portugal. 

Como se pode facilmente depreender, es
tamos perante um invulgar somat6rio de fac
tos altamente relevantes que encher§o de 
justificado jubilo n§o s6 0 referido Nucleo or
ganizador que engloba os seus jovens com
ponentes e 0 seu professor-orientador, 
Ollmpio de Sousa Gomes, como a Escola a 
que pertence, com particular destaque para 
a sua directora, e ainda 0 munidpio local 
destacando-se aqui, tambem 0 pelouro da 
Cultura e 0 respectivo vereador. 
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Aveiro 91 fecha 2~ Cicio 

Uma vez mais, a dinamica Secc;:ao FilaMli
ca e NumismiHica do muito prestigiado Clu
be Galitos, de Aveiro, mete ombros a uma 
iniciativa filatelica de vulto: uma exposic;:ao 
inter-regional, fl qual poderao concorrer os fi
latelistas naturais ou residentes de uma area 
Centro-Norte do Pars, abrangendo os distri
tos de Aveiro, Braga, Braganc;:a, Castelo Bran
co, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do 
Castelo, Vila Real e Viseu. 

Este certame, denominado Aveiro-91, 
completara a cobertura filatelica do Pars em 
termos exposicionais, em sintonia com ex-, 
posic;:ao hom610ga M meses realizada em Be
ja . Tera lugar no Recinto Municipal de Feiras 
e Exposic;:oes, localizado bem no centro da ci
dade da ria, de 19 a 24 de Novembro 
pr6ximo. 

Na Aveiro-91 aceitam-se todas as partici
pac;:oes filatelicas que nunca tenham con cor
ride a uma exposic;:ao internacional da 
Federa(filo Internacional de Rlatelia, ou a uma 
exposi(filc:5 nacional quer geral quer especial, 
ou que, em exposi(foes de nrvel nacional e 
nos ultimos cinco anos, a contar de 1986, 
nao ten ham obtido medalha de prata ou clas
sifica(fao superior, sendo este limite, de me
dalha de bronze prateado para as 
particip2(fOeS de Filatelia Juvenil. 

As provas ja prestadas pela entidade orga
nizadora asseguram sem margem para duvi
das que a Aveiro-91 sera verdadeiramente 
exemplar e muito contribuira para uma ain
da maior difusao e consagrac;:ilo da filatelia . 
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8eja-91 promoveu colecc;oes 

Tres medal has de aura (0 que significa 
igual numero de candidatos ao Grande Pre
mio), sete de prata dourada e 19 de prata fa
zem com que se possa considerar 
extrema mente positivo 0 nrvel qualitativo da 
Exposi(fao Filatelica Inter-Regional que se de
senrolou na cidade de Beja, de 25 de Abril 
a 1 de Maio. Mas para melhor se avaliar este 
bom resultado, convira acrescentar que de 
bronze prateado foram atriburdas 1 5 meda
Ihas, sete de bronze e seis diplomas de par
ticipac;:ao. Portanto, verifica-se que 29 das 
participac;:oes presentes na Beja-91 alcanc;:a
ram galardao superior a prata, estando, por 
isso, aptas a concorrer a certames de cate
goria nacional, enquanto 28 nao lograram es
se objectivo. 

Estes numeros sao, pois, francamente po
sitivos e dao direito a que os organizadores 
da manifestac;:ao se sintam plenamente sa
tisfeitos e realizados. Eles e, afinal, todos os 
filatelistas. Ainda referente a estes numeros, 
merece salientar-se 0 facto de as medalhas 
de prata superarem as de bronze prateado, 
sen do igual a quantidade das de prata dou
rada e de bronze. No que concerne ao aspec
to quantitativo, as 57 participac;:oes expostas 
na CI~sse de Competic;:ao constituem um nu
mero plenamente satisfat6rio para um certa
me deste tipo. 0 Grande Premio Beja-91 foi 
conquistado por Ant6nio Bonina, com a co
lecc;:ao de Hist6ria Postal, mais especifica
mente de Correio Marrtimo, «Sulcando as 
Aguas», com medalha de aura e ainda felici
ta(foes do juri. 

Os premios das especialidades foram to
dos atriburdos, tendo 0 Premio Filatelia Tra
dicional, com medalh~ de ouro, sido 
conquistado por Jose dos Santos Correia, 
com IIEstudo da Emissao D. Carlos, tipo Mou
chon)); 0 Premio Hist6ria Postal, com meda
Iha de prata, dourada, coube a Joaquim de 
Sousa Lobo, com «Censura nos Ac;:ores e na 
Madeira durante a II Guerra Mundiah). 

A terceira medalha de aura e 0 Premio In
teiros Postais acumulando, ainda, felicita(foes 
do juri foi outorgado fl participac;:ao «Inteiros 
Postais de Relevo - Estudo Especializado», 
pertencente a Paulo Pedroso Dias; 0 Premio 

Maquinas de vender etiquetas 
com impressoes de franquia 

A Direc(fao Geral dos Correios, numa 6pti
ca de desenvolvimento e modernizac;:ao, ad
quiriu maquinas de venda de etiquetas de 
franquia, tipo self-service, para utilizac;:ao do 
publico em lugares onde e grande a afluen
cia deste. 

Os locais escolhidos, nesta primeira fase, 
sao os locais publicos dos Hipermercados, 
dos Centros Comerciais, Terminais de Trans
portes e em CTF com grande afluencia de pu
blico para adquirirem selos. 

1 - DESIGNAC;AO 

As maquinas de venda de etiquetas de 
franquias sao de dois tipos : tipo 631 e tipo 
696. 

1 .1 . - Caracterrsticas 

Fabricadas pela empresa alema Klussen
dorf, as maquinas emitem etiquetas pre
-impressas com 0 srmbolo dos Gorreios - 0 
postilhao - com PORTUGAL e a legend a 
"Correios sempre e em toda a parte", a ne
gativo. 

As franquias estao programadas electroni
camente segundo tarifario em vigor. 

Para adquirir estas franquias e necessario 
utilizar moedas de 1600, 5600, 20600, 
50600, 100600. 

Na maquina 631 os trocos sao efectuados 
com as mesmas moedas. 

Na maquina 696 os trocos sao efectuados 
em etiquetas franquiadas, que podem ser uti
lizadas futuramente noutros objectos postais. 

I • " "- • ( _ r, ___ . 

t __ ............... 

Mod. 696 

1.2. - Etiqueta 

A etiqueta de franquia e de papel prego
mado, e apresenta as seguintes caracte
rlsticas: 
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Dimensoes - 42 mm - 25 mm 
Papel - Couche 
Cor - 4 cores entre amarelo e castanho 
Cor da impressao da maquina - preto 
Fornecimento - em rolo 

1.3. - Franquias 

Antes da impr~nao 
da franquia 

As franquias destinam-se a ser coladas nas 
correspondencias nacionais e internacionais 
e encomendas nacionais. 

1.4. - Recibo * 

A maqina tipo 631, permite dar recibo se 
o cliente assim 0 solicitar. 

2 - ENQUADRAMENTO 

A maquina de venda de etiquetas de fran
quia enquadra-se na legislac;:ao/regulamenta
r;:ao em vigor para as maquinas de franquiar 
com as necessarias adaptac;:oes. 

3 - ESCRITURAf;AO E ENTREGAS 

E efectuada de acordo com as instruc;:oes 
distribufdas pel a DFA, tendo como base as 
listagens dos valores vendidos e.o valor das 
moedas em cofre. 

A entrega dos rendimentos efectua-se se
gundo os procedimentos exigidos para os va
lores postais. 

3.1. - Adiantamento 

Nas maquinas tipo 631 em que os trocos 
sao dados em moedas, os fundos de maneio 
sa escriturados na rubrica "Fundo de Funcio
namento em Numerario" e tratados como 
adiantamentos, sendo identificados pelo n. 0 

da maquina e local de instalac;:ao, conforme 
as instruc;:oes ja referidos no por.1to 3. 
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4 - ABASTECIMENTOS 

Os rolos de fita para franquia sao forneci
dos pelos Armazens Regionais a partir de re
quisic;:oes, fl semelhanc;:a dos outros valores 
postais. 

Depois da impress~o 
da franquia 

Os consumfveis, rolos de papel e a tinta de 
impressao sao fornecidos igualmente pelos 
Armazens Regionais. 

Mod . 631 

5 - ESTATisTICA 

A estatrstica da maquina e feita a partir do 
movimento registado, sendo contabilizado 

Conjunto excepcional 

Philaib~ria 91 em Gaia 

Organizada pelo Clube Nacional de Filate
lia, a I Exposic;:ao Filatelica Luso-Espanhola, 
Philaiberia 91, tem '0 patrocfnio da Federac;:ao 
Portuguesa de Filatelia, dos Correios e Tele
comunicac;:Oes de Portugal e da Camara Mu
nicipal de Vila Nova de Gaia, contando alnda 
com a colaborac;:ao e 0 apoio da Federac;:ao 
Espanhola de Sociedades Filatelicas. 

Tera lugar no Parque de Exposic;:c5es de Vi
la Nova de Gaia e decorrera de 19 a 26 de 
Outubro do ana em curso. Nela poderao par
ticipar os filatelistas e os escritores e jorna
listas filatelicos naturais ou residentes em 
Portugal e Espanha. Serao aceites todas as 
participac;:oes que tenham palmares que per
mita concorrer a uma Exposic;:ao Nacional. 

Sera a primeira vez que se vai realizar uma 
exposic;:ao filatelica bilateral Portugal
-Espanha, dois parses com grande prestfgio 
e profundas tradic;:Oes no mundo da Filatelia. 
Sera 0 in(cio de um novo cicio de exposic;:1Ses 
que tera lugar alternadamente em Portugal e 
Espanha, de dois em dois anos. 

Para alem da exposic;:ao propriamente di-

ta, serao levadas a cabo, e integradas no pro
grama oficial da mesma, inumeras 
actividades de ordem social e filatelica, co
mo 0 I Encontro Luso-Espanhol de Filatelia. 
Serao ainda editados um inteiro postal e oito 
carimbos comemorativos. 

Ja foi publicado 0 Boletim de Divulgac;:Ao 
que abre com mensagens dos Presidj!ntes 
das Federac;:Oes Portuguesa e Espanhola de 
Filatelia e, ainda, do Presidente do Clube Na
cional de Filatelia. Anuncia a constituic;:ao da 
comissAo organizadora e apresenta a lista dos 
Comissarios espanh6is e as zonas geogrflfi
cas da sua acc;:Ao. Segue-se a transcric;:ao do 
ReguJamento Particular da Exposic;:ao (em 
portuguas e espanhol). Por ultimo, surge um 
arti90 de fundo, intitulado .Um tijolo ... que 
e um tesouro)), da autoria do conceituado fi
latelista, Miranda da Mota. Trata-se de um 
trabalho de estudo e pesquisa exaustiva do 
selo .Ceres)) de 10 centavos, tijolo. 

Estao previstos para esta Exposic;:ao 1200 
quadros expositores. 

Sera sem duvida mais um sucesso a aver
bar aos ja anteriormente contabilizados por 
esta nossa congenere fl qual nos Iigam ex
celentes lac;:os de amizade. 
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Carteira de promo~ao 

Do estrangeiro, recebemos uma carteira de 
selos da emissao "aS A<;:ores na hist6ria da 
Avia<;:ao» que bastante nos surpreendeu pelas 
iflgendas que Ihe tinham impresso e que eram 
as seguintes : "p)) e "Philatelia 87 Koln» . 

Jose R. Dias Ferreira 

Consultados os "Flash» da Federac;:ao Inter
nacional de Filatelia nada encontrflmos no Ca
lendflrio das Exposic;:oes Internacionais. a nosso 
congenere, na Alemanha, CLube Filatelico Por
tugues, informa que essa exposic;:ao, denomi-

osAc;ores na histeriada aviac;ao 

Cotejando com outras adquiridas em Portu
gal, verificamos que nao trazem essas indica
c;:oes e ate os pr6prios catalogos nacionais nao 
lhe fazem qualquer merecida referencia. 

Preco 281~50 

nada "Philatelia» se realiza desde 1985, de dois 
em dois anos, em Col6nia, sempre no mesmo 
f'avilhao de Feiras, variando apenas de locais . 

Nao obstante, e segundo informac;:oes da Oi-

osAc;ores na histeria da aviac;ao 

Para os nossos leitores e coleccionadores em 
geral tomarem conhecimento, reproduzimos as 
duas carteiras para verificarem do que se tra
tao Ignoramos, neste momento, se existem 
mais casos parecidos e 0 valor real que essas 
carteiras venham a ter no futuro . 
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recc;:ao de Relac;:oes Internacionais e Filatelia, 
ficamos a saber que as citadas legendas loram 
devidamente autorizadas para a promoc;:ao do 
certame filatelico ale mao, ficando 0 assunto de
vida mente esclarecido quando inicialmente se 
punham muitas duvidas. 

para 0 mod. 416, somente a contagem de 
moedas, enquanto nao forem fornecidas mtl
quinas para 0 efeito. 

6 - DISPOSICOES FINAlS 

Esta Circular entra imediatamente em 
vigor. 

* A funcionar em data a anunciar. 

4 de Setembro de 1990 

o Director - Geral 
Francisco M. Leiria Viegas 

Locais de implanta~ao das m6quinas de venda autom6tica de selos. 

Modelo 696 

Centro Comercial APOLO 70 
Centro Comercial OLAIAS 
Centro Comercial PORTELA 
AERO PORTO (Sala Trilnsitos) 
C.P. CAIS DO SODRE 
Estac;:~o Correios T. PAC;O 
Estac;:ao Correios REST AURADORES 
.Estac;:ao Correios St. • MARTA 

DECRETO-REGULAM ENT AR 

PCM 8/90. 1990-04-06. Regulamento do 
Servic;:o de Receptflculos Postais. 

NORMAS PRIVATIVAS 
DE002090 DPAO. 1990-06-19. Supressao 

de CTF 4a) de Espinhal. 

QUINTA DO LAGO 

GOLFE 
349 OPEN DE 
PORTUGAL - TPC 

16 ~22 OUTUBRO 1990 

DE002290 DPAD. 1990-06-19. Supressao 
da CTF 4a) de Bom Jesus. 

CC000390 DGC. 1990-07-31. Identificac;:ao 
de Postos Publicos de Correios-Abonos. 
Procedimentos-Estat(sticos. 

DE066890 OPAD. 1990-09·09. CTFA de Po· 
cinho. Encerramento. 

CC000490 DG. 1990-09-04. Maquinas de 
vender etiquetas com impressOes de fran
quia. 

Estac;:ao Correios CAIS SOLDADOS 
Estac;:ao Coneios PICOAS 

Modelo 631 

C.P. ROSSIO 
EUROMARCHE 
Centro Comercial FONTE NOVA 
EstaCAo Correios AMOREIRAS 

DE009190 DPAD. 1990-09-06. Supressao 
das CTF 4a) Santa Cruz de Foz COa e CTF 
4a) Chas (Foz COa). 

DE009690 DPAD. 1990-09-17. Supressao 
da CTFA de Vila Fernando. 

DEO 10790 DPAD. 1990-09-28. Reclassifica
c;:ao das CTF. 

FLAMULAS 
GOLFE/34.o OPEN/PORTUGAL-TPC/QUIN

TA DO LAGO 16-22 OUTUBRO 1990. 
Estac;:ao dos Correios de Almancil de 1 a 30 

de Outubro de 1990. 

@r·SPQ~O 1 
HIPERMERCADOS 

CASTELO BRANCO ' 

E/ESPAC;O/HIPERMERCADOS/CASTELO 
BRANCO. 

Estac;:ao de Cor rei os de Castelo Branco de 1 
a 30 de Dezembro de 1990. 
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Relatorio e Contas da Diree~ao 
e Pareeer do CODselho Fiscal 

do aDO de 1990 

INTRODUCAO 

Ao apresentarmos 0 ~elat6rio e Contas re
lativo 1I gerlincia do ano de 1990, permita
-se-nos nestas linhas preliminares acentuar 
que muitas das nossas ac~Oes e actividades, 
conquanto indispensc\veis, nao sao faeilmen
te perceptrveis aos nossos cons6cios. De en
tre elas, cita-se, por exemplo, 0 enorme 
expediente dic\rio, implacc\vel consumidor de 
largas horas de trabalho. Mesmo outras, ain
da que mais palpc\ve'is, nAo sAo, ainda assim, 
susceptlveis de avalia~Ao do tempo e ener
gias que sao dispendidos para as realizar co
mo 6 0 caso paradigmc\tico dos leilOes, cada 
um dos quais requere meses de labor dos ele
mentos da ComissAo encarregada de as le
var a cabo, aos quais, na fase final, se 
agregam necessariamente outros colegas di
rectivos; isto sem esquecer as mutiplas ope
ral;Oes que se desenvolvem durante semanas 
ap6s a realizac;:ao da almoeda. 

* * * 

No ano de 1990, um facto sobressalu na 
vida do CFP: a seu reconhecimento oficial co
mo Pessos Colectiva de Utilidade Publica. 

De assinalar que 0 CFP 6 a unica agremia
c;:Ao filat6lica portuguesa 1I qual foi atribulda 
t1\o elevada distinc;:1\o. 

Foi 0 corolc\rio de um moroso processo que 
inclulu a altera~ao dos Estatutos e a sua es
critura notarial efectuada igualmente neste 
ano. 

A inviabilidade factual devida a manifesta 
insuficiencia de meios financeiros, da expo
si~1io nacional a que nos tinhamos candida
tado, terc\ sido, de certo modo, colmatada 
pel a atribuic;:1Io da organiza~ao da XIV Expo
sil;1Io Filat6lica Luso-Brasileira, LUBRAPEX 92 
(ver rubrica "Exposic;:Oes"'. 
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o leilao efectuado em 1990 f91 ums das 
mais importantes realiza~t'Ses do ano, sendo 
tamMm de anotar as obras efectuadas na Se
de, reservando-se um particular destaque pa
ra as considerc\veis melhorias introduzidas na 
Revista. 

Inserindo-se no ambito das ac~6es manos 
perceptlveis, referimos a continua~ao da ini
ciativa de distinguir a nlvel interno e externo 
(este, atrav~s dos galardOes previstos no am
bito da FPF) prestigiados filatelistas associa
dos do CFP. E tamb~m a aceita~ao por parte 
dos cn do tema "Ourivesaria Portuguesa" 
para algumas ~ries de selos com inlcio de 
emissao em 1991 - ac~Oes Que represen
tam a aten~ao que foi devotada a assuntos 
de interesse. gera!. 

Apresenta-se em seguida de forma mais 
detalhada as vertentes Que consideramos sa
rem as principais do trabalho produzido no 
decurso do ano de 1990. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca, justo orgulho do CFP, conti
nua a crescer e a espa~o disponlvel, conse
quentemente, a diminuir. Atentos e preocu
pados com tal situal;ao, solicitc\mos um sub
sfdio 1I Camara Municipal de Lisboa destina
do a uma estante a implantar numa parede 
morta do sal1lo, n1lo prejudicando a 6rea util 
do mesmo. 

A atribui~ao da verba requerida foi-nos co
municada pel a autarquia em fins de Dezern
bro, devendo ser empregue na constru~1Io de 
um m6vel com as dimensOes adequadas ao 
espac;:o e com caracterlsticas semelhantes ao 
existente na mesma sala. 

1988 FAUNA. COLIBRIS. MULTICOLORES. Dent. 14 

20 d. Petasophores andis 
20 d. Lophomis adorabilis e Chalcostigma herranl 
20 d. Topaza bella e Sappho sparganura 

1989 FLORA. ORQUiDEAS MULTICOLORES. Dent. 14 

20 d. Dendroblum phalaenopsis 
20 d. Cattley a granulosa 

BLOCOS 

1989 FRUTOS DE S. TOME F PRiNCIPE. ROMA 

Selo impresso sobre fo lha Cl3x ~ 19 . Dent . 
1000 d. Multicolor 

1989 FAUNA. COLIBRIS:' MUL TICOLOR. Dent. 

Selo impresso sobre folha 75x 120 
50 d. Oreotrochllus Chimborazo 

1989 FLORA ORQUiDEAS. MULTICOLOR. Dent. 

Selo impresso sobre folha 75x 120 
50 d. Diothonea imbricata e Maxillaria eburnea 

Nota: E muito provc3vel que lIvesse havido outras emissaes . Se conseguirmos obter elemen 
tOS e possfvel que as transmitamos aos nossos leitores. 

Assembleia Geral do CFP 

Realizou-se no passado dia 15 de Julho a 
Assembleia Geral do CFP. 

No primeiro ponto da «Ordem de Traba
Ihos)) foi discutido 0 Relat6rio e Contas da Di 
recc;:ao e Parecer do Conselho Fiscal, relativo 
ao exercfcio do ana de 1990, tendo alguns 
cons6cios tecido crlticas 1I actuac;:ao da Di
recc;:1io e expressado sugestoes para 0 futuro. 

Ap6s a aprovac;:ao dos documentos em 
analise, foi aprovada par aclarnal;ilo a propos
ta da Direcc;:ao no sentido de ser atribufda a 
categoria de S6cio Honor~rio do CFP ao con
s6cio Jos6 Manuel Castanheira da Silveira. 

Finalmente, passou-se a eleic;:ao dos Cor
pos Directivos para 0 bienio 1991/93, os 
quais ficaram constitufdos da seguinte forma: 

ASSEMBLEIA GERAL - Presidente: Dr .. Jo
se Jorge Oliveira; Vice-Presidente: Miguel Sil
va Pessanha; Secretario: Eng. Joaquim da 
Silva Mac;:as; Secreta,rio: Eng. Fernando Men
des Loureir(). 

CONSELHO FISCAL - Presidente: Domin
gos Martins Coelho; Secretario: Dr. Bento 
Grossinho Dias; Relator: Joao Lufs de Me
deiros. 

DIRECCAO - Presidente: Dr. Ant6nio Sil
va Gama; Vice-Presidente: Jose Dias Ferrei
ra; Secretario: Manuel Campos da Cunha; 
Tesoureiro: Fernando Araujo Mendonc;:a; Va
gal: Fernando da Silva Ideias; Vagal: Carlos 
Calheiros da Silva; Vogal: Lufs dos Santos 
Monteiro;- Vogal Suplente: Rui Manuel Rezen
de; Vogal Suplente: Carlos Agostinho Sal
gueiro. 
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1988 SESQUICENTENARIO DO NASCIMENTO DO CONDE DE ZEPPELIN E 750. 0 ANI
VEhsARIO DE BERUM 

Selo impresso sobre folha de 76x 115. Dent. 
50 d. Multicolor 

1988 FLOR E BORBOLETA SOBRE UMA FLOR DE GERBERA 

Selo impresso sobre folha de 82x 117. Dent. 
50 Multicolor 

1988 CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESCUTISMO 1987/88 NA AUSTRALIA 

Selo impresso sobre folha 89x 138. Dent. 
110 d. Preto e verde 

1988 125. 0 ANIVERSARIO DA CRUZ VERMELHA E DO CRESCENTE VERMELHO 

Selo impresso sobre folha de 107x76 Dent. 
50 d. Multicolor 

1988 NATAL E 500. 0 ANIV. DO NASCIMENTO DETICIANO. ANJO DAANUNCIACAO 

Selo impresso sobre folha de 96x 118. Dent. 
50 d. Multicolor 

1988 JOG OS OLiMPICOS DE INVERNO DE 1992 EM ALBERTVILLE 

Selo impresso sobre folha de 92x118. Dent. 
50 d. Multicolor 

1988 ITALIA 90. TA<;:A MUNDIAL DE FUTEBOL EM ITALIA 

Selo impresso sobre fOlha de 108x80 
80 d. Preto, vermelho e verde 

1988 JOGOS OLiMPICOS DE 1992. EM BARCS-ONA. MUL TICOLOR 

Selos impressos sobre fOlha de 1 06x84 . Dent. 
50 d. InsIgnias dos Comites Ollmpicos 
50 d. Evolu9BO da bandeira ollmpica 

SELOS 

1989 FRUTOS DE s. TOME E PRiNCIPE. MULTICOLORES. ··Dent. 13.5x14 

50 c. Sap-sap 
1 d. Goiabas 
5 d. Mangas 

10 d. Carambolas 
25 d. Anonas 
50 d. Abacates 
50 d. Ca jamanga 
60 d. Jaca 

100 d. Cacau 
250 d. 8ananas 
500 d. Mamao 

DISTINCOES 

o CFP tem vindo, a assumir 0 papel que, 
entendemos, Ihe cace, de distinguir associ a
dos seus dentro dos parametros permitidos 
pelos Estatutos, p~r um lado, e por outro, se
gundo os galardOes creados pel a mais alta 
instancia filatelica nacional - a Federac;:~o 
Portuguesa de Filatelia. 

Foi, pois, com natural satisfac;:~o que no 
Congresso da FPF de 1990, vimos aprova
das as propostas do CFP que indigitavam DA
VID COHEN para integrar a "Lista de 
Filatelistas Eminentes", e JOSE RODRIGO 
DIAS FERREIRA para a "Ordem de Mt§rito Fi
latelico", grau ouro. E a unanimidade e acla
mac;:~o registadas tanto na sess~o do Con
gresso, como na cerim6nia da outorga dos 
referidos galardOes efectuada a 1 de Dezem
bro, Dia do Selo, foram bem sintom~ticas da 
justeza daquelas designac;:Oes e do acerto da 
sua escolha. 

Dentro do princfpio antes enunciado, deli
berou a Direcc;:~o prop or 1I Federac;:~o Portu
guesa de Filatelia que seja presente ao 
Congresso de 1991 0 nome do nosso presti
giado cons6cio JOSE MANUEL CASTANHEI
RA DA SILVEIRA, para integrar a "Lista de 
Filatelistas Eminentes". 

Igualmente foi decidido apresentar como 
candidatos aos Prt§mios de Literatura 
FilaMlica-1991 da FPF, para 0 Prt§mio "Go
dofredo Ferreira", 0 livro "Marcas Postais 
Prt§-Adesivas de Portugal"; para 0 Prt§mio "0 
Philatelista", 0 Boletim do CFP; e para 0 Prt§· 
mio "A. Guedes de Magalh~es", Jost§ Rodri· 
go Dias Ferreira pel os artigos publicados no 
Boletim do CFP. 

De acordo com as normas dos Estatutos 
do CFP, foi ainda decidido propor na pr6xi
ma Assembleia Geral a nomeac;:~o do nosso 
cons6cio JOSE MANUEL CASTANHEIRA OA 
SILVEIRA, como S6cio HonorMo. 

ESTATUTOS 

Foi final mente celebrada em 25 de Janei
ro de 1990, a escritura notarial dos Estatu
tos do CFP. 

As dificuldadas e att§ a ignorancia proces
sual sol1re a matt§ria rEiveladas p~r alguns car
t6rios notariais por n6s abordados, tornou ex
tremamente diffcil a concretizac;:ao de um ac
to aparentemente rotineiro. 0 certo t§ que foi 
necess~ria grande persisU!ncia e largo dis
pAndio de tempo e energias para se conse
guir, enfim, resolver este assunto conquanto 
sempre apresent~ssemos a documentac;:~o 
necess~ria. Por isso n~o podemos deixar de 
nos regozijarmos com a conclus~o desta 
acc;:ao. 

EXPOSIC;OES 

Exposlc;:Ao Nac/oanl: Pelo Relat6rio referen
te ao ana de 1989, ja se adivinhava muito 
pouco promissora a perspectiva de se con
cretizar a candidatura do CFP 1I organizac;:ao 
da Exposic;:ao Fllatt§lica Nacional de 1990. 

Convira recordar que na previsao da polC
tica restritiva no tocante a subsrdios lis ex
posic;:Oes filaMlicas por parte dos crr, 0 CFP 
no processo de candidatura referiu que s6 as
sumiria a responsabilidade da sua realizac;:ao 
se estivesse devidamente salvaguardada a 
componente financeira. 

Recordamos ainda que perante a exiguida
de do subsrdio de dois mil contos dos crr, 
o qual apenas cobria cerca de 25% do orc;:a
mento realista que elabor~mos, tent&mos 
conseguir outros apoios junto dos municlpios 
de Lisboa e da sua periferia. Apesar das dili
gAncias e insistAncias que providenciamos 
(prejudicadas pelo perrodo de pre-eleic;:Oes e 
eleic;:Oes autarquicas que entao se atravessa
va) apenas obtivemos resposta da Climara 
Municipal de Vila Franca de Xira. Em Janei
ro de 1990 tivemos uma reunUlo com uma 
funcion~ria do Museu daquela localidade 1I 
qual inform~mos das verb as necess~rias 1I 
consecuc;:ao do projecto e da qual recebemos 
a indicac;:ao do local utiliz~vel para 0 certa
me, ficando n6s a aguardar uma res posta da 
Camara relativamente 1I possibilidade de via
bilizarem a verba necess~ria. 

Quanto ao local indicado, embora visto em 
condic;:Oes preci\rias, pareceu-nos nao ter 
area suficiente nem condic;:Oes. Quanto 1I res
posta, mau grado as nossas intsistAncias, ela 
nunca nos foi remetida pelo que no limite do 
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prazo que nos foi concedido pela FPF, tive
mos de prescindir daquela realiza.ylio, posi
<;lio que foi decidida p~r unanimidade de 
todos os membros da Direc<;Ao em reuniao 
de 1.2.90. 

Lubrapex 92: Tendo em considera.yAo que 
as exposi.yOes filaMlicas luso-brasileiras s1io, 
entre os certames que se realizam regular
mente em Portugal, os mais conceituados, 
mais importantes e de maior expressAo e pro
jec.ylio, a Direc.y1io deliberou prop~r a candi
datura do CFP ~ sua realiza.yAo em 1992. 

Foi com grande satisfa.yAo que, no mAs de 
Setembro, se tomou conhecimento ter a FPF 
dado provimento ~quela nossa pro .. .. siC1io, 
conquanto se perfilassem candidaturas de 
outras prestigiadas cong~neres. 

Tendo em aten.ylio que teri1 de ser absolu
tamente irreversfvel 0 CFP levar a cabo este 
certame, a Direc.y1io, como Ihe competia, de
signou a Comiss1io Organizadora e as Com is
sOes Executivas, tendo-se distribufdo dois 
"comunicados" aos Org1ios de Informa.y1io. 

o CFP espera desta Comisslio Organizado
ra que a Lubrapex 92, ~ sua responsabilida
de, seja a mais noti1vel das manifestacOes 
luso-brasileiras de entre todas as realizadas 
aM agora. 

Outras ExposiCOes: 0 CFP oficiou ~ Comis
sAo Organizadora do Campeonato Mundial de 
Futebol de sub-20, a realizar em Portugal em 
1991 , oferecendo a nossa colabora.y1io para 
iniciativa de ambito filat~lico que, paralela
mente, se possam realizar na ocasi1io. 

A solicita.y1io do nosso S6cio Honori1rio, 
Comendador Manuel Nunes Corr~a, monti1-
mos a sua extensa colec.yAo temi1tica de 
"Borboletas" numa exposi.yAo multi-sectorial 
por si realizada no Pali1cio Foz. 

FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

Continuou a manifestar-se na pri1tica 0 es
pfrito de boa colabora.y1io e entendimento 
com 0 6rg1io de cupula da filatelia portugue
sa. Isso mesmo se manifestou em rela.ylio ~ 
exposi.y1io nacional, com 0 alargamento do 
prazo para a nossa res posta quanto ~ viabili
za.yAo do certame. E tamb~m ~ forma como 
a FPF encarou a candidatura do CFP, face a 
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outras, quanto a exposi.yAo luso-brasileira de 
1992, outorgando-nos a responsabilidade·da 
sua organiza.y1io. 

Por nossa parte, tivemos 0 gosto de uma 
vez mais albergar 0 Congresso da FPF anuin
do ~ solicita<;1io desta Federa.ylio como solu
.yao para tornear dificuldades surgidas com 
as instala.yOes propostas pel a entidade desig
nada no anterior Congresso. 

FEIRAS 

Tal como desde a sua crea.y1io, 0 CFP es
teve presente com um stand nas duas edi
.yOes de 1990 da Feira Nacional de Filatelia 
realizadas no hotel Rbma, em Lisboa, p~r lou
vi1vel iniciativa da Federa.y1io Portuguesa de 
Filatelia. 

Foi com profunda satisfa.yAo que consta
ti1mos continuar a frutificar 0 impulso dado 
pelo CFP, tendo agora comparecido outras 
prestigiadas e amigas agremia.yOes con
g~neres. 

E de novo constatAmos que a nossa pre
senca, em ambas as ocasiOes, se saldou de 
forma positiva sob todos os pontos de vista: 
divulgi1mos a imagem do CFP, angarii1mos 
novos membros, recebemos s6cios que M 
longo tempo nao nos contactavam directa
mente, e 0 encargo do aluguer do espa<;o 
ocupado foi superado pelas vend as 1i1 efec
tuadas. 

LEILAO 

Mais uma vez, a quarta, os s6cios do CFP 
tiveram a regalia de poderem, uns, adquiri
rem pecas que hi1 muito procuravam, e ou
tros, de cederem as que p~r um motivo ou 
por outro deixaram de Ihes interessar, atra
v~s do leil1io. 

De assinalar que no aspecto quantitativo, 
esta almoeda foi uma das maiores (se nAo a 
maior) de todas as jamais realizadas no nos
so pafs. E mesmo no estrangeiro, nao 6 vul
gar uma hasta atingir quase 2000 lotes (mais 
precisamente 1985). TamMm sob 0 ponto 
de vista qualitativo, deve anotar-se a exce
lencia de um bom numero de lotes. No que 
diz respeito ao catAlogo, a pormenorizada 
descri<;1io dos lotes mereceu bastos elogios, 

s. ToME E PRINCIPE 

Jose R. Vias Ferreira 

1988 JOGOS OLiMPICOS DE 1992 EM BARCELONA. MUl TICOlORES. Dent. 14 

5 d. Emblema de "Seul 88)1 e "Barcelona 92)1 
5 d. Mascote e telhados de Barcelona 
5 d. Medalha de Ouro 
5 d. Logotipo dos Jogos de 1992 

CORREIO AEREO 

1988 115. 0 ANIVERSARIO DA CRUZ VERMElHA E DO CRESCENTEVERMElHO. MUL
TICOlOR. Dent. 14 

20 d. Curso de socorrismo 
Impresso con junta mente com os selos de corre lo normal 

SlOCOS 

1988 LUBRAPEX 88 

Selo impresso sobre lolha 113x68. Dent. 
80 d. Multicolor 

1988 FlORA. COGUMElOS 

Selo impresso sobre lolha 84x 118. Dent. 
35 d. Multicolor 

1988 FLORA. PlANTA MEDICINAL 

Selo impresso sobre lolha 82x 117. Dent. 
35 d. MulticG tor 

1988 MEIOS DE TRANSPORTE. COMBOIOS ElECTRICOS 

Selo impresso sobre lotha 118x64. Dent . 
60 d. Multicolor 

. ConClu~o do Iraba ho pub~cado no numero anlcrtor 
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sendo igualmente de registar 0 seu novo e be
neficiado aspecto com inclusAo de 8 p~ginas 
com reprodUl;:<'les a cores, para al~m das ha
bituais a preto e branco. 

o volume deste material impOs que este lei
lAo se desenrolasse em tr~s sessoes dividi
das por dois dias, sendo os lotes apregoados 
pelo nosso distinto cons6cio Jos~ Manuel 
Castanheira da Silveira ao qual se expressa 
aqui um publico agradecimento. 

RELACOES COM OS crr 
o ponto fulcral deste vector ter~ sido a co

labora<;Ao prestada atrav~s de sugestOes para 
o seu Plano anual de emissl)es filaMlicas, sen
do as nossas proposi<;Oes, ao que sabemos, 
analizadas pel os crr com especial rigor e 
atencAo. 

E foi com satisfa<;Ao que tom~mos conhe
cimento, por notifica<;Ao dos crr, que tinha 
sido aprovado 0 tema "Ouriversaria Portu
guesa", sugerido pelo CFP, para oselectivo 
Plano de 1991. Essa satisfa<;Ao redobrou, ao 
saber-se que esse tema ir~ ser motivo da 
emissAo, ao longo de alguns anos, de v~rios 
grupos de selos, sendo pois de calcular que 
no seu termo, ser~ editado pel a Administra
<;Ao Postal um livro com base nestas silries, 
na sua colec<;Ao "Teml\tica". 

Trata-se pois da mais relevante contribui
<;Ao de sempre do CFP fleste sector que de
monstra t:I evidancia ' a atenc;:Ao que iI 
dedicada a est a questAo de ineg~vel interes
se de todos os filatelistas. 

REVISTA 

Em 1990, poder~ dizer-se que a Revista do 
CFP entrou numa nova fase da sua exist~n
cia. Na verdade, um conjunto de factores fa
vor~veis permitiram que a Revista passasse 
a ser impressa em off-set sem que 0 seu pre
<;0 de custo au menta sse - circunstancia ver
dadeiramente excepcional. 

Recorde-se que esse facto permitiu que a 
capa passasse a ser a cores tendo igualmen
te, logo no segundo numero, passado a in
cluir um caderno com, entre 8 e 12 p~ginas 
com reprodu<;l)es a cores. NAo conhecemos 

em todo 0 mundo qualquer Revista cong~ne
re com a profusAo de cor e mesmo com 0 as
pecto grMico da CFP. E neste particular s6 
as grandes publicacOes comerciais interna
cionais nos ultrapassam pOis dispOem de 
meios que nAo estAo de todo ao nosso 
alcance. 

No que concerne ao conteudo, mau grado 
o condicionalismo que enferma todas as pu
blica<;6es filat~licas portuguesas 0 qual se 
manifesta por uma quase aversAo dos colec
cion adores para com a esc rita, pensamos ter 
conseguido lim bom nrvel qualitativo que se 
fica inteiramente a dever aos que colaboram 
com os seus trabalhos - razAo para um agra
decimento sentido a todos eles. 

Refira-se ainda que as quatro edi<;oes re
ferentes a este ano, comportaram 196 pagi
nas 0 que t:I m~ia normal de 32 p~ginas por 
numero, ultrapassa as de sels publica<;Oes. 

Prllmlos: Temos a satisfa<;Ao de registar 
que a Revista do CFP foi galardoada em 1990 
com as maiores classificac;:oes de sempre em 
exposi<;Oes em que participou. Assim, alcan
<;ou medalha de prata dourada na ExposiCAo 
Internacional de Literatura Filat~lica que se 
desenrolou paralelamente A Iberoamericana, 
medalha de prata grande na Lubrapex 90, 
medalha de bronze pratado na IV Exposic;:Ao 
filat~lica Internacional "Rumbo al 92" (Es
panha) e medalha de bronze na Exposi<;Ao In
ternacional FIP, "Nova Zelandia 90". 
Participou ainda na Classe Especial da Expo
si<;Ao Filatlllica Nacional "Gaia 90". 

SEOE 

Tendo em considera<;Ao a disponibilizacAo 
de verb as para as indispens~veis obras na 
nossa Sede, fQi entendido que as mesmas de
veri am ser levadas a cabo no per(odo do Ve
rAo, em particular para nao afectar as 
habituais sessOes de trocas. 

Assim se fez, tendo as obras sido efectua
das em todo 0 complexo do salao de reuniOes 
cujas paredes apresentavam bastantes ra
chaduras e 6bvia necessidade de pintura. Fo
ram tamMm substitu(dos os estores de todas 
as jenelas, as quais, tal como as portas, fo
ram igualmente reparadas e pintadas. 
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Desta forma acautel~mos a indispens~vel 
conservacAo da Sede e proporcion~mos aos 
seus freq~entadores um ambiente digno. 

No que diz respeito ao espaco da Secreta
ria, foi entendido ser util 0 seu redimensio
namento, em particular no que diz respeito 
~ ~rea de atendimento tendo-se ficado perto 
de uma soluCAo consensual. 

TESOURARIA 

S6 com uma boa saude financeira ~ possl
vel encarar 0 futuro com dignidade e sem 
temores. 

'Este princ(pio objectiv~ norteou a gestAo 
da Tesouraria no decurso do ano, a qual po
der~ ser apreciada atrav6s do Balan Co. 

Nesta tAo senslvel ~rea, foram duas as 
preocupaclSes prioritc1rias: a manutencAo de 
um indispens~vel flJndo de maneio, e a cria
CAo de meios que possibilitem, num prazo tAo 
curto quanto posslvel, 0 equipamento do CFP 
com novo meios tecnol6gicos, no entendi
mento que eles poderAo simplificar, adequar 
e melhorar os servicos e at6 mesmo poten
ciar a accAo do CFP. Consideramos que tal 
desiderato foi conseguido, prevendo-se que 
a muito breve trecho possa ser implementa
da a referida moderniza~Ao. 

UTILIDADE POBLICA 

Ser considerada como "Pessos Colectiva 
de Utilidade Publica", 6 seguramente dese
jo perseguido por muitas colectividades das 
mais variadas ~reas. 

Pois 6 com enorme satisfac;:Ao que inclui
mos neste Relat6rio a menc;:Ao de que ap6s 
terem sido cumpridas as ultimas formalida
des de um longo processo que requereu gran
de persist~ncia e numerosas dilig~ncias, por 
Despacho da Presid~ncia do Conselho de Mi
nistros publicado no Di~rio da Republica, \I 
s6rie, n.o 106, de 9 de Maio de 1990, foi 
conferido ao Clube FilaMlico de Portugal 0 re
conhecimento como "Pessoa Colectiva de 
Utilidade Publica". 

Apraz-nos registar este auspicioso momen
to, 0 qual permita-se-nos que consideremos 
como um dos mais altos da vida do CFP. 
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PROPOSTAS PARA VOTOS 

Propomos os votos seguinte: 

A. de agrad~cimento 
1 ) a todos os associ ados que nos prlvlle

giaram com a sua colaboracAo no de
curs!' do ano de mil novecentos e no
venta; 

2) aos anunciantes do Boletim do CFP; 

3' aos OrgAos de Comunica~o Social 
que se referiram ao CFP; 

4) ao Conselho Rscal e ~ Mesa da Assem
bleia Geral, pela colaboracao prestada. 

B. de pesar p~r todos os s6cios falecidos 
durante 0 ano. 

* 
* * 

PARECER 

A DirecflJo 

DO CONSELHO FISCAL 

Ao Conselho Fiscal foram apresentadas as 
Contas e 0 Relat6rio da Direcc;:Ao referentes 
ao ana de mil novecentos e noventa. 

o Conselho Fiscal examinou atentamente 
os documentos acima referenciados e nAo 
tem qualquer objec~Ao ~ maneira como es
t:io redigidos. Constatou, ainda, a maneira 
criteriosa como a Direcc;:lio cumpriu 0 seu 
mandato. 

Por estas ligeiras considerac;:6es e usando 
da faculdade que conferem.os Estatutos, tem 
a honra de propor: 

Que sejam aprovadas as Contas e 0 Rela
t6rio da Direcc;:Ao referentes ao ana de mil no
vecentos e noventa. 

o CONSELHO FlSCAL 

Dr. Jorge de Mello Vieira 
Jos~ Lu(s de Medeiros 

a mlio ~ palmat6ria e emender a dita ... salvo 
se pode contra-explicar ... 

2.0 Acto 

Mas... M sempre uma porcaria destas 
(refiro-me ~ "adversativa", nada de confu
s6es' que trama a vida (quem 'a teria inven-

11\ II' , · .. · ,i i:,ll'i l)lli'lli" {li .II ' I:h d ol t'tJlT t' :J I" . II " 

,. j-a tll-lIll'" da~ ltill'l', · il'a~ lid l iti ,ldl' . Jla li'll'IlI:! : . " 

:, : dil: lt : 

"rill .. ire/ . -- A ';-, H 1lCll 'a~ tla I lIill tl l. IJI ,I ' 1I 1 'tHe 

!'o,' la /. a "'llntra tla (" H'I',·sJHHulcllda d ll';.!":uia l.t!· 
1 .. '-1 (' III'I'l, jll :, (! Il la la- l'osla. 

'-;/':1111 /"(/ II 1I'I'l' /'iro., ---"\0 Il lt'i,. dii' t (' ,is" 
111. 1':1:, cia lal'cI" , 1'1 11 IJlII! SI; 1:11, a 1'lIll"'ga Ila 
p lI~ l a illll'l'lia I! lIas carl as "illda:, (>111' lIarins 1111 

\ :IJII1I'I'S '1I1U dlll'allic II tlia haj:1I1l t h('g:III0, 
,\ ('IlI'I'CSP"lllh'llcia lalll:a,la Il;h "",ixas 110 

('o IT'I'i.) l':u'a :-'1'1' t :lIlt'eg lH: 11;\ rid.III,! , (a tItle Sl' 

('halll:l 1""la illlel'lIa) I! dbll'ilulida 110 1IIi"'"11 

.Jia, d".-,! Sl:l' 1:1II~' a,la l1a~ IlIl""W~, IIl1la llill'a 
allieS da sahida tins cal'lcil'lls , hI' llIlu .Juri,la

""'1111' ",I;lIlll'ilh:l(la , ~1'11l" '1"C Ilan 1'011"I'fi u S,'I' 
l ' Il11 ' I'~'H'~, C Iil'ar;l!) .'('lidas Jl;\ a~hlli.HjbIJ:' lI;:~lO . 

:'''',Ia, CIII'I" '~ I"Hlllelll'ia s d,'\ <'ill al'loIi":II'-sl' 
a' ,',I;lIlll'ilhas IIc~c"al'ias da "':llleil'a ~e~lIilll l' : 

Cad" '::II'la clIj.. pr,u 11 ,,0 <,,,(,,,tI(',, a .. ilu 
Ollt;as . . . . :!:, l'I ,j:-;. 

Cad" lIIasso l'III,II'llilo jUI'llal" , 1'"11 ... 1,,, IHI 
lIul,'",' Ilua('s'I"I '" ill'l" 'I"sos , lill",,, I':t\,hb, , .]1 '\ i
d :III1I ' II'" ('i II I:!.!","'. , ' Iii" pt '. .... ., II :" ) 1'\ I ' 4,.' d , 'I ' iI oill) 

, III "I 'i" 
-. :,.,..: . 

2 surge como "estrela" (nAo de BeI6m' ... is
so, dos "maluquinhos dos papellnhos", os 
tais que "cultivam" muita coisa sem perten
cerem aos PELOUROS DA CUL TURA, ES
CLARECENDO TUDO (1) para satisfac;:Ao de 
TODOS (7, ... (vid~ figura 3, ... 0 que ir~ man
ter aquela par.ticipac;:Ao, no seu devido lugar, 
e MUlTO BEMI(1). • 

o qu~7 Essa nAol Expliquem-sel A do "do-

I), 1'",'1" , .la" 1:II I'I 'c ~I'IJI"II'," ' ias ,;;i" J'l :11 1", 
ti d ; I' ,It) pl, ~, 11 r : (!Ili al (l'Ut; :11) :is tli·;I:,u,!i,I. ... , .IJII 

""1111' a labdla j lllll a, 

.Jas ,'a. las d.~ U~cln .. t~ UHla,~ it.,ti,I:U'l·J1h·s . 

S"/III" / i'lI lIIjlll'udIIS /'VI' ,,,,'iu d.: sl'lI,,: 

Ale a oilnl'ns, 
II [) D . 

- , / I » , 

E a~~i ll1 POI' IIi" 
.!'laS "il:ll'as , 

':!:> 1'" 

, [,I) 

• 75 

~;10 ~1 : llIlo I','unl/illc, : _ \"11 ' Inc;in lIe sl'lIo: 

Ale 3 oilalas, .. ·10 I'" 
»5 »" , SO 

i .,' 120 

E :~r" dinnlc slihilllio.11) l'cis lilli' (' ;lIla 

.Jllas Y.c.'fi: I'. S.' 
, .;" J 

8"IIt/O fl'lIlIlJlIl'lIdos ]101' Jl/cio de scll .. : 

Cada fulha lI'illll,,'cssfio . 5 1':" 

l\',io II St'udo: 

(:atla li,lha , Jt) 1'5 , 

FIg. 2 

tado? coisinha chata, mais chata do que bater 
com a cabecinha numa das colunas do Arco 
da Rua Augusta, all, ao Terreiro do Pa~o .. , 
como os festejos do ou para 0 NATAL te dei
xaram ... 65 mesmo um Terreiro azarento ... 
adeante, .. ' como ia escrevendo. no tal "RE
FORMA POSTAL" e j~ citado, depois da pa
gina 80, s:io-nos "oferecidos" alguns 
model os de impressa (do 1 ao 16' onde 0 n. 0 

bro"? Mas quem 6 que nlio sabe7 Bom tem
po, bom tempo ... venha a explica~ao. 

E agora digam I~ que n:io estou muito bem 
"cultivado" ... para a idadel7 Quem se se
gue? ... j~ agora d~m um valente abra~o ao 
SANCHES, se 0 virem por ar. 't'6brigadinhol 

E a terminar, antes que me esquec;:a: Para 
Que diabo seriam necess~rias duas colunas 
nas facturas7 Vai uma apostinha7 
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ora, como a terceira deveria ser 0 resultado 
de uma passagem pela primeira, confirmada 
pela segunda, deduzo (nilo vale rir) que 
"PORTEAR" n:io tem mesmo nadinha aver 
com "MUL TAR" de onde se ... pronto, n:io 
batam mais no ceguinhol 

Depois, silogizando (aguentam pianinho e 
a p~ firme, que n:io Ihes cobro mais por isso) 

I I: 

1111'1 .1 I I \' , 

• " , . " t • , ". . ., ' ~. • • ' .. . . . .. . '0' " 
\ltl l l, ' ) ~" 

(ho J1"III'~ ,1.1 ";' n .lH l· ·:P" "lt l' nri :11O !'Cl'ilfl !'I 'AU!;ItI,,!:; IH'!O 111' ''''', 
.. ,'01 :1Itrnl:Iio il";' .Ji~lilnd il ~, conf'J l' lllc nl.; n rli~o :- !'il' j!uiu lr," , " 

11101'1'" .innln, 
,\IIIIGO ~r. .• 

A< rorla5 ,10 n"iuu r. llho~ n,lj nce nles, scmlo rrnn'l,wn,I", 
pur nwin 110 S~rrtl, r"~:'I riin dl! , IOI' [ I! : 

Alt'· trrl\ oil:'l\"5 C ~d" II ~ i\ n lt1 r(l lr , , inl e (\ c' illrn It'·j,,; 
Up fn'( n rill(o oilnrn!' t ciflc()Cltln rcis: 
lJe ciu'o n H'le oil.IOS, ~elpnln c cinro r"'i,; 

, • • '~i", IlIIr dinnlc. 5"hi/l(lo I ;ule e cinro rcis 1'''1' rad.1 ,II"" 
lIiln\n~. 

Nih) ~r",lll rrl1nfJlH~il,ln5 cum $1')11)", IlI1gnrf; o : 
All, In'' oilOlos c~· clllsil'nm " IIIr., '1"II1Cllln ri·i,: 
lie Ires n cinro oilnvn', oilenln 1'I" i~; 

i Ile cillco n ~clr. oilnlns, CClIlo C lilllc l' i' i~ : 
C a5~ill1 por dinll"', suhindo '1uarellln rcis 1'01' md" ,lilli' 
oilnl Os. \ .. ,. 

,'n"i,~o 11 . " 

I\s rorrc~pu",lcncin~ tillS ('ro\ incin~ 111lri1IDi1 1 ilia:; 1I:,n 
~rran ror "gorn rr,IOqlle.,,1,,5 com ~~1I05, e pagn l'iiu 0 mc",," 
I'orlc '1I1C I1CS~ r. raso rnAnm n~ do lIeinll ,. lII,ns ",lj~cc lIl. · ' , 

.\IITIGO t il ." 

1'0110< 05 Jlrriollico~, de qllolqllcr t1as5e "" "" III ret" 'I'''' 
srjam, rcrhndo~ com cinlas, pagarno por rolhn de inll'rrSfiill 
cillco I'~i<, Fr.lldo rrnnqll"n,lo~ 1'01' I1lrin ,10. 5,'11',5; , c ,1,,7. rl·is 
nilo 0 ~CIl1I() . 

.\In IGO ~!1 .'" 

0 ; illl"ro.~50<. lilh0t;l'nphi,,5, 011 Arnlll rlls de 'l"n],I'JI' r 1111-

lUrrl;'1, 011 tOrn rolhns n"IJI~n~, nil rm hrnrhll rll~t 11Il g;lr;io ~11f1(1 
r, al1llll ,·.,105 rom 5,'lIos: 

:\ tb IImil nll.;n, ,IN n' j .. ; 

e num golpe brutal (qual drama filat~lico ... gi
rol) 0 REGULAMENTO da REFORMA POS
TAL, segundo 0 Decreto de 27 de Outubro 
de 1852, no TfTULO IV (vid~ figura 1) regu
lamenta tudo, numa gaguez de ecos, retiran
do-nos qualquer veleidade ... e I~ se foram os 
"porteados" por s6 haver "franqueamento", 
ou ser~ que Ii mal? 
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Fig. 1 

o engratyado de tudo isto, por6m, 6 que nas 
"'NSTUCCOES UTEIS" - assim mesmo, 
sem 0 "R" - publicadas no PORTO, em 
1859, ~ tudo confirmadinho (vid~ figura 2) . 
Posteriormente, e desta feita em 1864, no 
"ALMANACH POSTAL", da autoria do Snr. 
Jos~ Maria Verissimo de Moraes, entao Di
rector do Correio de Valentya do Minho, po-

, . Ii --

) I · 11 11\ .\ .: j l'I,1 ' ! 1 i ll ! !' I"(.j,; 
11. , I III'; " I II", (li ! 111 n" jc;.; 

" ;' '' ': '' ' 1 1,,'1' .Ii 1111 1\ ~l'hilH! 1I ,I" , . ",j,; 1"11' r;lJl, flt!', :1 

i: ;':! ' I I ' I .. rl :l l\l ll~ ••• , el " c;. .(,IHII <: 111",;. Iml"! !1o : 
J. : . 1I llI ' I 111 11: ;' , lillie n 'ls : 
]),. Illn" :I cl lI ;1 ~ , flllnn'nl il n! i"i : 
1)1' ,lila" II 1rrt; , ~f'$ !'f ' nln rt"i~; 

f! iI~c;.illl f1 IJT (li;lI1 fr. , ~flhill1ftl "illte' r\'i ~ p,0r c:1I1:. flllt;.1 . 

Anrlron .1n" 

I)II '''' ''I"p. r mnnll5cripl1l5 rcmcllido< el1l r.illl.' 5, ,I I! mod" 
,), 'e ~r I'u~~" " 'l'ilil'nr '1ue n~n cllnlcm cllrrl'~poIIlICllri", 011 

IIfJl,iria~, 011 Cl'lnhl'lCr cnlUmllni r ... 1~ilo prnprin Il l! rlll'liI, ragn
,,;;n, ~c",lo f"""'I"e o1 ,]05 cnm s~1I05 : 

Att'· tlmn eHl~·:t, rinto c cinco rt'+ol ; 
))c ",,,n n ,111,,<, rincoCllln r,:is; 
De " 1Ii1~ n 1rr.~ , !=I"lr.nln r. cinco rt'·is; 

~ "'5il1l pOl' Il ill nlc, ~nhi nolo I'inle e cinco r~ is r or "0,1" O ll ~", 
Non senllo rrnn'l"cn,]05 rom s,~lIo' , )In:;n rl1o: 
A [I', IIInn ollt'n, quarentn rei,;; 
Dc mna n dllns, oilenln r6is; ' 
))c ,Iuns 0 Ires, CClIlo clinIc reis ; : 

r n<5ill1 por ,Iinnlo, snhind~ '1unrcnln reis rior end,. on~n, 

, ,I nnco 3/.' 
As ', ,,,osh ., ~ ,Ie rn7.c"dn< cm cinlas. qne perlllill."n r xa

tninill' St' roul,'.m I}II:lcsquC' r rI1!,n'rns c~('rjpla!t n"" JIl c1 ~ ' s. sim
pl,'s Il I11JU!rOS til! OIt1l'n~ c dns mnrC3!=, scndl1 rmOfpll!:l·lns 
com ~" lIlJsf "agnrilo: 

Ale mna. onl:h, "iute c cinco r~i~; 
Ilr ullin n du,,~, cincoClIlo rei,: 
Dc dun< n Ires, selcnln r cinco r~is: 

C n;5im pllr ,Iinllle, slIhinolo vinle e rinco reis por (oda on~lI . 
~ iln ~(!lwlI1 n ~5 irn rri1 nqllcil dn~ , 11tlg:U'ito: 
Alt" IIIIHl (111-:" , qllnrcnln 1 cis; 
He "",a n d"II ~, oilcnln r(· i~ : 
lle dllns II Ires, renlo e I inle \'l' i~: 

,. " .. im por t1innlr, ~lIhillllo '1"nrrnl il rl' is "nO' ra,l" Ollrn. 

der-se-~ ler, a p~ginas 8, onde se refere lJ 
"Carta de Lei de 20 d' Agosto de 1861", pre
cisamente 0 mesmo, sem mais nem menos 
uma linha/palavra. 

Assim sendo, meu Caro SANCHES, lamen
to ter de concordar e dizer-Ihe que "eles. os 
da rea9a ... " t~m razao e "algu6m" meteu 0 
p~ na argola. Certo? Ser~? Queira estender 

BALAN(JO GERA-L 
Em 31 de Dezembro de 1 990 

ACTIVO 

IMOBILIZADO 
ImobilizatyOes Corp6reas 

Equipamento Administrativo 
AmortizatyOes 

ImobilizatyOes Rnanceiras 
Colectyilo do Clube 

CIRCULANTE 

Exist~ncias 

.' 

Material Filat61ico 
Amortizaty:io ' 

D(vidas de Terceiros - Curto Prazo 

S6cios-QuotizatyOes 12 200&00 
Devedores 1 005 262&15 
Diversos-Boletins 112 120$00 

Dep6sitos Banc~rios e Caixa 
Dep6sitos a Prazo 768 200$00 
Dep6sitos 1I Ordem 265 692$00 
Caixa 2244&60 

Total do Activo 

1 078597$10 
161 789$60 

916807$50 

1$00 

803208$80 
120 4~1 $40 

682727&40 

1 129582$15 

1.036136$60 

CAPITAL PR6PRIO E PASSIVO 

Fundo Associativo 

Dfvidas a Terceiros 
QuotizatyOes 
Credores 
Diversos-Boletins 

Curto Prazo 
12200&00 

224115&40 
112 120&00 

Resultadp Uquido do Exercfcio 

916 '808$50 

2848446$15 

3 765 ·254S65 

3389048$80 

348435$40 

27770&45 

3765254S65 
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LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 
AL TERACOES REINGRESSOS - NOVaS s6cIOS 

PORTUGAL 

2781 - Ant6nio Francisco da Silva Castro. 
Avenida Afonso III, Lote 7-2. ° 
Esq. o. 1900 Usboa. (A) T.C.V.60. 
N.U.T10. 

2834 - Manuel Ant6nio Campos da Cunha. 
Rua Pedro Escobar, Lote 299 A. 1. ° 
Brandoa. 2700 Amadora. (M) T.C. 
V.60.N.U. 

2904 - Elsa Cristina Sobral Int!cio Soares. 
Bairro da Cooperativa de Habita~lio 
Econ6mica Unilio Silvense, 188. 
Enxerim. 8300 Silves. (P).Po.ln.T. 
C.60.N.U.1 .3.67B.94. 

2910 - Dr. Jos~ Manuel Pereira e Silva La
bareda. Rua 5. Lote 36-1. ° Ot. 0 . 
Alto da Faia. Telheiras Norte. 1600 
Lisboa. (P) Po.C.60.N.64.de 1.T20. 
90.94. 

3129 - Ant6nio Rodrigues de Sousa. Rua 
do Souto. 247. EsmojOes. Anta. 
4500 Espinho. (M)Po.Es.Fr.T.60.1. 
13.17.19.21.37.0tl 60.1.19.21. 
58.90. 

3131 - Augusto Oliveira Reis da Rocha. Es
trada de Moscavide, 58-4. ° Ot. ° 
Olivais SuI. 1800 Lisboa. (P) T.C.V. 
60. 

31 32 - Jos~ Augusto Saraiva Rodrigues 
Valente. Bairro das Pedralvas. Rua 
A-2. ° Esq. ° 1500 Usboa. (P) Po. 
T.C.60.N.U.1.2A. 

3134 - Fernando Jos~ Patrfcio Alves Nu
nes. Rua Eifel, 7-1. o. 1000 Lisboa. 
(M).Po.Fr.ln.T.C.V.60.U.1.2.2A. 
10. Hong Kong.16.21.24.28.34.T. 
C.V.60.48.90.94.97.Afinsa. 
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31 35 - Carlos Augusto de Melo Sarritl. Rua 
Bernardo Santareno n. ° 11-1. ° 
Esq. ° 2795 Linda-a-Velha. (M) 
T.C.V.60.N.U. 

3137 - Eng. Fernando de Oliveira Pinto. 
Rua da Via Sacra, 60-2. ° Esq. 4200 
Porto. (A) C.60.N.U.1.2A.Tu
do Ceres em especial.N. em princf
pio. Erros. Variedades e 0 que apa
recer 94. Afinsa/Ateneu. 

3138 - Ant6nio Jos~ Cruz Ramos. Rua Dr. 
Guimarlies Amora, 3-1. o . 2350 
Torres Novas. (M) Po.Fr.T.C.V.60. 
N.U.lnteiros.Pagelas.Carimbos de 
1. ° Dia e Comemorativos.FIAmulas. 
Franquias mecAnicas. 1!lIhas.2.2A. 
1 4A. 1 9.90.Ateneu. (~ 

3139 - Francisco Milheiras Boleto. Rua Dr. 
Ant6nio Jos~ de Almeida, 5-4. ° 
Esq. ° P6voa de St. ° Adrilio.2675 
Odivelas. (MI T.C.V.60.T15.Via
gens do Papa. 

3141 - Am~rico da Fonseca Bettencourt. 
Rua de S. Bernardo, 18-4. ° Esq. ° 
1200 Usboa. (PI T.C.V.60.N.U.1. 
IIhas.Macau. 

3145 - Gabriel Pinh§o Fidalgo. Praceta Jo
s~ Relvas, 1-1.0, 2090 Alpian;a. 
(MIPo.Fr.Es.T.C.60.N.U.72.Postais 
ilustrados e dos CTT.Calend~rios de 
bolso.Caixas de f6sforos.72. 

3146 . Edred Lucas da Costa. Rua Tom~s 
Alcaide, L. 1 00-5. ° Esq. ° Chelas. 
1900 Lisboa. 

3147 - Eng. Alberto Lopes da Silva. Av. D. 
Rodrigo da Cunha, 6-2. ° Dt. o. 1700 
Usboa. (AI Po.Fr.Es.lt.T.C.V.60.N. 
U.1.2A.10A.10B.15.16.19.21.90. 
94. 

PORTEAR, PORTEADOS, 

MULTAR & MULTAS, LDA. 

1. ° Acto 

Viram p~r af 0 SANCHES? Isso ... 0 da 1. • 
Guerra Mundial, 0 da ... nada disso, preciso 
falar com ele, porque? J~ nao se pode que
rer falar a um Amigo? Essa agora I Visitaram 
a "GAIA 90"? Pois ~ p~r causa dela ... onde 
diabo se ter~ metido? 

A prop6sito (j~ c~ faltava 0 "veneninho"l 
serao capazes (ou algum de V6s1 de me di
zer ou dar uma ideia quanto fl ideia que 0 PE
LOURO DA CUL TURA, da cidade de GAIA 
(ser~ s6 dali?1 tem/ter~ acerca do que ~ a FI
LATEllA e, consequentemente, de uma EX
POSIC;:AO FILATELlCA? Demm'a, mas nlio 
esquer;:am a sinonfmia (0 que seria maul ou 
entao I~ iremos ficar pela "terra aravel", a 
que muito boa gente nao consegue escapar, 
por "primitivismo" ou "ignorAncia con
genita" . 

Mas (ora bolas para issol onde p~ra 0 SAN
CHES? .. , outra vez porque e para que? Seus 
curiosos ... curiosos e malandrecos, pois sa
bem que estive I~, na GAIA 90, e estlio es
perando a minha "escrevinhar;:lio", frente a 
um espelho (ser~ melhor convex071 para Ihe 
reduzir 0 valor e impacto. Sim, porque isto 
de dizer, escrevendo, ter sido esta EXPOSI-

Amtrico Mascarenhas Pereira 

C;:AO uma maravilha de facilidades, tais co
mo indica~lio onde, horMos de abertura e 
fecho, propaganda, ilumina~lio, condir;:Oes 
climat~ricas (atendendo aos selos novos e 
gomadosllocalizar;:lio (de excelentes e f~ceis 
acessosl e tudo 0 mais a ser metido no saco 
do sempre amigo "ET COETERA", nao e para 
qualquer uma ... cuidado com a imagem no 
espelho ... V6s tamb~m Itl estivesteis, n'est 
ce pas? ... sou assim mesmo, que hei-de fa-
zer? ... e tive 0 prazer de apreciar os "POR
TEADOS" do SANCHES... ahl agora jt! 
percebem a minha Insist~ncia ... valha-me ao 
menos isso ... levou tempo mas foi compreen
dida .. . ~ que os CRfTICOS, os tais, os "cu
jos", quase me iam estragando 0 "bes
tunto" .. . e, nao e que os "bfpedes" estlio 
com a razlio ... havia ali uma boa "grall'tada". 
Tinham ou t~m, meu Caro SANCHES? 

Pois claro, posso jogar pela positiva, j~ que 
as premissas dadas, neste silogismo (des
viem-se e cuidem-se por causa da gracinhal 
nos conduiem fl negativa. Vejamos: 

PORTEAR - FRANQUEAR devidamente; 
PORTEADO - terti de ser 0 participio pas

sado, jt! que, como substantivo, nlio 0 encon
trei registado; 

MULTAR/MULTA - Impor coima/Coima 
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Na 2.· Reforma Postal, transitou como Di 
reccao de Correio, para a Administracao Cen-

Tinha correio desde 1769 e servico de te
h~grafo, desde os finais do sllculo XIX. 

~
. . / 

./. ~/// 

~.-;~~ 

)~~ 
Carta enviada de Alvaiazere para 0 Porto em 17 de Janeiro de 1867. com carimbo obliterador 
de barras "140" da 1.' Reforma Postal e porte interno de 25 R. 

(ALVAIA2ER~ 

tral do Correio de Coimbra, passando a usar 
o carimbo de barras «82)). 0 carimbo nomi
nativo «AL VAIAZERE)), aparece batido nas 
cores preta e verde. 

* 
8 

o seu nome provllm de "ALVA-VARZEA", 
em virtude de se encontrar situada numa 
varzea. 

Pr6ximo desta vila, existe a serra de' Co
v6es, onde viveu atll 1360 AC, 0 clliebre pas
tor Gergoris, que foi rei da LusiUmia. 

Recebeu 0 seu primeiro foral, em 1388, 
das maos de D. Joao I, tendo antes D. Diniz 
feito a doacao do seu padroado aos Tem
plarios. 

* 
* 

3148 - Sllrgio Alexandre Ribeiro Almeida 
Barreto. Urbanizacao da Portela, Lo
te 199-8. 0 D. 2685. Sacavllm. 

3149 - Francisco Germano Melo. Apartado 
21572.1137 Lisboa Codex. (M) Po. 
In.Es.T.C.V .60.N.U . 1.2A.18.90. 
94. 

3150 - Rita Margarida Figueiredo Vascon
celos Caeiro. Calcada da Palma de 
Baixo, 10-13 0 B. 1600 Lisboa. (M) 

3152 - Ant6nio Julio da Fonseca Santos 
Fernandes. Estrada de Benfica, 
538-4. 0 Esq.o 1500 Lisboa. (P) 
C.60.N .U.1.Reuniao.94. 

31 55 - Alexandre Josll Gaspar Volta e Sou
sa. Av. da Republica, 208-3. 0 N. 
8700 OIMo. (M) Po.T.C.V.60. 
N.U. 

3156 - Nuno Filipe Rodrigues Lopes. Rua 
de Matos Torres n. O 5. 2.0 Esq. 
2330 Entroncamento. (P) Po.Fr.T. 
C.V.60.U.1.2A.21 .94.Ateneu. 

3158 - Eng. Rodrigo Alberto Guedes de 
Carvalho. Rua Pinheiro Manso, 137 
- 4100 Porto. (.A).Fr.ln .Es.T.C.60. 
N.U. l.2A.15.90.94. 

3159 - Rodrigo Jorge Martins Farinha. Rua 
Prof. Vi tori no Nemllsio n. 0 3. Car
dal. 2260 V. N. da Barquinha. (P) 
Po.ln.T.C.V.60.U.l.2B.2C.Guinll
-Bissau.C.Verde.S.Tomll e Princrpe. 
15.21.Ateneu. 

3161 - Josll Francisco Pereira. Rua Alber
to Galrao n. 0 2. 2 .0 Frente. 2560 
Torres Vedras. (M) Po. T. C . V. 
60.N.U. 90.94. 

3162 - Joao Filipe Santos Ascencao. Rua 
Diogo Couto, 18-1. 0 Dt.o 2795 
Linda-a-Velha. (M) T.C.V.60.U.l. 
2A. 

3163 - Dr. Miguel Eusebio Lopes de Sou
sa . Ave. Alfredo da Silva. 11 -2.0. 
2830 Barreiro. (M) Es.Fr.ln .T.C.V. 
60 .N. U.4. 90. 92. 

3165 - Joao Cristiano Dias de Sousa Fon
tes. Rua Nova da Piedade, n. o 79. 
Porta 9.1200 Lisboa. T.C.V .60.N. 
U. l.Ateneu. 

3166 - Manuel Francisco de Amorim Lima. 
Largo Dr. Ant6nio Ramalho, 30 rIc 
Esq.o 4100 Porto. (M) Po.Fr.C.60. 
66 .67B.Pagelas com sarie. Book
let's, etc. dos temas Europa.T18. 
60 .N.l .Macau.2A.ONU. 

.~ 168 - George Trzetziak. Rua Almirante 
Gaga Coutinho n.O 9. Amoreira . 
2675 Odivelas. (M) In. V. 

3169 - Joao Pedro Rodrigues Alho Rua 
Proj . l) Vasco da Gama, Lt. 3-2.0 
Dto. 2745 Queluz (P) Po.Fr.ln .T. 
C.60.N.U.3.67B.90.94. 

31 71 - Fernando Rodrigues Nunes Narciso. 
Rua Alf. Barrilaro Rtta 5-4. 0 C. 
1800 Lisboa. (P) T.C.V:60.N.U. 

3172 - Nuno Edgar Proenca Fernandes de 
Lima. Av. Sanfrll, 4. 2765 Monte 
Estoril. (M) Po.Fr.ln.C.60.N.U. l.2B 
atll 1974.16.30.90.94. 

3174 - Lurs Filipe da Costa Antunes. Urb. 
Quinta do Visa, Torre 4. 3. 0 E. 
3080 Figueira da Foz. 

3175 - Rodrigo Michaelis de Vasconcelos. 
Rua Fialho de Almeida, 1-4. 0 Esq.o. 
1000 Lisboa. Po.Fr.ln.AI.T.C.V. 
60. 

3176 - Eng. Josll de Mendonca Viegas 
Louro. Rua Julieta Ferrao, Late 
D-5. o Dt . o. 1600 Lisboa. 

A<;ORES 

2777 - Manuel da Silveira Paiva. Rua do 
Laureano, 433. 9500 Ponta Delga
da. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.1.Arro
res.21.30 .Tematica de insectos. 
90.94.Ateneu. 

3154 - Nuno Jorge Medeiros Silva. 1.0 Rua 
Terreiro, 45. S. Roque. 9500 Pon
ta Delgada. (M) In.Po.T.C . 60 
N. U. 1. Ac;:ores .2A.90.94. 

MADEIRA 

2243 - Paulo Epitano de Sousa. Caixa Pos
ta14511 . 9057 Funchal. (A) Po.Fr. 
In .T.C.60.N.U.Acores e Madeira. 
90.94. 
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R.P. ANGOLA 

2805 - Eng. Mario Rui Pires. Caixa Postal 
n.o 1221. Luanda. Po.Fr.Es.T.60.-
2B.67 e 68 de 2B.T1 O. em 60 de 8. 
T51 . 

CABO VERDE 

3142 - Tiago Estrela. Apartado n.o 284. 
Praia. 

ESPANHA 

2757 - Julio Cabalero Ramirez. Calle Ange
les, 20-3. 0 -2. '. 08221 Terrassa. 
(M) T.C.V.60.N.U. 

ALEMANHA 

3173 - Reinard Kuchler. Romerwall 57 . 
6500 Mainz. (A) Al.ln.T.C.60.Ca
bo Verde after 1945. 

ARGENTINA 

3167 - Walter H. Carlos. Ave. San Martin, 
2383. Lanus (Bs.As.). (M) Po.Fr. 
In.Es.T.C.60.U.1.15.Tem.Hica do 
Trabalho. T3. T 10.90. 

AUSTRALIA 

2690 - Rev . Bryan Findlayson. 1 A St. An
drew's Place. Cronulla. tJ.S.W. 
2230. Australia . (A) In.T.60.2B (ate 
~ Independencia). 94. 

2863 - Miguel Angel Bautista Alvarez. 3 
Glenrosa CRT. St. Albans. 
Vic-3021. Australia. 

CANADA 

2466 - J .J . Correia P.O. Box. 52057. Oak
ville. Onto L6J 7N5. (A) Po.ln.60. 
N.93.94. . 

CHECOSLovAaUIA 

3133 - Emanuel Nemecek. Harusova 
1335/2. 14900 Prague 4. South 

. Town. Opatov. (M) In.AI.1.Hu.T. 
'60. 1.Madeira e A<;ores.2.3.47.80. 
81.90. 
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CUBA 

3140 - Adrian Portuondo. Calle K n. 0 103. 
Santiago 90400. Cuba. (A) Es.Po. 
Fr.ln.60.U.9. 15.19.30.32.34.37. 
56.57.60.N.67B.Tematicas de: 
Fauna, Arte e AniversMos de selos. 
Da 60.N.U.67B.54 desde 1902.90. 
Facial.61. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

3143 - Oswald Andrade. P.O. Box 1784. 
Hoboken, NJ 07030. (M) Po.Es.ln. 
Replies in In.T.C.V.60.N.U.32 Por
tuguesa.91.93.94. 

HOLANDA 

3144 - S. Schelling. Evertsenstraat 29. 
4371 BD Kouderkerke. (M) In.60.N. 
U.1.2.2A. 

ITAuA 

3136 - Humberto Dakessian. Via G. Albini, 
11. 40137 Bologna. 

3153 - Cocciolo Giovanni. Via Cinieri 49. 
74028 Sava. Ta. (M) In.Fr.lt.T.60. 
3. 

PERU 

3164 - Fernando Tapia Fernandez Baca. 
Apartado Postal 3649. Lima 100. 
(M) In.AI.Fr.Es.T.60.N.1.5. 

ROMENIA 

3157 - Mme. Vladoianu Valeria. Casuta 
postal a n. 0 42. 1100 Craiova. Pro
cura rela<;5es de trocas com todo 0 

mundo. Resposta assegurada. 
3160 - lordache Stefan. Str. Republiccii 

3-5, ap. 3. Braila. (M) In.AI.Fr.T. 
60.N.39.62. 

3170 - Nicolae Raducanu. Str. Artarului, 
19. 1100 Craiova. 

RUSSIA 

3151 - Vladimir Yaremchuk. P.O. Box 58. 
681000 Komsomclsk on Amur. (M) 
In.Ru.60.N.T.1. de 5A.T7.T8.T10. 
T12.T14.Tematica de Cosmos.90. 

culo passado por 850 casas, nas quais habi
tavam cerca de 3.300 pessoas, haven do no 
concelho 1.000 fogos. 

E famosa pela criac;:Ao dos seus cavalos e, 
ao contrario do que se julga, esta fama ja vem 
desde 0 s~culo XVIII. 

ALVAIAZERE 

Vila da Beira Baixa, composta em meados 
do s~culo passado por 390 casas, habitadas 
por 1.600 pessoas. 

Bllhete-Postal envlado de Alter do Chilo para Llsboa, em 15 de Novembro de 1880, com ca
rlmbo obllterador de,barras da 2.' Reforma Postal "161" e porte Interno de 15 R. 

o castelo que cercava esta vila foi manda
do edificar por D. Pedro I, no ano de 1359. 

Foi fundada pel os romanos no ano 204 AC, 
~ qual chamavam "ABEl TERIUM". 

Recebeu 0 seu primeiro foral no ano de 
1249, no reinado de D. Afonso III. 

Esta vila tem Miseric6rdia, que foi funda
da, no ano de 1524, pela rainha D. leonor, 
mulher de D. Manuel I. 

Em 1769 ja tinha correio. No in(cio do nos
so s~culo ja tinha servic;:o de tel~grafo e ser
vi<;o de val ores declarados, encomendas 
postais, cobranc;:as, vales, ordens postais e 
caixa econ6mica. 

Durante a 1. • Reforma Postal, foi uma Di
rec<;Ao de Correio da Administrac;:Ao Central 

ALVAIAZERE 

de Santar~m, usando 0 carimbo obliterador 
de barras "140". 
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Carimbos nominativos 
us ados em Portugal 
no periodo adesivo 

AlPEDRINHA 

A povoar;:ao de Alpedrinha era na 1. • e 2. • 
Reformas Postais, uma Delegac;:ao de Correio 
da Direcc;:ao de Castelo Branco, a qual por sua 
vez pertencia fI Administrac;:ao Central do 
Correio de Santar~m. 

Era e ~ uma vila da Beira Baixa e pertencia 
no s~culo passado fI comarca do Fundao. 

Tinha na altura 400 fogos, para uma po
pular;:ao estimada em 1.600 habitantes. 

E uma povoac;:ao muito antiga, anterior 
mesmo fI romanizac;:ao da Peninsula Ib~rica. 

Os romanos j~ a designavam por "PETRA
TA" ou por "PETRATINIA", sendo mais pro
v~vel que 0 nome "PETRATINIA" seja a 
g~nese de Alpedrinha. 

Com a invasao dos ~rabes , estes passa
ram a design~-Ia "AlPERIADA". 

6 

Pedro Vaz Pereira 

ALTER DO CHAO 

V:;d alentejana, pertencente no s~culo XIX 
fI comarca de Fronteira. 

A·LTER DO CHAO 

Na 1.' Reforma Postal era uma Direcc;:ao 
de Correio da Administrac;:ao Central de Es
tremoz, usando 0 carimbo de barras "160" . 

Com a 2.' Reforma Postal, transitou co
mo Direcc;:ao de Correio, mas para a Admi-

~LTERDOCHA~ 

nistrac;:ao Central de Santar~m, tendo usado 
o carimbo de barras "161". 

Esta vila era constiturda em meados do s~-

Bolsa Filatelica 

Espac;:o a d isposic;:ao de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu 
anuncio ao prec;:o econ6mico de 50S00 por linha. 

PREc,:ARIO DE MATERIAL FILA- Compro selos de Portugal e ex-
H:L1CO - Tudo 0 que V pode ne- -col6nias novos e usados bem co
cesltar . Gratis a ped.do StRGIO W mo Blocos e FOe's. TamMm . 
DE SOUSA SIMOES - 2500 CAL- cor-~r,., qualquer tipo de moeda . 
DAS DA RAIN HA ArtUi ,,,')Piro Baptista - Rul'! Ge-

Troco ou compro selos usados 
de Macau, Espanha, U.S.A. e' 
IIhas do Pacifico. Base YverU 
Emanuel Cunha, Rua da Boa No.1 
va 40, 9500 Ponta Delgada, 
A<; ores. 

neral Humbtlrto ~!:I~ lrlO I.abanas 
de Torres, 2580 Abrigada. 

PORTUGAL-SOBRESCRITOS 
1.0 DIA, COM SERIES, BLOCOS, 
"CARNETS". 1950/1 990 - En
viamos grlltis . SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL-
DAS DA RAINHA. 

PRE<;:ARIO DE StRIES COMPlE- CAMBIO SELLOS USA DOS 
TAS NOVAS DE PORTUGAL -. 1 x 1 DE PORTUGAL POR ESPA-
1953-1988 - Com blocos. -car- NA EMITIOOS DESDE 1950 a 
nets .. e oulras vanedades . GraliS a 1980. 
pedldo SERGIO W DE SWSA Si- Juan Sanchez Sanchez, A. Val
MOES - 2500 CALDAS DA RAI- derrama 6 - 41.640 - OS'JNA 
NHA (Sevilla) (Espana). 

Troco selos novos da Rom~nia 
,na quantidade que desejar. 

Correspond£!l1cia em ingles, 
frances ou alemao. 

lordache Stefan AFR.CONT 
11947. 

C.P.1-29. 
70100 Bucaresti-l. 
Rom~nia. 

Europa de Lesle Ofere<;:o aos 
melhores pre<;:os sl!nes novas tema
tlcas ou outras, InclUindo novlda
des F Loureiro, Pracela D. 
Fernando II, LOle 8-20 DI~ , 2735 
Cacl!m . 

Necessito de selos novos de 
Portugal e Europa Ocidental. Ofe
[e<;o Argentina e Brasil. Base 
Yvert. Luis Orbegozo. Casilla 538 
C.C. l000 Buenos Aires . Ar
gentina. 

DE NOVIDADES SA8EMOS NOS! 
E nalural depols de Quase Qualro 
dezenas de anos. a vender novas 
em.ssOes de todo 0 mundo. Diga
-nos qUI! quer recebsr. e fique Iran
qUilo Recebera tudo que preterider 

StRGIO W DE SOUSA SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA 

Oesejo intercambio de selos no
vos cl coleccionadores de todo 0 
mundo. Rui Pais de Carvalho -
Pampilhosa 3050 Mealhada 
Portugal. 

PARTNER n.· 2844 OF 
THIS CLUB 

I'm interested in exchanging lots 
of commemorative, thematic used 
stamps worldwide, never inferior to 
300 items, so long as they be in 
perfect state of preservation. On the 
contrary, they'" be ignored, unless 
the rate of damaged ones be insig
nificant. Basis: one by one or as you 
li ke . If you care, I can send in re
turn fresh mint stamps in comple
te sets or FOe's. 

Please register always your letter 
and write to : 
Luis AFONSO DA MAlA, L. Martins 
Luna. 12-3 0 Dt 0 4750 BARC ELOS 
- PORTUGAL 

SE COLECCIONA TEMAS OU 
PAisES, TEMOS SEMPRE EM DIS
TRIBUICAO GRATIS, PRECARIOS 
COM CERCA DE 35.000 SERIES 
- Novas, diferentes, completas. 
Indique-nos que colecciona. SER
GIO W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Colecciono selos novos em s~ 
rles completas de Portugal, Ango
la, Macau, MOlfambique e Cabo 
Verde . 

JlIri Isakok. Moskovski pr. 
31 . kv.10. 
Kharkov-50 .URSS-310050. 
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Selos venda e corn pro, novos e 
usanos Contlnente e ex ·col6nias 
Bons precos M Leitao Rua' I lo
te 19. 1° Frente Casal S Bras 
2700 Arnanora 

NOVIDADES Et14 CATAlOGOS 
- Temos mUlta COl sa para Si. Es· 
creva e dlga Que coleCClona . Ha 
grandes novldades em novas cat a
logos! SERGIO W DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA 

COM PRO .Luslanas. IPortugal) , 
cartas, postais , ambulancias, ca 
rimbos franceses, nominativos, en
saios, provas, erros, blocos, paque
bots 

InscricOes marglnais" impresso
res e nurneros de obras 

Rcsposta " Apartado 90 2751 
Cascais Codex 

VARIEDADES DE PORTUGAL, UL, 
TRAt>. t\R . E NOVOS PAISES DE 
EXPRcSSAO rORTUGUESA - Dis
pomos de cadernos com exempla 
res que podern ern rnuilo valorizar 
suas coleccOes Proponha 0 seu en
VIO II apreciacao StRGIO W DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA 

COM PRO- TROCO - Pecas Clr
clJl.ldas l1a Cornpanhla de Mocam
blQue. Niassa . LouT/mco Marques. 
Ouelornane. Klonga. Zamb!!7ia Res
ponno sernpre Paulo S~ Machado 
- Rua Dlrelta !las Camp,nas. 33 -
4100 PORTO 
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Bolsa Filatelica 

Paulo Augusto Pedroso Dlas 
Com pro au troco Inteoros Postals e 
Sobrescrotos 0 LuIs de Relevo de 
Portugal , Acores e Madeira 

Estrada do Loureoro lao Casal de 
Colaresl Letras B e C - Armazem 
de Papel - Alcantara - 1300 LIS
BOA - Telet. : 6007 50. 

NOVOS PAisES DE EXPRESsAo 
PORTUGUESA - Se colecClona ou 
pensa colecclonar estes palses, en
Ire em conlaclo connosco Temos 
tudo ou quase tudo, em seroes no
vas, blocos, provas de cor, e erros . 
SERGIO W DE SOUSA SIMOES 
-2500 CALDAS DA RAINHA. 

"EL FILATELIST A". Clube Equa
toriano de Coleccionismo. Casil
la n. 0 9477. Guayaquil. Equador. 
Quota anual USS5.00. 

Desejo selos novos da Europa 
Ocidental. Tamb~m selos novas 
de Medicina e Fauna de 'todos as 
paises. Dou em troca selos, FDC 
da URSS e par mancolista . Leznik 
Roman. P.O. Box 77 .266023 
Rovno-23. URSS. 

Desejo selos usados de Portu
gal 100 x 100 grandes ou par cat. 
Yvert. Dou novas e usados de Es
panha, It~lia e Franl;a, Aguardo a 
1.0 envio. Bouzon. Plaza Cimade· 
vila, 34. Arcade. Pontevedra. 
Espanha . 

Selos Coroa Procuro para espe
cializacllo ludo sabre asia lema em 
novo, usado, lalsos, reimpressOes, 
folhas, erros, etc Compra. Iroca e 
vende Paulo Vieira - Aparlado 
135 - 8002 Fmo Codex 

Desejo correspondi'mcia para 
tocas de selos de Portugal. Dispo
nho de selos de Espanha e Fran
(fa . Pablo Carrillo. Calle Artajona 
n.O 45.28039 Madrid. Espanha. 

Colecciono material filat~lico 
para as temas: Futebol, Jogos 
Olfmpicos, fauna, gatos e caes, 
desenhos animados de Walt Dis
ney, pinto res da Europa Ociden
tal, espal;o e barcos. Dou em 
troca selos da Russia . Correspon
dencia em ingles ou russo. Res
pondo a todas as cartas. 
Mamedov K,V. URSS, 744015. 9 
Askhabad, ul. Grazdanskaya, d. 
51, KV 7. 

Lista de 1 50 coleccionadores 
de todo a mundo. Envie 500S00 
em cheque ou vale, estrangeiro 
8SUSD Para: Pedro H. Freitas -
Apartado 5202 - 4021 PORTO 
CODEX. 

PAULO DIAS, COMPRA EVEN
DE Inteiros Postais - Selos -
-Hist6ria Postal - Lotes -
Colec<;:oes - etc ... 
APARTADO 30003, 1321 LIS
BOA CODEX - PORTUGAL. 

Desejo selos novas do tema 
Fauna de todos as palses. Dou 
material filat~lico URSS, selos, 
FDC, sobrescritos comemorativos 
e carimbos. Tambllm dos palses 
socialistas. 

Correspond~ncia em franc~s, 
ingles e alemao. 

N.N. Szpuntenko. ul Jaroslavov 
Val n. O 30 "A" n.o 19.252034 
Kiev . Russia. 

ganizac;lio da Lubrapex 92 tomou conheci
mento de que em Espanha considerava-se 
seriamente a hip6tese de alterar a data da 
Granada 92 pois tinham constatado que coin
cidia com a Seman a Santa, Mas pior ainda 
era 0 facto dos respons~veis espanh6is pers
pectivarem uma decislio final apenas para 0 
mils de Agosto. Durante esse perrodo foram 
numerosas as diligllncias efectuadas junto da 
Federac;lio Espanhola, da organizac;lio da Gra
nada e dos pr6prios Correios de Espanha. 

Nos finais de Agosto a Comisslio Organi
zadora da Lubrapex 92 soube que tudo apon
tava para a manutenc;lio da data inicialmente 
prevista para a Granada, conquanto esse da
do nlio se pudesse considerar absolutamen
te definitivo. E de facto, h~ poucos dias 
surgiu a informac;lio que a Granada avanc;a 
a sua data uma semana. Assim, a Lubrapex 
92 decorrer~ de 9 a 17 de Maio. 

Entretanto e mau grado as referidas con
trariedades, outros trabalhos foram desenvol
vidos pela Comisslio Organizadora. Assim, 

foi elaborado 0 regulamento particular do cer
tame, 0 qual foi aprovado pela Federac;lio Por
tuguesa de Filatelia, foi contactada a 
Federac;lio Brasileira que acordou a sua co
laborac;lio e nomeou 0 Comiss~rio para 0 Bra
sil na pessoa do conhecido filatelista Gilberto 
Henry William, foram gizadas com os CTT as 
formas da sua colaborac;lio, foi composta a 
Comisslio de Honra e enderec;ados os respec
tivos convites dos quais, neste momento,fal
tam respostas de apenas tr1!s das 
personalidades, foram esquematizadas ac
c;Oes das diversas ~reas organizativas, foram 
contactadas empresas susceptrveis de pres
tar 0 seu apoio e foi realizado 0 Boletim nu
mero 1, em distribuic;lio, de aspecto 
magnrfico que ultrapassa de longe tudo aquilo 
que j~ se fez no g~nero em Portugal, poden
do me .. mo ombrear favoravelmente com 0 

que de melhor se tem feito no estrangeiro. 

Assim, a Lubrapex caminha na rota do 
exito. 
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Lubrapex 92 

avan~a para 0 sucesso 

Os trabalhas preparat6rios da Lubrapex 92 
safreram alguns sabressaltos verdadeiramen
te inesperados. 

Uma das questOes foi precisamente a da 
data escolhida, vector que de modo algum 
pode ser considerado habitualmente suscep
trvel de preocupac;:oes. Trata-se no entanto 
de assunto importante e mesmo prioritario, 
tendo em considerac;:13o que praticamente tu
do 0 resto tera de girar em torno desse ful
cro: desde a marcac;:13o do local onde se 
desenrolara 0 certame, ate ao pr6prio Regu
lamento no qual ele tem forc;:osamente de ser 
indicado. E pelo exposto, facil e constatar 
igualmente que essa tera de ser uma das pri
meiras deliberac;:Oes da Comissao Organiza
dora de qualquer exposic;:ao. 

E foi precisamente essa a leitura da Comis
s130 Organizadora que, como referimos no nu
mero anterior desta revista, logo na sua 
primeira reuniao geral efectuada no prindpio 
deste ana se debruc;:ou sobre 0 factor data, 
pesando todas as hip6teses e chegando II 
conclusao consensual que a mais apropria
da seria a de 2 a lOde Maio. 
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De anotar ainda, que foi devido II ingente 
necessidade de marcac;:13o de data que a Co
missao Organizadora comec;:ou os seus tra

. balhos com tao grande anteced~ncia. 
Importara agora indicar a razao pel a qual 

este perrodo foi considerado ideal. Pois bem, 
o factor decisivo foi a Exposic;:ao Filatelica 
Mundial «Granada 92» que tera lugar no pars 
vizinho, na castic;:a cidade de Granada, de 17 
a 26 de Abril desse ana de 1992. Foi en ten
dido que a Lubrapex devera inaugurar-se no 
mrnino espac;:o de tempo possrvel ap6s 0 en
cerramento da Granada - 0 suficiente para 
que as colecc;:Oes portuguesas e brasileiras 
expostas na Mundial, venham para Lisboa. 
Assim se obvia a que as colecc;:Oes brasilei
ras cruzem quatro vezes 0 Atlantico, e tam
bem se conseguira a presenc;:a em pessoa de 
maior numero de filatelistas brasileiros que 
numa s6 viagem iI Europa estarao em duas 
exposic;:oes. Alias, na edic;:ao de 1984 da Lu
brapex, foi seguida id~ntica metodologia com 
magnrficos resultados para todos os inte
ressados. 

Sucede que em fins de Abril passado a or-

Desejo trocas de selos tem,\ti
cos: animais, flores, quadros, fu
tebol, Jogos Olfmpicos, Walt 
Disney, avioes, barcos, de todo 0 

munoo. 
Dou em troca selos novos e 

usados da Rom~nia, URSS, Bul
gl\ria, Pol6nia. 
Tamb~m vendo selos novos e 

usados da Rom~nia a prer;:os inte
ressantes. 

Dumitrescu Dumitru. Str. N. Ti
tulescu, Bloc 15, Ap. 15. 

1100 Craiova. Rom~nia. 

Preciso: Catfllogos Yvert Euro
pa Ocidental e Oriental de 1989 
/90. Catfllogo Yvert Franr;:a 1991. 
S~ries completas novas de todo 0 

mundo de flores, fauna, Jogos 
Olrmpicos e pintursa. Dou selos 
em s~ries complestas novas, no
vidades e s~ries antigas comple
tas usadas. Resposta assegurada. 

Mme. Vladoianu Valeria. Casu
ta Postala n.o 42. Cod. 1100 
Craiova. Rom~nia. 

SELOS 
STAMPS 
COMPRA 

Balsa Filatelica 

ATENCAo: Tenho born stock se
los novos, Blocos, Carteiras, e FDC 
Portugal, algo Macau, e antigas Co-
16nias . 

Vendo algumas s~ries, Portugal 
desconto 70%. 

Escreva' SILVA PEREIRA, Rua 
Ant6nio Nobre. 43-20 Dt O 1500 
LlSBOA ou Telel. 7B 48 16 

Com pro selos comemorat ivos 
usados de Portugal. de 1985 em 
dlante Pago bem H Sarmento 
Tt-rre F-4 0, Dto 2780 Oeiras 

Trocam-se informac;:5es 
bibliogratico-filat~licas - Acflcio 
Luz - Rua 1.0 de Dezembro, Lo
te 3, 3. 0 Esquerdo, 2330 Entron
camento. 

Envle 100/250 selos dlferentes 
usados comemorativos de Portugal 
Continental, depois de 1981 e re
ceberA a mesma quantidade e va
lor Yvert da Holanda . Carr : ingles, 
frances au alemilo . ROBIJN . Kon 
Julianalaan, 12. NL-2274 JK Voor
burg . Holanda. Troco tamb~m se
los perfurados de todo 0 mundo por 
comemorallvos modernos Benelux. 

FILATELIA 

1.' s~rie 0 n.· 1 (capa: Circular 
Mensal de Propaganda e 1 de De
zembro de 1940 a preto, cercadu
ra e estampa de Sir Rowland Hill a 
vermelho); "SELOS & MOEDAS" 
nO 10; "BOl. CLUBE FILAT~lICO 
MO<;:AMBIQUE" n. • 6 a 22, 24, 26 
a 41, 57, 62 e seguintes; "FILA TE
lIA TEMATICA" 0 suplemento n. • 
5, de Julho de 1915; "BOl. CLU
BE FILAT~lICO PORTUGAL", as 
Suplementos n.· 281-B, 281-C e 
281-E; "MAGAZINE FILAT!:lICO" 
revistas n.· 2, 3, 4, 7 e 17 e Bole
tim Mensal de Novidades n.· 1 a 
9; "BOl. SEC. FII,.. ASS. CUl. DES. 
EMP. U. B. P." n.· 1,2 e 4; res
posta a F. Ideias - R. RosAl ia de 
Castro, 1-20 esq. - 1700 lISBOA 
ou pelos I. : 1011 56 21 12 ou (01) 
7153808. 

Cadernos com selos de Portugal 
e Ultramar il escolha Interesse 
espeCia l para secr;;oes au micleos fi
l at~ l lcos, bem como para coleccio
nadores Inlclados e m~d ios Prer;;os 
convldativos . H. Sarmento Torre 
F-4 o. Dto 2780 Oelfas 

.SALE 
STAMPS 
VENDE 

F. MARTINS - PORTUGAL 
APARTADO 5009 1701 LISBOA CODEX 

PORTUGAL 
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/~ TEN(;AO TEMATICOS! 

Tenlos udlhares e milhares de series novas 
dos mab variados tenIas. 

Enviamos gratis pre~arios (7/8/9) 
com a ulo·ioJ·ia delas, convenientenlente agrupadas 

por paises e assinal.adas por temas. 
Se nao fa% ainda quolquer tema, 

taos damos-Ule algunlas ide'ias. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Telcfolle (062) 83 12 48 • 2500 CALDAS DA 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro 

Nov/dades. Tem6ticos. 
Sobrescrltos de 1.° ella 

TOOO 0 MATERIAL FILAT!LlCO 

BaSIos I Campos, lda. 
R. Marla Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 Ll8110A pOR~GAJ: 

PORTUGAL - ·COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS I TEMA 

CONT ACTE..NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMAncos 

Grande sortido de 
Series completas e 

Selos tematicos 

Pera lis/as de prefos gratis 

EIadio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 

Telef. 54 97 25 

1100 LISBOA 

EDITORIAL 

Uma coisa e elaborar-se uma revista com uma media de 32/36 paginas a preto e bran
co (numeros mais ou menos registados por este 6rgao entre 1984 e 1988). outra e 
organizar-se uma publica«;ao com 48/56 paginas com capa a cores. um ou dois cadernos 
interiores em plena cor e restantes a duas cores. 

E se ja representa um esfor«;o consideravel um amador montar uma revista com as ca
racteristicas indicadas em primeiro lugar. deve ser evidente que as dificuldades se multi
plicam consideravelmente quando se decide apresentar urn produto de melhor qualidade 
- uma publica«;ao que mereceu ha pouco de um nosso cons6cio 0 comentario: ccAgora 
sim. temos uma revista!u E ele poderia mesmo acrescentar que temos uma revista verda
deiramente impar no panorama filatelico mundial 56 ultrapassada por algumas publica
«;Oes comerciais estrangeiras . Porque.ia 0 dissemos noutra ocasiao. perdoe-se-nos a 
repeti«;ao que no entanto parece-nos justificar-se para que os associados do CFP se com
penetrem da forma como a sua revista se insere no espectro internacional das congeneres. 

E claro que temos a consciencia de que mais havera a fazer. 0 formato e um aspecto 
que frequentemente questionamos e que esperamos alguma vez termos oportunidade e 
possibilidade de colocar a considera«;ao dos associados do CFP. Tambem um maior Ie que 
de colabora«;Oes e materia que perseguimos. lan«;ando aqui e uma vez mais. um veemen
te apelo no sentido de nos remeterem textos para inser«;ao. 

Mas de todos. 0 maior problema e. sem duvida. a irregularidade com que ultimamente 
tem side dada a estampa . E certo que podem aduzir-se algumas explica«;oes para esse 
facto. Poder-se-a. por exemplo. referir que tambem e nossa tarefa conseguirem-se os in
dispensaveis apoios para cobrir 0 aumento dos custos derivados da introdu«;ao dos ca
dernos em plena cor - 0 que nao custa convir nao ser tarefa nada faci!. 

Sera preferfvel abdicar dessa melhoria (como ja ouvimos advogarl e cumprir escrupulo
samente a periodicidade? Sobre este ponto. gostariamos de ouvir a opiniao dos nossos 
leitores. 

Obviamente que nos iremos esfor«;ar por manter a qualid~de e respeitar os prazos. Ga
rantimos que faremos 0 melhor do que formos capazes. 

* * * 
Entretanto. todos os associados receberam 0 Boletim n.O 1 da Lubrapex 92. edi«;ao 

de grande categoria que enriquecera de forma assinalavel as suas colec«;Oes de publica«;Oes. 
E 0 pr6ximo numero de CFP ja esta no prelo. 

A. SILVA GAMA 

3 



~ filafelia 
~ BARATA DRS NEUES 
Rua da Trlndade, 5 - 1.° Dt.o (Ao La,rgo do Carmo) _ 1117 LlSBOA - Codex 

Telef.346133 

SClft~ .~ 
~ -~_ NOVOS E U t 

ira.::nedid;;~ ,"==~S~D.O .... ! 
' .f' • PDRTUGAlE UlTRAMAR 0'·' •• Ie NOWOt Pilises de & . 

. . • ESTRANGE/RD preSUQ Po~ugueRl! . 
• ESTRA (Por Pals"sl 

5' NGE/RD -TEMAT/COS . . t 
:: iii 

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• lNTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CART AS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Possl.limos grande quant/dade de 
IIvros, revlstas e catlilogos sobre 

fllafella e numlsmlitica 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

SOMOS ESPECIALIST AS 

em selos c1assicos, series amigas e modernas 
de todos os palses. 
Hist6ria Postal Mundial. 
Solicite 0 envio GRATUITO de: 

• Catalogos de vendas mensais 
• Catalogos de leiloes pelo correio 

Colecciono . _. ___________________ _ 
N orne _____ .. _ . __ ._ 
Morada ... _. ___________________ _ 
Localidade ________ _ 

acaba de aparecer e ellvia-se gl'atllit3luellte 
PRE<;A.RIO PORTUGAL 

* series novas e obliteradas, blocos, carteiras, principalmente dos anos de 1953 a 1990 
mas muitas coisas anteriores 

* paginas especiais com erros, pe~as pouco conhecidas e outras bastante raras 

* pageJas, sobrescritos do 1.0 dia, edi~ao CTT 

* series completas novas sem goma, des de Camilo e para diante 

* series a pre~os baixos, com vestfgios de ferrugem 

PRE<;A.RIO MACAU 
* tudo a partir de 1974, em series, blocos e carteiras. Erros. Sobrescritos do 1.0 dia, alguns 

mais antigos 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Telefone (062) 83 12 48 • 2500 CALDAS DA 
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Loja Filatelica D. LuIs 
Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postals 
Compra : Venda: 

DURO - PRATA - COBRE 
Promoc<ao do mes 

Folhas e Capas Lindner 
Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Se!os 1960170 - 50 % desconto 
SOLICITE AS NOSSAS L1STAS DE PREvOS PERI6DICOS 

Centro Comercial SIRIUS - Loia 14 - Telefs. 667463 / Das 20 lis 23 h: 9713132 
Rua 5 de Outubro 156· 4 1 0 0 P 0 R T 0 

CASA A. MOLDER 
RUA 1." DE DEZEMBRO. 101. 3." - 1200 LlSBOA - TELEF. 342 15 14 

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

DE EXPRESSAO PORTUGUESA • TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execu~1io r6pida de pedidos por correspond6ncia 

FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO,LDA 
:;EDE: Prar;:a Mouzinho de Albuquerque, 113-9~ - Sala 911 

LOJA: Centro Comerciel Brasilia - loja 127, Parta Nova - 4100 PORTO 

LINDNER 

o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTA<;AO 
E PRESERVA<;AO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 
Os conjuntos de 1 98~ ·~ chegaram 

PE<;AM PRE<;ARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELlA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA 

BOlETIM 
DO 

CLUBe FllATElICO 
DE 

PORTUGAL 

Revista bimestral 

Director: DR. A. SILVA GAMA 
Administrador: J. RODRIGO DIAS FERREIRA 

Propriedade do CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL, 
Pessoa Colectiva de Utilidade Publica 
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Av. Almirante Reis, 70-5!' Dto 
1100 LlSBOA - Telefo"e 823936 
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LDA 
P.O.BOX 2335 

LlSBOA CODEX 
TELEX 40124 JMVPAB 

FAX 9250194 

• REAGENTES DE LABORATORIO 

• PRODUTOS QUfMICOS 

• VIDROS PARA LABORATORIO 

• PRODUTOS QUfMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

-.,.... 
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QUE No~ CONTIr ,t -HIhTo~/A =fANr!r3T/Cft 

I 

RE6tlsr()~ ~ MEMOR,JIr 

.....-----..... .. ~ 
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COLECCIONE 
SELOS DE MACAU 

urna riqueza Cultural 
urn valor de Futuro 

'EITOt; E t'rVENTURtt~ 

PO JK)hfJO /VftfNPO PA-~ TOpOoMIIIIPO 

& Correios e lelecomunica,aes de Macau 
~ ~ r, III lit ii'] 

Divisao de Filatelia - Largo do Senado - Macau 



TEXTO de HISmRIADOR . SELOS de COLEC~AO . IMAGENS de VALOR 

OS NAVIOS dos DESCOBRI
MENTOS 

~afuos~POOLOJ. 
~ECCAO DE SCRVK;OS Of fIIAmlA .. , . ,. 

Portear, porteados 
multar & multas, Lda 

Lubrapex 92 
avan~a para 0 sucesso 

Ourivesaria brilha 
nos selos portugueses 
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