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LeifOes ![ifate[icos, Paufo fJ)ias 

PROXIMO LEILAO 
16 e 17 de Janeiro 1993 

Pedidos e Informas;6es 
Apartado 30003 - 1321 LISBOA CODEX 
Telefs.: 60 0750/6064 88 • Fax: 6064 88 

Exposis;ao de Lotes 

No Local do Leilao 
Rua Dr. Antonio Ondido, 17 
1000 LISBOA • (a S. Sebastiao da Pedreira) 
Dia 16 de Janeiro de 1993 (manha) 

Lisboa - 18 de Dezembro de 1992 e 
2 e 9 de Janeiro de 1993 no 
Clube Filatelico de Portugal 

Porto - 19 de Dezembro de 1992 no 
Clube Nacional de Filatelia 

• • • • • • • 
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Os ultimos preyarios em distribuiyco 
completamente actualizados 

• PORTUGAL 1953-1991 (II Centemlrio) 

• Novas P AISES DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

• EMISSOES EUROPA-CEPT, em selos, mini-folhas, sobrescritos do J.l! dia 

• AS VIAGENS DE S.s. 0 PAPA, circulares com inscri~ao, para que possa 
reccbcr todos os sobrescritos comemorativos. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Telefone (062) 83 12 48 • 2500 CALDAS DA RAINHA 

1---- ------ - ------------------------1 

Desde 1952 a vender selos e material filatelico 

PORTUGAL - COLONIAS Pacotes para Revenda 
ESTRANGEIRO 

QUALQUER 
NOVIDADES Em envtlopt McrladOf 

MANCOLISTAS PAIS TEMA hallpartrtt com Ilp~60 
x 10 x 10 

ASSINATURAS CONT ACTE.NOS 
PORTUGAL so dt. 800$ 950$ 

I. COELHO, FILATELIA e 100 dt. 1850$ 2000$ 

Apartado, 135 - FARO 8002 UlTRAMAR 200 dt. 3700$ 4000$ 
SOO dt. 10000$ 10500$ 

MUNDiAIS so cit. 700$ 850$ 
Selos de Portugal, Ultramar 100 cit. 1400$ 15S0$ 

e Estrangeiro 200 cit. 2900$ 3200$ 
Nov/dades. Tem6ticos. 500 cit. 7SOO$ 8000$ 
Sobrescrltos de 1.° ella 

TOCO 0 MATERIAL FILAT~LlCO TEMAncos SO cit. 1500$ 1650$ 

BaSIoS I Campos, Ldao (Diversos temas) 100 cit. 3000$ 3150$ 

R. Marla Andrade, 55 - Tel. 834108 H. SARMENTO 

1100 L1110A PORTUGAL TaITe FA.· 01.· - 2780 OEIRAS • (Tel. AA318 85) 
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Somos 

ESPECIALISTAS 

em selos chissicos, series antigas 
e modernas de todos os paises. 

Hist6ria Postal Mundial. 

Solicite 0 envio GRATU/TO de: 

• Catalogos de vendas mensais. 
• Catalogos de lei/6es pelo correio. 

(0 conteudo dos nossos cat6logos esta dedicado ao colecci
onador de medio e alto nlve/ ji/ate/jeo). 

Colecciollo: ........................................................ . 

Nome: ............................................................................................... . 

Morada: ............................................................................................ . 

(AT"LOGOS PARA 1993 Je'I a venda! 

YVERT - Volume I - Fran<;:a 
Volume IA - Andorra, Monaco, Onu, Europa/Cept 
Volume VII - Ultramar, de Oceano Indico a Zouloulandia 

ATENEU - Portugal, Macau, a cores 

Estamos em 1992, ana do nosso 40. 0 aniversario em actividade filatelico
comerciaL Pode dar-nos os parabhzs, mas e v. que recebe as prendas! 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Escrltorlo Fllatelico 

Telefone: (062) 831248 - 2500 CALDAS DA RAINHA 

Desde 1952 a vender selos e material filatelico 

AdmissCio 
Quofizco;oo onual 

ASSOCIA(io PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA 
Alameda Unhas de Torres, 155 · 1.. Esq. - 1700 USBOA - PORTUGAL 

Relllizlldora de POHtllis-Muxill108 de Portugal, Arores .e Madeirll 

CONDI~6ES DE ADMISSAO 
POrlugal/Espanha 

1.oo0S00 
1.000500 

Europa 

FF 50,00 
FF 50,00 

Pagamenlos per choquo, vale do """''' ou val. pooIol ;"'",oc:io .... 1 

Envia-se Bolelull, a pedido • 

Oulros PoIses 
USS 10.00 
USS 10.00 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COMPRAMOS 
EUROPA - (CEPT) 

• novos sem charneira • 
a 50% do Catalogo Especializado Afinsa, desde 1965 a 1976 inclusive 

FILA TELIA NUMISMATICA MADEIRA 
T.lcf.: (091) 230 ~o - F.., (09\) 30 805 • C.o\IX-\. POSTAL - 4511 • 90P FUNCHAL CODEX - /.L-\DElRA 
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Loja Filatelica D. LUrS 
Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postais 
ConlJlra : Venda : 

OURO - PRATA - COSRE 
Promor,;ao ·do mas 

Folhas e Capas Lindner 
Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Se!os 1960170 - 50 % desconto 

SOLICITE AS NOSSAS LlSTAS DE PRECOS PERIODICOS 
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 41 00 .p 0 R T 0 

CASA A. MOLDER 
RUA 1." DE DEZ6MBRO, 101, 3 .° - 1200 USBOA - TEl:EF. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

SEL~~ D~x~~~~~;~\~~~~2~E~~rSES • f~~~~~~E a~'!.~lgC~~;:~~ ~~~~~ 
COMPRA - VENDA 

Execu~ r6pida de pedidos por correspondlncia 

, 
FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO,LDA 

SEOE: Praca Mouzinho de Albuquerque. 113-9~ - Sala 911 
LOJA: Centro Comercial Brasilia - Loja 127. Parte Nova - 4100 PORTO 

LINDNER 

o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENT A<;AO 
E PRESERV A<;AO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAisES ESTRANGEIROS 
Os conjuntos de 1989 j~ chegaram 

PE<;AM PRE<;ARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELlA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA 

• 

EDITORIAL 
E com 0 maior go51o que retomamos 0 contacto com os leltores ap6s um 

Interregno bem mais longo do que previamos e do qual desde ja nos 
penitenciamos. 

Como todos deverao calcular, a Lubrapex 92 mobilizou todos os nossos 
esfo~os: desde 0 inicio do ana ate a data da sua realiza~ao e, depois, ate a 
devolu~o das participa~6es e diligencias acess6rias, apenas fol hurl"'anamente 
possivel trabalhar para que 0 grandioso certame correspondesse aos designi
os e51abelecldos e a expectativa criada. 

Mas 0 contacto com os associados ntio se quebrou pois, ap6s todos eles 
terem recebido no ana transacto 0 Boletim n.!! 1 dessa manife51a~ao, todos 
receberam igualmente, este ano, 0 Boletim n.!! 2, 0 Catalogo, 0 Palmares e 0 
Catalogo do Leilao Lusa-Brasileiro. 

E aqui permitima-nos chamar a aten~ao dos cons6cios para a circunstancia 
de Ihes termos possibilitado fica rem com publica~6es de alta qualldade e valor 
- possibilidade essa reservada somente aos intervenlentes dessa exposl~o 
e aos s6cios do CFP. 

o grande esgotamento provocado pelos trabalhos Inerentes a Lubrapex 92, 
as ferias, um Imponderavel absolutamente imprevl510 e mais de um mes de 
Indesejavel doen~a, explicam que s6 agora Ihes chegue as mtios esta Revl51a. 

Num esfor~o para minorar os inconvenientes, determinama-nos que e51a 
Revi51a contivesse 58 paglnas. 

Revi51a que alnda e dominada pela Lubrapex 92, com um longo relato da 
Exposi~o, alias, tal como se impunha. 

A publica~ao desfasada no tempo do relat6rio de actividades correspon
dentes ao ana de 1991, e justificada pelo desejo de dar continuidade ao principio 
de deixar arquivado esse documento no 6rgtio do CFP . 

Finalmente, desejamos desde ]a chamar a aten~ao dos cons6cios para 0 
auspicioso evento que se comemora em 1993: os 50 an os do Clube Filatellco 
de Portugal. Temos e51ado a esquematizar urn conJunto de celebra~6es que 
irao tendo lugar ao longo desse ano. E estarnos plenamente receptlvos a todas 
as suge516es que para 0 efeito os cons6cios achem por bem enviar-nos. 

* ** 
Aproveitemos ainda 0 ensejo para desejar a todos urn BOM E FELIZ NATAL 

e PROSPERO ANO NOVO. 
Ate breve. 

A. SILVA GAMA 
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A folhinha da SCM 
de Macau 

Porque ja tin ham sido usadas as desig
nac;6es .. Urn novo bloco postal de Macau" 
e "Urn novo bloco de Macau". escolhemos 
hoje outro titulo por talvez melhor traduzir a 
realidade, para iniciarmos a nossa colabora
CIao. 

Quando urn articulista cheio de entusias
rna e bern intencionado assinalou 0 lanc;a
menta de uma folhinha comemorativa do .. 4.!! 
Centenario da Santa Casa da Miseric6r
dia de Macau.1509-1969". mal sabia a 
tempestade que ia desencadear (1). 

De facto, em face da resposta a umas 
perguntas feitas aos cn de Macau, nos fi
nais do ana de mil novecentos e sessenta e 
nove, na qual esclareciam «que, mediante 
autorizac;ao superior, e sob fiscalizac;ao des
tes Servic;os, foram aqui confeccionados 5000 
blocos comemorativos do IV Centenario da 
Santa Casa da Miseric6rdia de Macau, que 
estao sendo vendidos por intermedio dos 
cn a duas patacas cada». 

Pouco tempo, ap6s, terem sido dadas 
estas explicac;6es a assunto volta a baila num 
bern fundamentado artigo de Frederico Vilani 
(2) que, por nao ter perdido a oportunidade 
e porque e de toda a conveniencia ser co
nhecido, passamos a transcrever: 

Li com bastante interesse a comunica
qao sobre «um novo bloco postal de Macau», 
na pagina 23 do numero de Janeiro de 1970 
desta Revista. Tenho que dizer, com a mai
or sinceridade, que em face das informa
q6es publicadas naquela comunicaqao, e das 
caracterfsticas da reproduqao fotografica, fa
cilmente devemos chegar a conclusao con-

4 

Jose R. Dias Ferreira 

traria a do articulista, que este bloco nao 
deve ser catalogado como bloco postal. Por 
ter pedido informaqoes adicionais de Macau, 
nao se deve excluir a possibi/idade de que, 
em face do resultado dessas dilig{mcias, seja 
necessario modificar esta minha opiniao. 

E certo que a entidade responsavel dos 
CIT do Continente, no caso que alguem so
Iicitasse informaqoes sobre as vinhetas pos
tais das Obras sociais dos CIT, que figuram 
no fim da /ista dos selos postais a venda, 
oficialmente pub/icada e distribufda, teria 
dado - sem faltar a verdade - a mesma 
informaqao, talvez nos mesmfssimos term os 
«que mediante autorizaqao superior, e sob 
fisca/izaqao destes serviqos, foram... aqui 
confeccionados... e que estes estao sendo 
vendidos por intermedio dos crr, a ... ». In
formaqao correcta, mas ... talvez incompleta. 

Deste pequeno exemplo, ve-se que 0 

criterio para uma vinheta ser catalogada 
como selo nao depende s6 da autorizaqao 
superior, do facto de ser vendido pelos CIT 
e de ter um preqo marcado na impressao. 
Mas depende, sim, em primeiro lugar, da 
fina/idade do seu uso, portanto, se este selo 
pode ser utilizado ou nao para 0 pagamento 
de taxas postais. 

Nao encontro na reproduqao do bloco a 
pa/avra «correio» (ou outra indicaqao do 
serviqo postal a que 0 seu uso se destina), 
nem a indicaqao do pais emissor, nem 0 

valor facial (portanto, nao 0 da venda, mas 
sim da importimcia pela qual os correios 0 
aceitam como prova de pagamento de taxas 
postais). E duvidoso que a colocaqao sobre 

• 

Necessito de selos novos de 
Portugal e Europa, ofer~ Argen
tina e Brasil, base Yvert. Luis 
Federico Orbegozo, Casilla 538, 
1000 Buenos Aires, Argentina. 

"INTERNEWS" Get exchange 
partners in Americas & Worldwide! 
3 issues a yearwith a lot of ads 
new issues report. Detaails Sample 
copy: 3 IRCs or US$2. Yearly Free 
ad: 9 IRCs or US$6. We accept 
mint thema-tic sets at face value. 
All copies by air mail. M.R. Xavier. 
C. Postal 420 Parana-gua PR 
83200 BRAZIL. 

Vende-se colecgao de selos 
de Portugal (ate cerca de 1960); 
Angola, Guine, Cabo Verde, 
Mogambique, Macau, Timor, 

Bolsa Filatelica 

India e S. Tome e Principe (es
tas ate anos 30). 

Todas com selos novos (a 
maior parte com charneira), 
cada uma delas com dezenas 
de duplicados e variedades. 

Falar telet. (056) 573560 de 
Ovar apes as 19 horas. 

Vende-se 
Tema Europa - C.E.P.T. des

de 1964 ate 1989 (incl.) com algu
mas faltas, montado em folhas 
"Undner". Contactar: Jose Coruche 
- Rua Dr. Emiliano da Costa, 61 
- 8000 FARO. 

COMPRO revistas "PORTU
GAL FILATELICO .. das 1i1. e 2i1. 
series e os n.g 1, 11, e 31 da 3.i1 

t:> 

serie; "MERCADO FILATELI
CO .. da 1.1 serie 0 n.g 1 (capa: 
Circular Mensal de Propaganda 
e 1 de Dezembro de 1940 a 
preto, cercadura e estampa de 
Sir Rowland Hill a vermelho); 
"SELOS & MOEDAS .. n.g 10; 
"BOL. CLUBEFILATELICO 
MOQAMBIQUE .. n.Q 6 a 22, 24, 
26 a 41, 45, 57, 62 e seguintes; 

"FILATELIA TEMATICA» 0 
Suplemento n.Q 5, de Julho. de 
1975; "BOL. CLUBE FILATELI
CO PORTUGAL .. , os Suple
mentos n.g 281 - B, 281 - C, e 
281 - E; "MAGAZINE FILATE
L1CO .. revistas n.Q 2, 3, 4, 7 e 
17 e Boletim Mensal de Novida
des n.Q 1 a 9; "BOL. SEC. FIL. 
ASS. CUL. DES. EMP. U. B. P ... 
n.Q 1, 2 e 4; resposta a F. Idei
as - R. Rosalia de Castro, 1 -

© ce~l\JJ~~ ~~~'jj'~~~ce© [Q)~ [f)©~'jj'l\JJ@~~ 

[f)~~~~ @@ ~[N]©~ ~~ ~~~ 

Foc;o-se socio do CFP 

Anuncie no Revisto do CFP 
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logo 10 500$00 por 2 100$00. 
Apartado 1026 - 1001 Lisboa 
Codex. 

Venda como nova maquina es
crever IBM de esferas cl fita 
correctora. Leal - Tel. 800687, a 
noite. 

BRASIL - Procuro corres
pondentes para troca de carim
bos comemorativos. 
MARCOFILIA - R. Pinheiro 
Chagas, 28-2.QE 1000 Lisboa. 

I sell all special cancellations
obliterations-sonderpostempel 
from Portugal. Ask the Katalog: 
Marcofilia - Apartado 1026 -
1001 Lisboa Codex - Portugal. 

Completo Iistas de faltas de 
Portugal e Ultramar com des
contos apreciaveis sobre 0 ca
talogo. Se e coleccionadar medio 
ou principiante estamos as suas 
ordens. I. Coelho - Apartado 135 
- 8002 Faro Codex. 

Selos Portugal, ex-col6nias 
series completas e isoladas no
vos e usados venda com gran
de desconto. Tambem tenho 
selos estrangeiros. Apartado 
12 087 - 1057 Lisboa Codex. 

I want used modem stamps of 
Portugal. Give used Stamps of 
France, Canada, etc. Basis Scott 
Catalogue. Correspon-dence in 
Franch/Engfish. - Armand Langelier 
- 1507 La-douceur - St Luc (Que
bec) J2W 2B7 Canada. 

Selos CERES (PortugallA~res 
e Madeira). Procuro para especia-

Bolsa Filatelica ' 

liza~o tudo sobre este tema: na
vos, usados, falsos, reimpressoes, 
grandes blocos, erros, provas, 
cartas. Compro, troco e vendo. 
Paulo Vieira - Apartado 135 - 8002 
Faro Codex. 

Vendo e troco livros e revis
tas Filatelicas de Portugal, Es
panha, Inglaterra e Brasil. A.H. 
Luz. Rua 1.Q Dezembro lote 3-
3.Q Esq.Q 2330 Entroncamento. 

Temas a vI disposi~o grande 
quantidade de material filatelico de 
todo 0 tipo (1 .Q Dia, comemarati
vas, P.M., blocos, selos, etc.), bem 
como notas de banco (antigas e 
em circulac;B.o) e Numismatica 
sobre: Macau, ex Col6nias Portu
guesas, China, Formosa/Taiwan, 
Hong-Kong, Col6nias britanicas, 
Sudeste Asiatico, Extremo-Orien
te. Escreva-nos para: Filatelia LM. 
Ferreira - Av. Coronel Mesquita, 
2-G Macau. 

We sail all kind of philatelic ma
terial (F.D.C:s, commemo-ratives, 
blocks, maximum cards, stamps, 
etc.), bank notes (antiques & in 
circulation) and Numismatic from: 
Macau, ex portuguese colonies, 
China, Taiwan, Hong Kong, British 
colonies, South East Asia, Far 
East Contact us to: Filatelia L M. 
Ferreira - Av. Coronel Mesquita, 
2-G Macau. 

TROCO selos usados de Es
panha par PortugallUltramar/R.P. 
Angola/R.P. Moc;:ambique. 

Condiciones a convenir. Fco. 
Javier Garcia. 

Verdugo/Tiberlades, 2-1.Q AI 
28043-MADRID (Espana). 
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S6cio da Sociedad Filatelica 
Espanola, deseja trocas com 
filatelicos partugueses. 

Sinforiano Sarda - Avda. 
Pere el Cerimonios, 19-4.Q-8.Q. 
43205 - REUS (Espanha). 

BRASIL, compramos selos 
novos ou usados de 1843 ate a 
data, para preencher faltas. 

Telefone 3555980 depois 
das 21 horas. 

Rua Filipe Folque, 15-1 .Q 
Esq.Q. 1000 Lisboa. Portugal. 

Vendo material (selos e ou
tros). Tematicas: F6sseis, Ani
mais Pre-Hist6ricos e Civilizac;B.o 
Romana Antiga. Vendo Tambem 
Portugal anteriores a 1950 (no
vos/usados). Bons prec;os. 

Vitor Carioca. 
Apartado 306 
7800 Beja. 

Vendo ou troco por selos de 
Portugal. Selo n.Q 10 de Espa
nha Cat. Yvert de 1851, com 0 

valor de 20.000 Fr. de 6 reales. 
Telefone 7260851 - ou Av. 
Columbano Bordalo Pinheiro, 95-
1.Q Dt.Q 

- 1000 Usboa. 

Selos Portugal, ex-col6nias e 
estrangeiros, venda com grande 
desconto, tambem permuto. 

Apartado 12087 
1057 Usboa Codex. 

Compro - Macau e Timor -
Novos e Usados - Portugal -
tipo ·CERES", para estudo: -
selos , variedades, erras, etc. 
Ofertas e Prec;:os - J. ALMEI
DA - APARTADO 51 - 4560 
PENAFIEL 

uma carta deste bIDeD seja aceite internaci
onalmente pelos membros da UPU como 
pagamento de taxas postais. 

Suponho que, se 0 texto da autorizar;Bo 
fosse mais explfcito a favor da tese de estes 

cam a catalogar;Bo deste bloco, que, a tftulo 
de curiosidade pessoal pode ser colecciona
do, como qualquer outro documento relacio
nado com os correios, e que para pronunci
arose definitivamente sobre 0 assunto, sera 

~1E:~IE::3U~:31 :31E:~IE: 
::! I E:::! I E:31 E:::! I E:::! I E:::! I E: ." ,.. .-, ,., 
IIIIII~ IIIIII~ --

--

"" IIIIII~ --"" IIIIIIW --... ,. 
IIIIII~ --..." " I~ .. , I~ ... 

~IE:~IE:~IE:~D ~IE:~IE: 
::! I E:::! I E:31 E:::! I E:::! I E:::! E: 

t:o ctentenario da ~nta cta.Ba 
de misericordia de tnacau 

(1569- 1g6g) 
~1"I"""1{-I:IIJ...;/i;.-"')IIJIL 
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blocos pudessem ser catalogados, a corres
pondlmcia do director dos CTTU de Macau 
tambem teria transmitido elementos mais 
concretos. 

A minha conc/usBo e, portanto, que os 
elementos ate agora conhecidos nBo justifi-

5 

2 
Pts. 

necessario estudar 0 texto de tal autoriza
r;BO superior. 

N. da R.: - Porque este artigo nos foi 
enviado pelo nosso querido amigo 
Frederico Vilani, em forma de carta, aqui 
gostosamente a publicamos, continuan-



do aberto 0 debate para quem mais quei
ra pronunciar-se sobre 0 assunto, de 
indubitave/ interesse. Vi/ani II um estudi
oso destes aspectos fi/atillicos, e os seus 
argumentos parecem-nos sensatos. 

* * * 
Consultado imediatamente, com a fim de 

ficarmos mais esclarecidos, a entao Director 
do Servic;o de Valores Postais do Ministerio 
do Ultramar, LUIs Candido Taveira, a qual 
era tambem s6cio honoraria do Clube Filate
lico de Portugal, confirmou que a Correia 
apenas se limitava a vender as folhinhas, 
isto e, eram intermediarios. Portanto, as 
mesmas nao tem qualquer ligac;ao com a 
filatelia. Como e 6bvio, nem tudo a que se 
ve-nde nos correios e filatelico. 

Perante tanta controversa as "blocos» 
que entao enviamos foram rejeitados e de
volvidos pela maioria dos compradores prin
cipalmente pelos ass in antes de novidades 
que as consideraram sem qualquer valor 
filatelico. 0 CFP nunca foi tao maltratado 
como nessa altura par, de boa fe, ter indu
zido em erro muitos dos coleccionadores. 
Foram restituldas muitas importancias; e 
outros, consideraram a inerente as duas 
patacas como um simples donativo. 

Da parte dos Correios e referente as 
comemorac;oes do .. IV Centenario da Santa 
Casa da Miseric6rdia de Macau», apenas se 
acham referenciados a emissao do selo, na 
Portaria n.!! 24331 (D.G. n.!! 232, de 3-10-
1969 - 1.!! Serie e no .. Aviso» da Reparti
C;ao Provincial dos Correios em que diz <C ••• 

a 16 do corrente serao postos it venda 
envelopes' comemorativos do IV Centena
rio ••• » (3 de Outubro de 1969) (3). 

Pl,Isemos ponto final ao assunto e 
rejubilamos par ate a actualidade as edito
res dos catalogos nao as catalogarem 
inclusivamente a editado em Macau par Kong 
lat Cheong (4). 

Podemos ainda dar a conhecer mais ele
mentos como par exemplo a notlcia de 
.. Outras Comemorac;oes» onde se noticia
va ccOs CTT de Macau, de eolaborac;ao 
com a Santa Casa, emitirao um bloeo 
filatelieo que tera por tema D. Belchior 
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Carneiro tratando dos leprosos na Ermida 
da Nossa Senhora da Esperanc;a (Maqueta 
de Emilio Cervantes), copiada de urn de
senho do Barao Reichenau» (5) e a docu
menta oficial que diz ccOs CTT de Maeua 
nao emitiram, nessa mesma data, qual
quer bloeo filatelico alilsivo ao 4.2 Cente
nario da Fundac;ao da Santa Casa da Mi-

• serie6rdia, embora constasse do progra
ma das eomemorac;oes dessa Instituic;ao» 
(6) - documento que confirma e arruma a 
assunto. 

Vimos varias pec;as, sem duvida 
fabricadas, onde a bloco e discretamente 
obliterado com a carimbo comemorativo do 
dia 16-1 0-969 e outras variedades quejandas. 

Finalmente, a partir do ana de 1991 e 
precedidos de alguma publicidade, comec;a
ram a aparecer a venda exemplares da fo
Ihinha com a surpresa de baixa de prec;o 
desde 0 primeiro valor ate ao que e actual
mente proposto. 

Acompanhando 0 assunto durante vinte 
e dois anos nao encontramos mais nada que 
possamos acrescentar. 

Referencias 

* 
* * 

1 - Boletim do CFP n.!! 222, de Janeiro 
de 1970. 

2 - Boletim do CFP n.!! 226/227, de 
Maio/Junho de 1970. 

3 - Boletim Oficial de Macau n.!! 42, de 
18 de Outubro de 1969. 

4 - Catalogo de Selos de Macau. 1987. 
5 - Quarto Centenario da Santa Casa 

da Miseric6rdia de Macau. Progra
ma das Comemora¢es. Outubro de 
1969. 

6 - CTT de Macau. Referencia 10817/ 
1010. 

Desejo trocar selos novos e em 
quantidade, base Yvert. Tem ou
tras propostas. Responde sempre. 
Contactar primeiro. Correspon
dencia em frances e ingles. Rosen 
Sipsey, K. Siaveikov, bl..27, 
vh.B.ap.l, 800S ~rgas. Bulgaria 

Luis Manuel Medeiros. Caixa 
Postal 29117. CEP 20542 Rio 
de Janeiro. Brasil. Gostaria de 
manter intercambio filatelico com 
coleccionadores portugueses. 
Colecciono desportos, fauna, 
flora, meios de transportes, etc. 
Resposta 0 mais breve. Corres
pondencia em portugues, ingles 
ou espanhol. 

Compro ou troco selos, car
tas e outras peCfCls com selos 
perfurados (PERF INS) de Por
tugal e Estrangeiro. 

Joao M. Bolina. Rua Dr. Joao 
G. Patacao, 17-4.11 Esq.1I 1885 
Moscavide. 

Colecciono selos das tematicas 
passaros e fauna Desejo series 
novas completas de Portugal e 
CoI6nias. Proponho em troca no
vidades da Russia, salos e blocos 
do Cambodja, Vietname e 
Mongolia. Carimbos do Mico. 
Aleksey Boev. st Knipovicha h 491 
3 11 2. T Murmansk. Russia 

Trooo seles novos tematicos e 
netas. Dou em troca selos novos 
da Russia, Mongolia e Vietname. 
Corr. em ingles. Edward 
Panushkin. Petropa-vlosk. 
Kamchatsky. 6-683006 U.R.S.S. 

Balsa Filatelica 

CORRESPONDENTE 
Procuro correspondente inte

ressado em trocar selos e pe
c;as filatelicas de Portugal por 
itens do Brasil, visando tambem 
pesquisa ligada a filatelia dos 
dois paises. Aceito sugestoes. 
Rubens Borges Bezerra . Rua 
Afonso Celso, 180 - Tamarineira 
52 060 - Recife - Pernambuco -
Brasil. 

Envie 500/1000 selos usados 
comemorativos de Portugal 
(1975-1991) e recebera 550/ 
1100 da mesma qualidade da 
Alemanha Ocidental. Berndt, 
Zeisselstrasse 6, 6000 Frankfurt! 
Main 1. Alemanha. 

Procuro selos novos catalogo 
Yvert. Angola: 328-351, 357-376, 
582-601. Moc;ambique: 387-410, 
419-438. Comp. de MOCfClmbique: 
134.135,165,178-196. Niassa: 27-
39,95-114. Guine: 259, 266,281-
290, 306-317. Em troea proponho 
1 Fr. Yvert = 2 Fr. Russia de 1960-
1990 ou 0.2 rublos nominal Russia 
1990-91 ou ainda outro material 
filatelico. Respondo a todas as 
cartas. V. Rudenko, 266022-
Rovno. Lnokombinatovkaia 9 Ku. 
91 URSS. Ucrania. 

Troco selos usados de Espa
nha por usados de Portugal. 
Base Yvert. SAL V ADOR 
TORTOSA. Ap. 165.46650 
Canals (Valencia). Espanha. 

condic;oes. Base Yvert 92. AN
T6NIO SOUSA. Rua do Souto 
247. Esmojaes. 4500 Espinho. 

POSTAIS MAxlMOS 
De PORTUGAL, anteriores a 

1950. Compra: Hernani Matos -
Rua de Santo Andre, 1 - 71 00 
ESTREMOZ - PORTUGAL. Fazer 
ofertas acompanhadas de fot0c6-
pia. 

ERIC ELIAS - 58 Greenacres -
Hendon Lane - London N3 3TS. 
Buying/Exchanging World-wide 
Telephone Cards. 

OCASIAO - Vendo original 
colecc;ao !ematica especializada 
LEAL CRO. Av. Joao XXI - 43, 2.11 
Dto. - 1000 Usboa 

Possuo sobrescritos do 1.11 dia 
de Portugal, Ac;ores e Madeira, 
desde 1983. Desejava troca-Ios 
por selos novos em series com
pletas, blocos e carteiras da 
Belgica, Holanda, Suic;a, Dina
marca, Suecia, Noruega e/ou 
Finlandia. Resposta para A. de 
Sousa Coutinho, R. Antero de 
Figueiredo, n.1I 4E - 3.11 D - 1700 
Usboa. 

TEMATICOS - Temos para 
especializac;ao mil hares de 
obliterac;oes. Procure-nos aos 
sabados nas reunioes do n/ 
Clube. Leal Cro. 

Oferec;o selos comemorativos 
de Franc;a, carimbo redondo A PRECO DE OCASIAO -
contra Portugal nas mesmas Vendo carteira CTT c/ selos no

vos do ano 76 cotac;ao de cata-
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Europa de Leste. Ofer~o aos 
melhores pregos series novas 
tematicas ou outras, incluindo 
novidades. F. Loureiro, Praceta 
D. Fernando II, lote 8-2.11, Dt.1I 
2735 Cacem 

PORTUGAL-SOBRESCRI
TOS 1.11 DIA, COM SERIES, 
BLOCOS, .. CARNETS.. 19501 
1990 - Enviamos gratis. SER
GIO W. DE SOUSA SIMOES-
2500 CALDAS DA RAINHA. 

DE NOVIDADES SABEMOS 
NOS! E natural depois de qua
se quatro dezenas de anos, a 
vender novas emissoes de todo 
o mundo. Diga-nos que quer re
ceber, e fique tranquilo. Rece
bera.tudo 0 que pretender. 

SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Cademos com selos de Por
tugal e Ultramar a escolha. Inte
resse especial para secgoes ou 
nucleos filatelicos, bem como 
para coleccionadores iniciados e 
medios. Pr~s oonvidativos. H. 
Sar-mento. Torre F-4.II, Dt.1I 2780 
Oeiras. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PAisES, TEMOS SEMPRE 
EM DI~TRIBUICAo GRATIS, 
PRE-CARlOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas. dife
rentes, completas: Indique-nos 
que oolecciona. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Selos vendo e compro, novos 
e usados. Continente e ex-coI6-
nias. Bons pregos. M. LeMo. 

Bolsa Filatelica 

Rua Julio Dantas, 3-1.11 F. Ca
sal de S. Bras 2700 Amadora. 

NOVIDADES EM CATALO
GOS - Temos muita coisa para 
si. Escreva e diga 0 que oolec
dona. Ha grandes novidades em 
novos catalogos! SERGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

COMPRO .. Lusiadas. (Por
tugal), cartas, postais, ambulan
cias, carimbos franceses, 
nominativos, ensaios, provas, 
erros, blocos, paquebots. 

Inscrigaes marginais: impres
sores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

vas, blocos, provas de cor, e er
ros. SERGIO W. DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

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

Colecdono material filatelioo 
para os temas: Futebol, Jogos 
Olfmpicos, fauna, gatos e caes, 
desenhos animados de Walt 
Disney, pintores da Europa Oci
dental, espago e barros. Dou em 
troca selos da Russia Correspon

__________ ~. denc:ia em ingles ou russo. Res-

VARIEDADES DE PORTU
GAL, UL TRAMAR, E NO Dispo
mos de cadernos com 
exemplares que pod em em 
muito valorizar suas oolecgoes. 
Proponh.a 0 seu envio a apreci
agao SERGIO W. DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

COMPRO-TROCO - Pegas 
circuladas da Companhia de 
Mogambique, Niassa, Lourengo 
Marques, Quelimane, Kionga, 
Zambezia. Respondo sempre. 
Paulo Sa Machado - Rua Di
reita das Campinas, 33 - 4100 
PORTO. 

NOVOS PAisES DE EX
PRES sAo PORTUGUESA -
Se colecciona ou pensa oolec
cionar estes paises, entre em 
contacto connosoo. Temos tudo 
ou quase tudo, em series no-
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pondo a todas as cartas. Mamedov 
KV. URSS, 744015. 9 Askhabad, 
ul. Grazdanskaya, d. 51, KV 7. 

Compro selos comemorativos 
usados de Portugal, de 1985 em 
diante. Pago bem. H. Sarmento. 
Torre F-4.II, Dt.1I 2780 Oeiras. 

Desejo selos novos da Euro
pa Ocidental. Tambem selos 
novos de Medidna e Fauna de 
todos os parses. Dou em troca 
selos, FDC da URSS e por 
mancolista. Leznik Roman. P.O. 
Box 77.266023 Rovno-23. 
URSS. 

Troco ou compro selos usa
dos de Macau, Espanha, U.S.A 
e IIhas do Pacifico. Base Yvert. 
Emanuel Cunha, Rua da Boa 
Nova 40, 9500 Ponta Delgada, 
Agores. 

Carimbos nominativos 
usados em Portugal 
no perfodo adesiVo 

AMARES 

Vila do Minho foi durante a 1.! Reforma 
e quase toda a 2.1 Reforma Postal uma 
Delega<;ao da Direc<;ao do Correio de Bra
ga. 

Na segunda metade do seculo XIX, tinha 
uma popula<;ao de 1900 habitantes e 480 
fogos. 

Amares era servida antes da 1.1 Refor
ma Postal pelo Correio de Braga. 

Amares foi elevada a Direc<;ao do Cor
reio no final de 1878, passando a utilizar 0 

carimbo de barras obliterador com 0 numero 
,,221 •. 

Recebeu 0 seu primeiro foral em 1514, 
concedido pelo rei D. Manuel I. 

o primeiro nome de Amares foi "Marecos» 
sendo posteriormente designado par "Amaraes». 

A sua origem e bastante antiga e julga
-se que provem da existencia de algumas 
casas de pasto estabelecidas entre a "Pon
te do Porto» e a de "Caldelas" as quais 
serviam para alojar e alimentar os viajantes. 

7 

Pedro Vaz Pereira 

Gualdim Pais, celebre Mestre da Ordem 
dos T emplarios, nasceu em Amares no ana 
de 1118, tendo sido armado cavaleiro por D. 
Afonso Henriques no ana de 1139. 

No tim do seculo, princfpia deste, ja ti
nha esta<;ao telegrafo-postal. 

ANADIA 

Vila da regiao do Douro, era na 1.1 Re
forma Postal uma Delega<;fio de Correio da 
Direc<;ao da Mealhada e na 2.1 Retorma 
Postal ascendeu a categoria de Direc<;ao de 
Correio da Administra<;ao Central de Coim
bra, usando 0 carimbo obliterador de barras 
com 0 n.2 83. 

Esta vila era composta naquele tempo 
por 350 habita<;6es, onde vivia uma popula
<;ao aproximada de 1400 pessoas. 



Ja na segunda metade do seculo XIX, tal 
como hoje, era muito famosa pelo seu cele
bre «vinho da Bairrada». 

Recebeu 0 seu primeiro foral em 1514, 
das maos do rei D. Manuel I. 

Ja possuia estac;ao telegrafo-postal nos 
finais do seculo passado. 

ANCIAO 

Vila da Estremadura foi na 1.1 Reforma 
Postal uma DelegaC;ao de Correio da Direc
C;ao de Pombal. 

No final de 1878 ascendeu a categoria 
de DirecC;ao Postal, tendo usado 0 carimbo 
obliterador de barras «225». 
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Esta vila tinha 1500 habitantes e era cons
tituida por 400 fogos. 

D~AN~-CI~AO~I D 
Recebe foral no ano de 1663, pelo rei D. 

Afonso VI, tendo recebido 0 seu primeiro foral 
ou «Titulo de Mordomado» em 1465. 

ANGEJA 

Foi durante a 1.;\ e 2.1 Reformas Postais 
uma DelegaC;ao de Correio de Aveiro. 

IANGEJAI 
Pertencia no final do seculo XIX a co

marca de Estarreja e situa-se na regiao do 
Douro, numa das margens do rio Douro. 

Constitufda por 530 fogos, era habitada 
por 2000 pessoas. 

Recebeu 0 seu foral no ano de 1514, 
concedido pelo rei D. Manuel I. 

Balsa Filatelica 

Espa~o a disposictAo de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o econ6mlco de 50$00 por IInha. 

Colecciono selos novos de 
Portugal e de Africa. Dou em 
troca selos chineses. Compre
endo 0 ingles. 

Mr. Ma Jia Hua 
P.O. Box 082-017 
Shangai. R.P. Chine 

Tenho para venda alguns 
centos de selos usados come
morativos. 

Artur Miranda. 
Rua S. Sebastiao, 1.r~ Dt.1I 

4600 Amarante 
Tel.: 426080 

Preciso de selos novos 
tematicos de todo 0 Mundo. Dou 
Bulgaria. Base Yvert 1992. Tro
cas serias. Detalhes: 

Tony Stoevski 
D. Blagoev str. 6 
5580 Ugarchin. 
Bulgaria 

Vendo melhor oferta cole~ao 
completa de Portugal, incluindo 
blocos, C.A., Portea-do e C. 
Vermelha. 

Tambem Tete, Quel, L. Mar
ques, etc. 

Quadras novas de Portugal 
de 1968/82. 

Telefone 411 5985 

Vende-se: 
Colecgao quase completa de 

Angola Pre-Independencia Va
rias series em quadras de An
gola 1953/73. Varios selos 

estrangeiros, USA, Brasil e In
glaterra. 

Mario F. Matos. Barreiro. 
Besteiros. 3465 Campo de 
Besteiros. 

Desejo trocar selos novos e 
notas. Correspondencia em in
gles. Edward Panushkin. Do 
Vostrobovania. Petropavlosk. 
Kamchatsky 6. Urss 683006. 

Coleccionador de selos, blocos, 
postais e FDC dos temas: fauna, 
Cosmos, desportos e Europa 
(CEPT), deseja trocas. Corres
pondencia em ingles. Igor 
Valchuk. Len. Komsomol str. 221 
191. Vinnitsa 286030. URSS. 

Need stamp exchange/ 
partners. I want West Europe 
mint&used. USA Pre 1935 & 
USSR pre-1955 mint only. 

Give Italy/San MarinoNaticanl 
Europa CEPT/MaltalBritish Col. 
& whole world. 1 00 different 
used commemoratives your 
country 11 0 Italy. 

Correspondence: English/ 
French/Italian. All letters 
answered. 

UMBERTO DAKESSIAN -
P.O. Box 608 - 401 00 Bologna 
-ITALY. 

Troco selos usados come
morativos de Portugal e Ex-Co-
16nias por selos usados 
comemorativos de todo 0 mun-
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do. Selo por selo ou cat€llogo 
Yvert e Tellier quando selos de 
cotagao superior a 10 FF. Cor
respondencia em espanhol, 
frances ou ingles. 

Luis Jorge Santos Coelho, 
Apartado 40. P- 4701 Braga 
Codex. Portugal. 

Selos novos da Europa de 
Leste. Tambem novidades. En
vi em mancolistas. Vende: Miro 
Milanovic - Vojvode Brano 28/ 
IV stan 41 - 11000 Beograd, 
Jugoslavia. 

PREgARIO DE MATERIAL 
FILATELICO - Tudo 0 que 
voce pode necessitar. Gratis a 
pedido. SERGIO W. DE SOU
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Troco selos novos da 
Romania na quantidade que 
desejar. Correspondencia em 
ingles, frances ou alemao. 

lordache Stefan AFR. CONT 
11947. C.P.1-29. 

70100 Bucaresti-1. 
Romania. 

PRE9ARIOS DE SERIES 
COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1988 -
Com blocos, «carnets» e outras 
variedades. Gratis a pedido. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 
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• MARcOFILIA 
• S()BRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• IN'fEIKOS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CART AS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Possl,llmos grande quantidade de 
IIvres, revlstas e catAlogas sabre 

fllatella e numlsmatlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numlsmatico 

Relatorio e Contas da Direcc;ao 
e Parecer do Conselho Fiscal 

do ana de 1991 

INTRODUQAO 

Consideramos que a Relatorio que a 
DireCitao se obriga, por forlta estatutaria, a 
apresentar anualmente, e uma excelente 
ocasiao para um como que coloquio com 
tooos os associ ados do Clube Filatelico de 
Portugal. Por isso temos 0 maior gosto em 
vir a presenlta de todos apresentar algo do 
trabalho desenvolvido ao longo deste ana 
de 1991. 

E comeltamos por referenciar que gran
de parte dos nossos esforltos se centraram 
necessariamente, nos trabalhos organizativo~ 
da Lubrapex 92 - responsabilidade que, 
pela repercussao que alcanlta nao apenas 
em Portugal, pode aumentar consideravel
mente 0 prestlgio ja insofismavel do CFP. 

Mas de forma alguma 0 certame luso-brasi
leiro constituiu a linica aCitao do CFP. 

Com efeito, a secretaria registou um 
consideravel aumento do seu expediente e, 
como sempre, respondeu atempadamente 
em todas as circunstancias, num labor que 
nao nos dispensamos de salientar como dos 
mais significativos da vida do CFP. 

Mas igualmente se nao esgotou nestas 
duas vertentes a trabalho desenvolvido nes
te ana. 
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E antes do mais, convira recordar que 
em 1991, terminaram a seu mandata as 
Corpos Sociais eleitos para a perfodo que 
entao findou, iniciando outros, um novo pe
dodo de gestao. E embora, digamos, a 
grande maioria tenha permanecido, uma 
nova dinamica foi introduzida, a qual deu ja 
as seus frutos, particularmente nos liltimos 
meses do . ano. De mencionar que, infeliz
mente, daiS dos elementos da anterior Di
recltao renunciaram aos seus cargos pouco 
antes do term ina do mandato. 
.. O~ vectores que consideramos mais sig

niflcatlvos encontram-se de forma mais de
talhada nos capftulos que se seguem. Mes
mo assim, permita-se-nos que salientemos 
a obtenltao de equipamentos (computador e 
Fax) e do mover para a Biblioteca; 0 Leilao 
que uma vez mais mobilizou a labor de va
rios directores entre os quais nos seja per
mitido destacar Paulo Dias e Jose Correia' a 
persistencia em distinguir consocios; a ac~i
taltao pelos cn de uma sugestao nossa para 
tema de uma emissao; a esquematizaltao de 
mostras na Sede prontas a ser implementadas 
no infcio do proximo ana - entre outras. 

Referencia ainda para varios importantes 
apoios conseguidos como as do Banco do 
Brasil e dos cn, para a elaboraltao de um 



Regulamento Intemo em fase de estudo pela 
Dir~ao e tambem para a listagem de em
preendimentos possfveis de serem levados 
a cabo em 1993, para assinalar os 50 anos 
do Clube Filatelico de Portugal. 

E para finalizar, a autocritica de que sera 
desejavel de um maior numero de edi¢es 
da Revista do CFP, e imprescindfvel 0 cum
primento rigoroso do prazo estabelecido para 
a realiza¢o da Assembleia Geral anual do 
Clube Filatelico de Portugal - prazo cuja 
ultrapassagem, este ano, foi da exclusiva 
respansabilidade da Direcc;ao, facto de que 
nos penetenciamos com a maior humildade, 
sem enunciar razoes ponderesas que a ori
ginaram. 

BIBLIOTECA 

fmpar no meio filatelico portugues e pa
dendo ombrear com quase todas as nielho
res do mundo, a Biblioteca do CFP, sempre 
a crescer, registou neste ana um melhora
mento assaz considenivel: uma magnffica 
estante. 

Tal como inform amos no nosso Relat6rio 
anterior, a verba necessaria para a sua exe
cu¢o, foi conseguida atraves de um gentil 
subsidio da Camara Municipal de Lisboa, 
concretizado num dos ultimos dias de 1990. 
Dificuldade houve em conseguir artifice que 
a construfsse, tanto mais que desejamos, 
naturalmente, que 0 novo m6vel tivesse 
configuraC$ao semelhante ao ja existente no 
mesmo salao. 

De 6ptima construC$ao, a estante repre
senta tambem mais uma valorizaC$ao no 
patrim6nio imobiliario do CFP. 

Preocupa¢o nos causa 0 facto de as 
suas prateleiras se encontrarem ja pratica
mente todas preenchidas. 

De relerir ainda que a sua implantaC$ao 
nao prejudica minimamente 0 espaC$O do 
salao de reunioes onde se encontra. 

DISTINCOES 

~ com muita satisla¢o que anotamos 
que a iniciativa do CFP em reactivar a outor
ga de galardoes oficiais (visto serem institu
idos pelo 6rgao maximo da Rlatelia nacio-
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nal) loi extremamente bem acolhida, e que 
outras colectividades estao a apresentar os 
seus candidatos para lins identicos - facto 
que consideramos muito as enobrecer. 

Com eleito, entendemos que os lilatelis
tas que lazem juz a essas distin¢es mere
cem recebe-Ias enquanto actuantes. 

Neste ana de 1991, vimos com grande 
desvelo terem side aceites todas as propos
tas apresentadas pelo CFP. 

Assim, 0 Congresso da Federa¢o Por
tuguesa de Filatelia aprovou par unanimida
de e aclamac;ao a proposta do CFP para 
integrar 0 cons6cio JOS~ MANUEL CAST A
NHEIRA DA SILVEIRA na Usta dos Filate
listas Eminentes, consagrac;ao tao merecida 
quanto 0 espelha a forma como foi aceite 
pelo Congresso, e os aplausos com que foi 
acolhido no momenta em que assinou a 
relerida Usta, cerim6nia electuada no almo
C$O comemorativo do Dia do Selo. 

Por outr~ lado, tivemos 0 gosto de ver 
recompensadas todas as propostas que 
apresentamos para os Premios de Merito 
Filatelico-Literatura, as quais abrangiam a 
totalidade desses premios. 

Nesta conformidade,e loram contempla
dos com 0 premio «Godolredo Ferreira,., 0 

livre «Marcas Postais Pre-Adesivas de Por
tugal,., 0 qual loi recebido pelo seu co-autor 
Manuel Andrade e Sousa; com 0 Premio .0 
Philatelista,., 0 Boletim do Clube Filatelico 
de Portugal; e com 0 Premio «A. Guedes de 
Magalhaes,., Jose Rodrigo Dias Ferreira 
pelos artigos publicados no Boletim do CFP. 

Assinala-se tambem a outorga ao nosso 
cons6cio Carlos Calheiros da Silva, da me
dalha dos Servic;os Inestimaveis da FPF, 
proposta apresentada igualmente pelo CFP 
e aceite pela Direc¢o da FPF. 

Refira-se ainda que todos estes premios 
loram entregues aos galardoados no almoc;o 
do Dia do Selo promovido pela FPF. 

E para 0 proximo ana e inten¢o da Di
recc;ao manter a mesma palitica de propos
tas a FPF. 

Registe-se finalmente que na Assembleia 
Geral deste ano do CFP, foi aceite par una
nimidade e aclamac;ao a proposta apresen
tada pela Direcc;ao de nomear S6cio Hono
rario do CFP 0 nosso cons6cio e amigo do 

JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 

P.O. BOX 2335 
LlSBOA CODEX 

TELEX 40124.JMVPAB 
FAX 9250-194 

• REAGENTES DE LABORAT6RIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 

• VIDROS PARA LABORAT6RIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 
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CANADA 

3207 -Jean-Jacques Tetreault. 1242 Godin. 
Verdun. Provo Quebec. H4H 2B8. 
(A). Po.Fr.ln.T.60.N.U.64 (preferen
cia). 5.1.13.17.21.43. St. Pierre et 
Miquelon. Tematicas: Peixes, Pas
saros. T5.Tl0.T15.90.91.92 para 16 
a 47. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

3206 -Antonio Conde. 103 David St., n.!! 2. 
New Bedford, Mass. 02744. USA. 
(P) Po.ln.Es. T.C.60.N.U.l.2A.64. 
Carteiras. 66.68.91.94. Ateneu. 

FRAN<;A 

2761 - Jorge Monteiro-6, rue Magellan. F-
75008 Paris. (M) P.Fr.60.1. Tema 
Europa. 21.90. 

JUGOSLAVIA 

2819 - Miroslav Milanovic. Vojvode Brano 
28/1V stan 41.11 000 Beograd. (A) 
Po.T. V.C.60.N.5A.90.97. 

RUSSIA 

3189 - Arefyev Sergei. Severnaya Str. 54G/ 
191.254213 Kiev-213. (M) In.Fr.ALT. 
60.1. Macau. 12.15.74.90.96. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<;Ao PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70,S.!! DT.!! - 1100 LlSBOA - Telet.: 823936 

Expediente - Sextas-'eiras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas 
Qualidades e quotiza96es dos sOcios: 

JUNIOR (menores 18 anos) - 750$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa a Concelhos Limitrofes) - 750$00 semestre; 1400$00 (ano); 

(Provincia, IIhas e Macau) - 1 200$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 1 800$00 (ano) 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro 

58 

Clube, Jose Manuel Castanheira da Silveira 
- singela mas justa homenagem possivel a 
este conceituado filatelista. 

EQUIPAMENTOS 

As extraordimirias inova¢es tecnol6gicas 
que tanto tem caracterizado os ultimos 
decenios deste seculo, na~ podiam de modo 
algum passar ao lade de uma colectividade 
como 0 Clube Filatelico de Portugal. 

Neta conformidade, em anos ante rio res 
temos tido 0 cuidado de resguardar um fun
do para futura aquis~o de equipamentos 
destinados a modernizar os nossos servi
~s, com a finalidade de os adequar, melho
rar e simplificar e ate potenciar a nossa 
ac~ao. E neste ano, come~amos a 
implementar 0 nosso plano de moderniza
~ao adquirindo um computador para substi
tuir 0 que possuiamos, totalmente 
inoperacionaL 

Por outro lado, foi excepcional 0 pre~o 
conseguido aproveitando-se esta oportuni
dade para um agradecimento a DATA GE
NERAL PORTUGAL pelo espirito verdadei
ramente mecenatico evidenciado. 

Em seguida, 0 nossa fito foi um Util apa
relho de telefax. E tambem neste caso tive
mos a felicidade de 0 obter, este inteiramen
te gratuito, por gentileza do grande amigo 
do CFP, distinto filatelista e grande filantro
po, 0 Socio Honorario Comendador Manuel 
Nunes Correa. 

Tendo em considera~o este circuns
tancialismo, poderemos partir para a segun
da fase de aquisk;oes 0 que contamos fazer 
ja no inicio do proximo ano. E as nossas 
prioridades iraQ para uma maquina de escre
ver electrica e para uma impressara condi
zente com 0 nossa novo computador. 

Registe-se por fim que estamos ja a 
carregar 0 computador com 0 ficheiro dos 
socios do CFP, tendo ja um programa espe
cialmente adequado a nossa tesouraria e 
contabilidade. Foi deliberado que, para 
adapta~ao, 0 movimento da contabilidade 
sera lan~ado paralelamente por meio infor
matico e pelo metodo tradicionaL Em 1993, 
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a contabilidade do CFP passara a funcionar 
unicamente por via informatica. 

ESTATUTOS 
Indo ao encontro dos desejos manifesta

dos por alguns dos nossos cons6cios, e dos 
nossos proprios desrgnios, os novos Estatu
tos do Clube Filatelico de Portugal foram 
publicados no n.2 360 (r.0rrespondente a 
Dezembro) da Revista do CFP. 

EXPOSI<;OES 

Como se calculara facilmente, os nossos 
grandes esfor~s tem-se concentrado na 
LUBRAPEX 92 - certame de que falare
mos em caprtulo proprio. Mesmo assim, 
outras iniciativas foram consideradas. 

Exposi~o Iberica de Filatelia Taura-
. maquica: Foi deliberado prestar 0 patrocinio 

e empenhamento a esta prometedora mani
festa~ao integrada no centenario da Pra~ 
de Touros do Campo Pequeno que ocorrera 
em 1992 e cuja efemeride contara com uma 
emissao alusiva, tambem apoiada pelo CFP 
(ver capitulo «Rela¢es com os cn .. ). 0 
seu grande animador e 0 nosso cons6cio 
Manuel Alhandra Duarte. 

Exposic;ao Filatelica Luso-Alerna, Korn
westheim 92 

o Clube Filatelico de Portugal e 0 Clube 
Filatelico Portugues em Estugarda (CFPE) a 
cujos destinos preside 0 nosso estimado e 
dedicado consocio Justino da Silva Cruz, 
estabeleceram um protocolo para a realiza
~o de duas exposi¢es: uma, com a titul~o 
em epigrafe, decorrera em Kornwestheim a 
13 e 14 de Junho de 1992. A outra realizar
se-a em Usboa em 1994. 

Ao longo do ·ano decorreram os traba
Ihos preliminares de preparac;iio que nos 
competem e alguns contactos com partici
pantes que representarao Portugal e 0 CFP. 

Esses trabalhos acelerar-se-iio no infcio 
do proximo ano. 



De assinalar a deferencia do Clube Fila
telico Portugues de Estugarda para com 0 
nosso Clube, traduzida no convite para esta 
iniciativa bilateral que muito nos desvane
ceu. 

Mostras na Sede 

Alguns dos nossos cons6cios manifesta
ram 0 seu desejo de que se retomasse a 
iniciativa de realizar pequenas mostras de 
um dia na Sede do CFP. A nova Direcgao, 
concordante com a sugestao apresentada, 
iniciou, em Novembro, contactos e os traba
Ihos necessarios para a sua concretizagao. 
Entendeu-se tambem a conveniencia em 
divulgar na Revista do CFP as datas dessas 
mostras por forma a que os consocios inte
ressados estejam devidamente inform ados 
e possam programar visita-Ias. Para um pri
meiro cicio, apresentarao as suas participa
goes os consocios Jose Antonio Duarte 
Martins -(Maximafilia), Pedro Vaz Pereira 
(Historia Postal), Vftor Correia (Tematica) e 
Jose Correia (Inteiros Postais), prevendo-se 
o seu infcio em Janeiro/Fevereiro de 1992, 
consoante a data da publicagao do numero 
de Dezembro da nossa Revista. 

E outros ciclos se seguirao de imediato 
esperando-se que a experiencia que for 
sendo adquirida, aperfeigoe a metodologia e 
que a sua continuidade crie uma habituagao 
de visita a essas mostras por parte dos 
nossos associados. 

FEIRAS PORTUGUESADE ALATELIA 

Uma vez mais 0 CFP assumiu as res
ponsabilidades que Ihe advem do indiscuti
vel prestlgio que possui no panorama 
filatelico nacional. E numa situagao que se 
poderia tornar delicada na medida em que, 
eventual mente, poderia verificar-se uma so
lugao de continuidade na entidade maxima 
da filatelia portuguesa que 0 Clube Filatelico 
de Portugal teve a honra de fundar, 0 CFP 
deliberou patrocinar e propor ao Congresso 
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federativo a unica lista apresentada a sufra
gio no mesmo. Foi agradavel para 0 CFP a 
boa aceitagao da nossa iniciativa por parte 
de numerosrssimas congeneres, das quais 
todas as mais representativas do Pars. 

De assinalar ainda 0 conjunto de filatelis
tas prestigiados de varias colectividades, bem 
como de associados do CFP que passaram 
a integrar os Corpos Sociais federativos. Por 
outro lado, as boas relagoes com a FPF 
manifestaram-se no concreto, ao longo do 
ano, pel a colaboragao que nos tem prestado 
nas varias fases da organizagao da Lubrapex 
92. Tambem tivemos 0 gosto de ceder a 
FPF 0 nosso salao para no dia 14 de De-

'zembro, aquela entidade realizar um leilao 
- iniciativa necessaria a angariagao de fun
dos para as finanqas federativas. 

Continuamos tambem a propor nomes 
para os diversos premios de prestigio outor
gados pel a FPF (ver rubrica Distingoes) -
obrigaqao que cumprimos gostosamente ate 
porque muitos desses galardoes foram re
metidos a associ ados do CFP. 

Finalmente, 0 Congresso da FPF deste 
ana aceitou por unanimidade a proposta do 
CFP para que 0 de 1992 se realize nas 
nossas instalaqoes - honra que gostosa
mente assumimos. 

FEIRAS 

Como desde a primeira hora, 0 CFP 
esteve presente nas duas ediqoes de 1991 
da Feira Nacional de Filatelia que em boa 
hora a Federaqao Portuguesa de Filatelia tem 
levado a cabo, e que sao uma iniciativa re
levante para a promoqao e divulgaqao do 
nosso coleccionismo. 

Assinale-se que tanto uma como outra 
constitufram para 0 CFP consolador exito 
pelos novos socios que nelas formalizaram 
as suas inscrigoes, pela divulgagao das nos
sas actividades a outros que nao costumam 
acompanhar de perto a nossa vida associa
tiva, e tambem ate pelas vendas efectuadas, 
nomeadamente na de Novembro que neste 
capftulo ultrapassou todas as anteriores. 
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3196 - Paulo Cesar Pereira Fernandes. 
Avenida Afonso III, n.2 3-3.1! Esq. 
1900 Lisboa (P).T.C. V.60.N.1. 

3197 - Eng. Assis Duarte Jose Vaz. Rua 
Bissau, n.1! 3. rIc Esq. 2700 Amado
ra. (P).Po.Fr.Al.ln.T.C.60.N.U.1. 
2C.94. Ateneu. 

3198 -Isidoro Campos Martins. Urbaniza
qao Pim." e Redon.1! 2." Fase. Lote 
49A-3.1! C. Massama. 2745 Queluz. 
(M).C.60.N.U. 

3199 - Alcides Carvalho das Neves. Estra
da da Correia, lote 1-1.2 Esq. Vila 
Nova. 2700 Amadora. (P).T.C.V.60. 
N.U.1.94. Ateneu. 

3200 - Carlos Manuel Cataluma Virgfnia. 
Rua da Republica, n.2 21 - A. Vila 
Cha de Ourique. 2070 Cartaxo. (M). 
Po.T.C. V.60.N.U.1.2A. 19.21.37.T.7.T1 O. 
90.94. Ateneu. 

3201 - Rui Alberto Cruz Ferreira. Rua B. 
Lote 36-A, rIc. Esq. Cacilhas de 
Oeiras. 2780 Oeiras. (P). Po.T.C.60. 
1.2A.94. 

3202 - Carlos Manuel Ferraz de Almeida. 
Rua Camilo Castelo Branco, n.2 12-
14-16. 4435 Rio Tinto. (A). Po.C. 
Macau. 67. B.67. B c/66.C.1.60. 
Carteiras. 66. Postais. 67. B.67 B c/ 
66.60.N. de preferencia. Colecciona: 
1.13.16.19.21.24.28.50.90. Ateneu: 
Portugal e Palop. 

3203 - Lufs Carlos Salgueiro. Rua Com en
dador Vieira da Cruz. 2275 Praia do 
Ribatejo. (P).T.V.60.3. 

3204 - Joao Manuel da Cunha Lomelino 
Victor. Rua Felix Correia, Lote 9-3.2 

Dt.1! 1500 Lisboa. (M). Po.Fr.ln.T.C. 
V.60.N.U.1.2A.PALOP.94. 

3205 - Cor. Joaquim Jose das Dores. Av. 
dos Estados Unidos da America, n.2 
116-4.2 Esq.2. 1700 Lisboa. 
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ACORES 

2977 - Emanuel Assun<;ao Oliveira da Cunha 
Rua da Boa Nova, n.2 40. 9500 Ponta 
Delgada (M). Po.ln.T.C.60.U.1. Macau 
2C.3.19.30. Oceania 90.94. Ateneu. 

MADEIRA 

1506 - Maj. Carlos A. P. Gomes da Silva. 
Complexo Militar do Deao. Apart. 34. 
Rua Quinta do Deao. 9000 Funchal. 
(M). Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.1. 
2A.15.94. 

3195 - Antonio Augusto dos Santos Ferrei
ra. Serviqos do Ministerio Publico. 
Tribunal Judicial. 9000 Funchal. (M). 
Po.Fr.ln.T.C.60.N.1. Alguns U.T.V. 
T7. Flora. T10.T29.C.T29.94. Philex. 
Escutismo E. Moreno cl nos. Yvert. 

BRASil 

2768 - Joao Manuel Pereira Henriques. 
Caixa Postal, 367. CEP 11301 Sao 
Vicente. SP. (MIA). Fr.Po.ln.ltT.C. 
60.N.U.1.15. Temas: 5 (CEPT). T13. 
Rio de Janeiro. Sao Vicente (cida
des). 90 RHM. 94. 

AlEMANHA 

2263 -Rainer Thiel. Oemberg 94.D-4330 
MOlheim 13. (M). Fr.Po.AI.60.U.1.90. 
97. 
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PORTUGAL 

283 - Mario Coelho da Fonte e Silva" Av. 
Ant6nio Coelho Moreira, 1190. 
Valadares 4405 V. N. de Gaia. (M) 
Po.Es. T.N.U. 60.T5. de 3.90.94 

333 - Dr. Mario de Brito ApariciO Pereira. 
Rua da Paz, n.2 33. 7160 Vila Vic;o
sa (M). Po Fr. Latim. Compreende: 
Es.lt.T.C.60.N.U.1.2. Vaticano. Mo
tivos religiosos de 3.90.94. Vidal 
Torrens. 

366 - Edmundo Martins Pinheiro. Rua 
Peixinho Junior, 4 - 3.2 B. Pacta de Ar
cos. 2780 Oeiras. (M) 
T.60.U.1.10.21.28.90. 

464 - Victor Manuel Travassos-Lopes de 
Mendoncta Santos. Rua D. Luisa de 
Gusmao, 12-7.2 Esq. (Quinta das 
Mouras) 1600 Lisboa. (M) Po. Fr. 
It. V.60.N.U.1.2.93. 

504 - Eng. Joao Cristino Amaral Fernan
des. Rua Conde de Rio Maior, n.2 3 
c/v. Pac;o de Arcos. 2780 Oeiras. (A). 
Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.66.1.2.94. 

738 - Eng. Fernando Jose Roque Martins 
dos Santos. Rua Ant6nio Saude. 
(M).C.V.60.N.1.2. 

1513 - Sergio Alberto Mascarenhas Perei
ra da Silva. Rua Campo Alegre, n.2 
17-1.24100 Porto.(M) N.U.60.1.2 

1623 - Augusto Vieira Decrook. Rua de 
Alqueidao B. 2, n.2 4 A. 3830 flhavo. 
(A).Po.Fr.T.C.60.N.U.23.Guine Por
tuguesa e Guine-Bissau. 73 de 1. 
Carimbos 63.94.0Iiv. Marques. Ate
neu. 

1760 - Joaquim Ant6nio da Costa Lopes. 
Largo dos Bombeiros Voluntarios, 
Lote A, n.2 40-2.2 Esq. Massama, 
2745 Queluz. (M) Po.Es.Fr.T. 
C.60.N.1.2A.94. 
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2273 - Eng. Joaquim Antero da Silva Ma
c;as. Rua Prof. Egas Moniz, n.!! 28-1.!! 
Esq.!! P6voa de St. Adriao. 2675 
Odivelas. (A).T.C.V.60.N.U.1.2A.94. 

2454 - Luis Manuel Bras Bernardino. Resi
dencia Leal, 1.2 Andar. E.N.125. 
8700 Olhao (M) Po.Fr.ln.60.U.1.94. 

2533 - Carlos M. C. Moreira Av. N.I S.I da 
Esperancta, n.!! 35. Gouveia, 2710 
Sintra. (M). Po. Fr. Colecciona: 
60.N.U.1.2A. Macau. T10.T25.T27. 
Franquias mecanicas. T.C.V.SO. s6 U. 

2581 - Alexandre Amaro. Rua de Goa, n.2 
6-1.2 Esq.2 2200 Abrantes. (M) 
Po.Es.Fr.ln.T.V.60.U.1.5. Ocidental. 
21.90 vols.1 e 3. Afinsa. 

2726 - Joao Carlos Ramos Simoes. Rua do 
Parafso, n.2 317-2.2 4000 Porto. (P). 
Po.Es.T.60.N.U.12B.T10.90.94. 

2997 - Domingos Magalhaes Pires. Centro 
Cavez. 4860 Cabeceiras de Basto. 
(M). Po.T.60.3.U. 1. Macau.N.68.72. 
Calendarios. Porta-Chaves.90.94. 

3053 - Paulo Alexandre Vieira Martins. Rua 
Joao de Deus, n.!! 4. Apartamento 
1. 4400 Vila Nova de Gaia. (M) 
Po.Fr.ln.Es.T.C.V.60.N.1.3.64.67 
B.68.T43 (60.67 B.68).94. Ateneu. 

3192 - Americo Lopes Rebelo.Apartado 4707, 
4012, Porto Codex. (M). Po.68.73. 
Colecciona: Inteiros Postais e tudo ra
lacionado com a hist6ria postal de 
Angola. T10. 

3193 - Bruno Ribeiro dos Santos. Casa 
Geminada Estrada da FIoresta 3885 
Esmoriz. (P) Po.ln.T -60.N.U.1.2A.57. 

3194 - David Ribeiro da Cruz. Lugar do 
Meio. Areosa. 4900 Viana do Cas- " 
telo. (M). C.PMS ante rio res a 1960. 
Temas militares. 

LEI LAO 

S6 quem alguma vez est eve envolvido 
em realiza¢es semelhantes pod era aquila
tar na pratica, as dificuldades que se levan
tam na organizactao de urn leilao. Sao os 
cedentes que protelam constantemente 0 

envio do material; sao as pectas que sao 
remetidas sem qualquer descrictao, quando 
nao, mal ou deficientemente descritas; sao 
as dificuldades com as graficas no cumpri
mento de prazos; sao as dificuldades com 
as reproduct0es nomeadamente as que sao 
feitas a cores, pois 0 melindre das pectas, 
associ ado a falta de meios, transtorna a sua 
boa execuctao; e todo 0 imenso movimento 
administrativo que requere ... e muito mais. 

Na verdade, s6 porque se trata de pro
porcionar uma significativa regalia aos s6ci
os cedentes (que podem neles alienar dupli
cados e material que ja Ihes nao interessa) 
e adquirentes (que tern a possibilidade de 
obter exemplares que de outro modo Ihes 
seria dificil conseguir), move a que pratica
mente todos os elementos directivos se 
empenhem nestas iniciativas que 
contabilizam 0 dispendio de dezenas e de
zenas de horas de labor de cada urn dos 
envolvidos, em particular dos mais directos. 

A quinta Permuta Inter-S6cios do CFP 
sofreu, natural mente, de todos os condicio
nalismos citados, nao se tendo conseguido 
levar a cabo na data prevista inicialmente 
como ideal. Tambem e sobretudo a parte 
grafica no que diz respeito as reproduc;oes 
fotograficas e em especial ao sector colori
do, deixou desta feita bast ante a desejar -
reconhecemo-Io honestamente. 

Mesmo assim, 0 saldo final foi assaz 
positivo no que diz respeito a elevada per
centagem de lotes arrematados nao s6 pe
los muitos numerosos associados presentes 
no acto do leifao, como tambem por aqueles 
que fizeram as suas licitactoes pelo correia 
- propostas estas provenientes dos cinco 
continentes. 

De acordo com 0 nosse geminado Clube 
Fifatelico do Brasil, foi deliberado que 0 pr6-
ximo leilao seja luso-brasileiro, com pec;as 
cedidas tam bern pelos filatelistas da colecti-
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vidade irma, inserindo-se no programa da 
Lubrapex 92. 

LUBRAPEX 92 

Os nossos associados tern estado infor
mados desde os primeiros pass os desta XIV 
Exposic;ao Filatelica Luso-8rasileira, atraves 
da Revista do CFP que desde 0 numero 357 
tern vindo a dar noticia do andamento dos 
trabalhos relativos a este certar le - 0 mais 
importante e significativo de todos os que se 
realizam no nosso Pais - e tambem pelo 
Boletim n.!! 1 da exposic;ao, a todos enviado. 
Convira salientar que desde 0 inicio nos 
determinamos a que esta edic;ao da Lubrapex 
fique recordada como a mais notavel de 
todas as manifesta<toes deste cicio realiza
das ate agora e mesmo uma das mais rele
vantes entre todas as exposi<toes que algu
rna vez tiveram lugar em Portugal. 

Trata-se de desejo legitimo, 0 qual nos 
acicata a desenvolver os esfor<tos necessa
rios para atingir 0 objectiv~ fixado. 

Urn dos fitos que perseguimos e 0 de 
incluir aspectos ineditos em todas as fases 
da organizac;ao, desde que surjam com na
turalidade. Parece que 0 temos conseguido. 
A guisa de exemplo, referimos 0 facto de 
pela primeira vez, pelo menos em Portugal, 
se ter elaborado urn organigrama da organi
zac;ao; de, por forma, tambem inovadora, se 
ter come<tado a trabalhar ainda antes da 
realizac;ao da edi<tao anterior; de se ter, como 
nunca, proporcionado a Comunica<tao Soci
al informaC;ao regular (que continuara ate final 
da exposic;ao); a qualidade nunca igualada 
do Boletim n.l2 1 ; deferencias, unicas ate hoje, 
para com os expos ito res (BF no Natal, cor
respondencia personalizada acusando a re
cepC;ao dos boletins de inscri<tao provis6ria); 
a extensao de toda a informa<tao aos jura
dos, comerciantes filatelicos e outros; a no
vidade absoluta dos textos filatelicos de to
das as publica<toes se subordinarem a urn 
tema com urn (as estrelas da filatelia portu
guesa e brasileira), para alem de outros. E 
muito mais ira surgir. 



Mas devera acrescentar-se que nos te
mas debatido com alguns problemas, como 
a dificuldade em alguns contactos por falta 
de habitua«;;ao de algumas entidades e pes
soas em assumir responsabilidades e dar 
respostas para iniciativas a realizar em pra
zo algo distante, para alam de evidente falta 
de organiza«;;ao em alguns organismos ofici
ais. Em contrapartida, tem side excelente a 
colabora«;;ao prestada pelos cn, com espe
cial realee para 0 Director dos Servi«;;os de 
Filatelia, bem como a da Federa~o Portu
guesa de Filatelia. Exeelente ainda a dispo
nibilidade da Federa«;;ao Brasileira de Filate
lia atravas do seu Presidente General 
Euclydes Pontes. Magnifico 0 trabalho dos 
Comissarios brasileiro (Gilberto William) e 
portugues (Fernando Carrao) e preciosa a 
colabora«;;ao de Paulo Monteiro de Araujo, 
Presidente do Clube Filatelieo do Brasil, 
nosso geminado. 

Tudo se perfila para um sucesso memo
ravel a Lubrapex 92. 

RELAC;OES COM as crr 

As reunioes semanais que mantivemos 
durante praticamente todo 0 ana com 0 Exm.Q 
Director dos Servi«;;os de Filatelia dos cn, 
Dr. Raul Moreira, e com diversos outros res
ponsaveis e elementos do sector, refor«;;a
ram de forma muitissimo sensfvel as boas 
rela¢es do CFP com aquela entidade. 

No que diz respeito a nossa habitual 
contribt.ii~o com sugestoes para 0 Plano de 
Emissoes de 1992, registamos uma vez mais, 
com grande satisfa«;;ao, ter side aeeite pelos 
cn, para 0 seu selectivo Programa, a su
gestao do CFP (feita por proposta e solicita
«;;ao do nosso distinto assoeiado Manuel 
Alhandra Duarte) para uma serie alusiva ao 
eentenario desse verdadeiro monumento 
nacional que e a Pra«;ta de Touros do Cam- I 

po Pequeno. 
Em contrapartida, lamentamos profunda

mente nao ter side eonsiderada uma emis
sao relativa a Preven«;;ao e Seguran«;;a Ro
doviaria na qual nos empenhamos em apoio 
a solieita~o que nos foi expressa pela Pre-
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ven«;;ao Rodoviaria Portuguesa, entidade 
presidida pelo nosso prestigiado cons6cio 
Eng.1! Jervis Pereira. Eo nosso desgosto foi 
tanto maior quanto a conhecido 0 verdadeiro 
flagelo que constituem os aeidentes de via
«;;ao, sendo, sem dwida, uma sarie de selos, 
mais uma importante contribui~ para a1ertar 
a popula«;;ao para esse perigo que eusta 
anualmente milhares de vidas. 

REVISTA/PUBLlCAC;OES 

Ainda este ana nao Iogramos atingir 0 

almejado objectivo de eonseguirmos aliar os 
dois vectores que desejamos privilegiar para 
a Revista do CFP: a qualidade e a quantida
de. Quanto ao primeiro, pareee que ele foi 
alean«;tado pois ap6s a edi«;;ao de qualquer 
dos numeros publieados, reeebemos 
enc6mios pela qualidade apresentada tanto 
nos textos como no aspecto grafico. 

Por outro lado, permita-se-nos sermos os 
primeiros a lamentar que nao tivassemos 
ultrapassado os tres numeros mau grado 
termos alcan«;tado 0 somat6rio de 148 pagi
nas, ou seja, quase 0 equivalente a cinco 
numeros de 32 paginas. 

Em eontrapartida, todos os s6cios do CFP 
reeeberam tambem 0 cataJogo ilustrado da 
«s.!! Permuta inter-s6eios» e 0 Boletim n.1! 1 
da XIV Exposi«;;ao Rlatalica Luso-Brasileira, 
Lubrapex 92 - sendo lieito assinalar aos 
nossos cons6cios que se trata de uma rega
lia complementar anotando-se a prop6sito a 
magnifica e inusitada qualidade da publica
«;;ao da Lubrapex. Refira-se ainda que a 
nossa inten~o beneficiar os associados do 
CFP com todas as restantes edi¢es daque
la exposi«;;ao, nomeadamente 0 Boletim n.1! 
2, 0 Catalogo e 0 Palmaras 

Registamos com muito orgulho a outorga 
do Premio de Marito Rlatelieo-Literatura
«0 Philetelista., instituido pela FPF, ao 
Boletim do Clube Filatalico de Portugal, 
galardao que estimula a fazer-se mais e 
melhor. 

Presenc;a em exposic;Oes: A Revista do 
CFP participou na Exposi~o Rlatalica Inter
Regional «Beja 91., e na I Exposi«;;ao 

COMPRAMOS E VENDEMOS 
POSTAIS ANTIGOS 

ANTONIO BONINA 
R. do Crucifixo, 76 - 2. Q-O 

1200 LISBOA 
Tel. 346 76 61 
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DE013291 DCRV. 1991-06-11. Funciona
mento dos eslabelecimentos ~ de 
trcifego reduzido mma esta¢es a~a
res - CTFA - mm CRT em fu~ de 
distribuic:;io e atendimento. 

DE023291 DGC. 1991-06-12. Correspon
dencia Direct. Mall. 

CENSOS 

DE029891 DCCTA 1991-06-07. Cria~o dos 
CARC de Tex e CRT no CCE de Ponta 
Delgada. 

DE029991 DCCTA 1991-06-07. Criar;ao do 
CARC da CTFU 2. Pr~ VasaJ i:fa Gama 
(Ponta Delgada). 

DE013991 ADCS. 1991-06-19. Reclas
sificaryao de CTF. 

01000191 PCE. 1991-06-21. Cupoes-ras
posta intemacionais. 

CC000191 PCE. 1991-06-21. PerfUra.,;30 de 
selas. 

DE033791 DCCTA 1991-07-02. Criar;ao do 
CARC da CTFU 1 Antero de Quental 
(Ponta Delgada). 

DE000791 VCEAS. 1991-07-02. Reclas
sifica;ao das CTF. 

DEOO2391 VCEAS. 1991-07-11. Supressao 
da CTFA de Seixas. 

DEOO1891 VCEAS. 1991-07-10. Funciona
mento dos eslabelecimentos postais de 
tratego reduzido mmo esta¢es auxilia
res - CTFA - mm CRT em fu~ de 
distmuic:;io e atendimento. 

DEOO5891 ATD. 1991-09-09. Cria~o da 
CTFU de Telheiras (Lisboa). 

DE006090 DCRVlATD. 1991-09-11. Reclas
sificar;ao das CTF. 

DEOO6691 ATD. 1991-09-25. Mudam;;a de 
desig~o da CTF de Vila Nova de 
Ourem. 

DE006791 AID. 1991-09-25. Mud~ de 
designac;ao. 
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FLAMUJ-AS 

CENSOS 91nNSTITUTO NACIONAL DE 
ESTATrSTICA. Est~ Central de Cor
raios do Porto, 1 a 30 de Abril e E~ 
Central de Correios de Usboa, 1 a 30 de 
Abril. 

/' ~ FELMOSTRA 
IIOS1'RA 

n"'-- IMS POI'IIICIAlJDADES 
DOCONCIUtO 

I - ~.-ADO""'''' 
I,r :JII 21a%lJUNHC)·91 

FELGUBRAS 

FELMOSTRAIFELGUEIRAS. Esta~o Cen
tral de Correios do Porto, 25 de Maio a 
25 de Junho. 

CII 

~®- . ~ .-
D c:..- _'"" 
~ ,. 
n c::=: 
CII ~ 
~ :::=z::= ,. 
CII c::::::::> - - co 

DIA DA CIDADElBARREIRO/1991128 JU
NHO. Esta~ de Correios do Barreiro, 
11 de Junho a 11 de Julho. 

_. •. _IL-__ -' 
BOI.SA DE VAIDRES DO nPOR-I""O 

100 ANOSIBOLSA DE VALORES DO POR
TO. E~ Central de Correios do Por
to, 1 de Outubro a 30 de Novembro e 
Esta«;ao Central de Correios de lJsboa. 
1 de Outubro a 30 de Novembro. 

FiIateIica Luso-EspanhoIa .Pti Nria 91-
tendo sido cob:arIa na CIasse Especial de 
qualquer uma deIas. devido ao facto do &aU 

Diredor partqJar oos raspectiwJs c:orpos de 
ju~. Em ambas !he lui atriJUida medalla 
e diploma. 
P~ tambem no 5aEio de l..Jer.du... 

ra Fial8ica otganizado peIa FPF, megrado 
nas ceIebraI;jOes do Dia do 5eIo. 

Em mmpelir;;io, foram aIcaI~ han
rosas classif~es: Medalha de Prala 
Grande na Espamar 91, MedaIha de PraIa 
na V E1CpOSir;;ao FiIat8Iica Eumpeia .Rumbo 
at 92- e MedaIla de Bronze Pratea:Io na 
Exposir;ao Filatelica Mundial .Pt~ 
91-, certame este sob 0 paIrocinio cia Fade
~ Intemacional cia Fialeia. 

De salientar que ainda M bem poums 
anos as dass~ c::onseguidas nao uI
trapassavam 0 diploma. com uma 011 odra 
medalaa de bronze. 

T odavia. a questiio que mais oos prao
cupa neste sedor e 0 verdadeiramenle bru
tal aumento oos partes que sobrecanega de 
uma forma incomportivel a despesa do en
via da nossa Revista" aurnenbs que ja atin
giram os 140% e que, ao que parace, c:he
garao ao somaIDrio de 190% no prODno ana. 

A ser assim. e nao sa antevendo qual
quer rnecfda de e~ para este tipo de 
publi:ar;iies a Ilireqjao do ClWe Fiat8im 
de Portugal tara de sa ~ atenlamen
te sobre esta inqualJic3vel sill~ que faz 
perigar 0 equilibrio financeim de muiilos eci
tores como 0 CFP. 

Nao deixaremos de infonnar os "ssocia
dos dos deserMJIvDentos que este pr0ble
ma Wi a tar em A*xIia com a Assu:Pjiin 
da Imprensa Nao Diiiria" enIidade na qual 
estamos i~egrados. 

TESOURARIA 

EquiIJ'brio, poder.i ser a palavra-chave cia 
gest30 deste ano no que diz respeiIo as • 
IIaJ9S do CFP. 

Sempa mm a praoa~ de manIar 
uma ~ esbivel tendo em IIIaIIe 0 Iv
biro, nao sa deixou par isso de aanprir de-
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tenninados objectivos peJa ulilzW;an de 
meios que estavam a sar aiados pr.l esse 
eIeiIo, nomeadamenIB a acpJisi9io de .... 
JJ8III8I*» lando em vista a ........ Iiza;jio e a 
mehJria des senri!ios. alias como lara anun
ciado no ReIimrio reIiDIu ao ana .umr. 
Refira-se que nesIB aspacID houve a varta
gem de se terem consag .. Mto acpoisi¢es a 
pI89J exlremamante favor.iveI. a par de Lma 
olalla. palo que se pode ~ a c:orDIu
aw;;io ciesla poIitica de investir em meios 
fscllologicos adequados sam pUr em perigo 
a siwAQiio Manceira. 

Poder.i ser mellor enIend.: 'ia a gest30 
de Tesouraria do CUJe Fial8Iico de P0rtu
gal. aIrav8s do ~ aneJD. 

Mas nao pode deixar de se assinaIar 0 

caDIico ~ dos partes que oneram a 
RevisIa do CFP, 0 qual mIoca em perigo 
latente a gestao equilbada des nieios dis
poniveis - preoa~ s8ria que tJansG 
para 0 pr6Dno ana. 

PROPOSTAS PARA VOTOS 

T amos a honra de pmpor a AssembIeia 
GeraI. os seguinIIas vuDs: 

1) A bios os asso-:jatgs que ... con
cedaram a sua ines&naveI ~ 
~ das mais vair:das Ionniis flO de
ano do ano de mi ~ e 
navada e um, e em particular ao 
coillsocio FeI ...... Canao; 

2) ADs err e em particular a !tJireo;iIo 
dos SeIvi!;os de Rak% ...... coIabo
Ia,iiD prastada; 

3) ADs ............. do BoIa6n\. CFP, 
com Ina mer~ ....-., o.nco 
do Brasil; 



4) Ao S6cio Honorario, Comendador 
Manuel Nunes Correa e a Data Gene
ral Portugal, pelos equipamentos que 
nos proporcionaram; 

5) Aos 6rgaos de ComunicalSad Social 
que se referiram ao Clube Filatelico 
de Portugal; 

6) A. Mesa da Assembleia Geral e ao 
Conselho Fiscal, pela excelente cola
boralSao prestada; 

B. de pesar por todos os s6cios falecidos 
no decurso deste ano. 

* * * 

Parec'er do 
Conselho Fiscal 

Prezados Associados: 

No exercicio das suas funlSoes e de har
monia com os Estatutos, vern 0 Conselho 
Fiscal do Clube Filatelico de Portugal emitir 
o seu Parecer sobre 0 Relat6rio e as Contas 
respeitantes ao Exercicio de 1991 que Ihes 
foram apresentadas pela DireclSao. 

Acompanhamos, com agrado, a activida
de da DireclSao, durante 0 Ano de 1991, e 
nao podemos deixar de fazer uma referencia 
ao trabalho extoouante que a DireclSao teve 
com a "LUBRAPEX 92», com a organizalSao 
de urn Leilao-Venda Inter-S6cios, com a 
Revista do Clube, etc... Quem trabalha as
sim, por arnOT a Filatelia, merece sem duvida, 
a admiralSao e 0 ~radecimento de todos os 
Filatelistas. 
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Examinamos com regularidade os regis
tos contabilfsticos e respectivos documentos 
de suporte que encontramos sempre em or
dem. 

Quanto as Contas elaboradas pela Direc
lSao e nosso parecer que traduzem, com 
clareza, a situalSao econ6mica do Clube. 
Verificamos os saldos das contas bancarias 
e que os criterios valorimetricos das Existen
cias foram iguais aos dos anos anteriores. 
Foi praticada uma AmortizalSao de 10% nas 
existencias do Material Filatelico devido a 
algum se encontrar desvalorizado. 

o Relat6rio da DireclSao e urn completo e 
bern elaborado documento que mostra com 
detalhe e clareza a sua actividade no Ano de 
1991. 

Concluindo, somos de Parecer: 

1 - que aproveis 0 Relat6rio e Contas 
da DireClSao referentes ao Exercicio 
de 1991; 

2 - que aproveis urn voto de merecido 
louvor e agradecimento a DireCt;ao 
e a todos aqueles que deram 0 seu 
trabalho ao Clube. 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 1992. 

o CONSELHO FISCAL 

Domingos Martins Coelho 
Dr. Bento Manuel Grossinho Dias 

Joao Luis de Medeiros 

Correio acelerado 
acelerar normas 

DE002090 DPAD. 1990-06-19. Supressao da 
CTF 4 a) de Espinhal. 

DE006890 DPAD. 1990-08-09. CTF de 
Pocinho. Encerramento. 

CC000590 DOC. 1990-10-23. Guias de 
malas. 

DE012390 DPAD. 1990-10-25. Supressao 
das CTF 4 a) de Borralha e Pisoes 
(Montalegre ). 

DE039990 DGC. 1990-11-08. CrialSao da 
CTFU 4 a) da Penteada (Funchal). 

DE014090 DPAD. 1990-11-16. Reclassificat;ao 
das CTF. 

DE014590 DPAD. 1990-11-22. Supressao da 
CTF 4 a) de Monsanto. 

DGC.01000390 DGC 1990-12-12. AvenlSas 
Postais - Controlo e fiscalizalSao. 

OS000291 CA. 1991-01-09. Corresponden
cias Direct. Mail. 

OS000691 CA. 1991-01-17. Projecto Reno
valSao das Lojas de Atendimento em Lis
boa e no Porto. 

CC000191 DGC. 1991-01-16. Corresponden
cias Direct Mail. 

OS000791 CA. 1991-01-17. Correio Priorita
rio. 

DN000191 ADCS. 1991-01-28. Normas 
Complementares ao Regulamento do 
ServKto Publico de Correios (RSPC). 

01000191 DGC. 1991-01-29. Cupoes-res
posta internacianais. 

CC000291 DGC. 1991-02-01. Correia Azul. 
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compila980 de Jose Dias Ferreira 

DN000291 ADCS. 1991-02-15. Normas 
Complementares ao Regulamento do 
ServilSO Publico de Correios (RSPC). 

OS001691 CA. 1991-02-28. ReestruturalSao 
cn. Comissao Instaladora da cn Fun
dalSao. 

OS001891 CA. 1991-03-14. ExtinlSao do 
«Grupo de Trabalho para 0 estudo da 
cn FundalSao». 

CC000391 DGC. 1991-03-18. ReciamalSoes 
relativas a correspondimcias ordinarias e 
registadas, cartas com valor declarado e 
encomendas postais, com e sem valor 
declarado, do servilSO internacional. 

DE008291 DCRV. 1991-03-28. Funciona
mento dos estabelecimentos postais de 
trafego reduzido como estalSoes auxilia
res - CTFA - com CRT em funlSoes de 
distribuigao e atendimento. 

DE008391 DCRV. 1991-03-28. Reclassificat;ao 
das CTF. 

OS002691 CA. 1991-04-12. DelegalSao de 
competencias na Comissao Instaladora 
da cn Fundagao. 

CC000691 DGC. 1991-05-15. Resposta sem 
Franquia Internacional. 

CC000791 DGC. 1991-06-03. Envia de cor
respondencia de servit;O - Procedimen
tos especfficos com a DSFP. 

DE013091 DCRV. 1991-06-11. Supressao da 
CTF 4· a) das Caldas da Felgueira. 
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COLECCIONE 
SELOS DE MACAU 

urna riqueza Cultural 
urn valor de Futuro 

& Correios e ~ecomunica~s de l1acau 
~ iJI r, 11\ 11 l!) 

Divisiio de Filatelia - Largo do Senado - Macau 

BALAN(;O GERAL 

Em 31 de Dezembro de 1991 

IMOBILIZADO 
Imobiliza~5es Corporeas 

Equipamento Administrativo 
Amortiza~flO 

, 
Imobiliza~5es Financeiras 
Colec~ao do Clube 

CIRCULANTE 
Existencias 

Material Filatelico 
Amortiza~ao 

Dfvidas de Terceiros. Curto Prazo 
Socios, Quotiza95es 
Devedores 
Diversos. Boletim 

Depositos Bancarios e Caixa 
Depositos a Prazo 
Depositos a Ordem 
Caixa 

Total do Activo 

ACTIVO 

20800$00 
526616$55 
141 700$00 

1 171 200$00 
420378$50 

1493$00 

1 216807$50 
121 680$75 

1 095126$75 

1$00 

671 162$70 
67116$30 

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO 

Capital Pr6prio 
Fundo Associativo 

Dfvidas a Terceiros. Curto Prazo 
Quotiza~5es 
Credores 
Diversos. Boletim 

Resultado Uquido do Exercfcio 

20800$00 
206876$60 
141700$00 
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1095127$75 

604046$40 

689116$55 

1 593071$50 
3981 362$20 

3416819$25 

369378$60 
3786197$85 

195164$35 
3981362$20 
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LUBRAPEX 92 
«Uma Exposi~ao Inesquecivel» 

o titulo que encima esta cronica e a expressao que, 
naturalmente sensibilizados, tivemos 0 grato prazer de mais 

repetidamente ouvir da boca de grande numero de destacados 
tilatelistas pottugueses e brasileiros que acompanharam este 

certame. 

Tendo em ~ as repen:ussOes 
ciesla XIV EJcpos9w. ~ Luso-Brasi
Ieira,. etaIxrimos 0 trabalho que se segue. 
prelendehdo-o tado quankl possivel descri
tivo. Ism para propon:iDllar aos IeiIores .... 
mnhecimenIo mais ~ de URI ceria
me ciesla envetgadura,. e 1ambem para que 
fiquern arquivados nesIas pagms detenni
nados por1II8OOR!S que de ouIra IIICIIIHa se 
penIeriam com 0 tempo. 

Objectivo.s 

Os PfimeRJs passos cia ~ cia 
WBRAPEX 92 caracterizaram-se natural
mante. peIa cIefDr.i3o dos objedivos e. den
bo dest~ dos ponIDs que se desejavam 
acentuari e das _has de ~ em que sa 
pR!Iendia que esIa eJCP0Si!;30 se cenIrasse. 

18 

0uanI0 aos objectivos. 0 primordial foi 
expe5S0 ale pWicamenle logo no dia 8 de 
0ubD0 de 1990. Dum comunicado distmu
ida peIo ClID! Fiateico de Portugal: fazer 
cia LUBRAPEX 92 a mais notavel de todas 
as manilestaps Iuso-brasiJeiras jamais 
realizadas e. mesmo. uma das mais rele
vaRIes entre todas as exposi¢es que 
alguma vez tiveram Iugar em Portugal 

ReIficta.se que o-alrnejar-se aqui. mmo 
ern qualquer ouIra actividade. supIantar 0 

anteriormente feiID. e ;dude mum mais do 
que Iouvavel" desejiivel" sa Dum saudavel e 
c:onsciiente espirilo de emulac.;3o. Isto para 
que quando se parta para qualquer empre
endimenIo. se 0 far;a com a determ"~ 
de 0 execular com os mais elevados padr6es 
de quaidade. 

Denbo destes ~iDs. desejamos sin
cera e anlentemente que as fubJras raaiza-

o selo portugues 
e historio e culture 
e possadQ,e presente e 
e distancia. -

Coleccionar 
seIos portugueses 
e descobrir este jeito 
de sentir e de viver_ 

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

-. 

Sebs em AIuls, Corteias. Livros Anuois e TerncitiCos 

.~- ' 
, .. ".'" 

', ' 

.. .., . . 
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Financ;as 

A gestao das verb as or<tamentadas foi 
caracterizada pelo equillbrio, rigor e cuida
do, com especial aten<tao para nao serem 
excedidas as importancias estimadas para 
cada rubrica programada. 

Por outro lado, deve assinalar-se que 
tendo-se considerado insuficiente 0 quanti
tativo disponibilizado pelos en, procuraram
se desde 0 inicio outros apoios que 
permitissem levar a cabo 0 maior numero 
possrvel dos projectos em carteira. 

Satisfaz-nos constatar a extraordinaria 
receptividade que encontramos na quase 
totalidade das entidades e empresas con
tactadas para 0 efeito. 

De registar que esses apoios se traduzi
ram nao apenas em termos subsidiarios mas 
tambem em consideraveis descontos sobre 
os pre<tos tabelados, e ainda por oferta de 
servi<tos. 

MercE! desta conjuga<tao de factores foi 
possivel realizar a LUBRAPEX 92 sem ex
ceder os quantitativos disponiveis. 

E claro que algumas ac<toes ficaram por 
concretizar e um ou outr~ acto nao foi pos
sivel levar a cabo da forma como desejari
amos, embora se possa afirmar que nada 
do essencial tenha sido prejudicado. 

Agradecimentos 

E extremamente diflcil e ingrato num empre· 
endimento com a envergadura desta Lubrapex, 
manifestar 0 justo reconhecimento a entidades e 
pessoas que prestaram 0 seu patroclnio, apoio e 
colaborac;:ao ao certame. 

Isto porque, na verdade, uns ajudaram bem 
mais do que outros. E tambem pelo receio de 
alguns ficarem esquecidos. 

Do mesmo modo, e inevitavel olvidarmos 
aqueles que auxiliaram bem menos do que deve· 
riam. E mesmo os que nao ajudaram rigorosa· 
mente nada, ou quase - embora tivessem prati· 
camente obrigac;:ao de 0 fazer. Esquec;:amo·los, por 
esta vez. 
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o que importa, isso sim, e nao esquecer quem 
nos apoiou. Recordemo·los a seguir. 

E uma vez mais referimos os filatelistas que 
com as suas participac;:oes deram vida a 
LUBRAPEX 92. A Federac;:ao Portuguesa de Fila· 
telia que desde 0 ,;-,Icio nos apoiou valiosamente, 
com especial destaque para 0 seu Presidente, 
Pedro Vaz Pereira e Fernando Calheiros 0 Coor
denador destacado por essa entidade para este 
certame. Os Correios de Portugal, nomeadamente 
o seu Servic;:o de Filatelia, particularizando 0 seu 
Dector Dr. Raul Moreira e a Dr.@ Graciete Gonc;:al· 
ves, nao olvidando Luis Duran, dos Servic;:os Ar
tisticos, os Servic;:os Graficos e a Arq. Salome Serra 
e 0 Eng.Q Artur Passos, 0 Museu com um aceno 
especial ao Arq. Garrido e 0 Departamento de 
Transportes. 

Os Jurados, os Comissarios e os autores dos 
textos insertos nas publica¢es. 

A Administrac;:ao do Porto de Us boa, 0 seu 
Presidente, Eng.Q Conceic;:ao Rodrigues e a Direc
tora do Departamento de Marketing, Eng.@ Ana 
Cristina. 

A Tecnologia das Comunicac;:oes - TDC, e 0 

seu Administrador, Dr. Sousa Rego, 0 Director 
Eng.iI Oliveira e Sousa e Filomena Andrade. 

As Administrac;:oes Postais de Angola, Guine 
e Moc;:ambique pel as series de selos e carimbos 
dedicados a Lubrapex 92, a de S. Tome e PrInci
pe pelo bloco sobrecarregado e carimbos, a de 
Cabo Verde palos carimbos. A presenc;:a de Ango· 
la e S. Tome e Principe com stands proprios e a 
outras tres por intermedio da TDC. 

A Empresa de Correios d Brasil pelo bloco, 
carimbos e presenc;:a com stand. 

Os comerciantes Afinsa Portugal, Filatelia 
Paulo Sousa, Filatelia Raposo, Joaquim Sousa 
Lobo e Thomas Importac;:ao, Lda. 

As entidades que aceitaram integrar a Comis· 
sao de Honra e todos os que ofertaram Premios. 
o Comendador Manuel Nunes Correia pela oferta 
de uma indispensavel infraestrutura. 

As Pousadas de Portugal, a Restaurante 
Monaco, a Camara Municipal de Vila Franca de 
Xira, a Securitas, a TAP Air Portugal nomeada· 
mente 0 Dr. Carlos Piteira e Mario Ascensao, a 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, a Comis· 
sao Nacional para as Comemorac;:oes dos Desco· 
brimentos Portugueses, particularizando-se 0 Co· 
mandante Soeiro de Brito, e a Junta de Freguesia 
da Penha de Franc;:a. 

o Museu da Electricidade na pessoa do seu 
Director e da Dr.iI Sara Bento. A produtora 
QueVideo. 

Os que colaboraram na rnontagem e 
desmontagem da Exposic;:ao. 

A todos 0 nosso reconhecimento sincero. 

<tOes ultrapassem a nessa, para satisfa<tfto 
de todos. 

Por outr~ lado, dadas as caracterfsticas 
destes certames, desde cedo se idealizou a 
LUBRAPEX 92 com 0 maximo pendor pos
sivel de uma forte componente ligada ao rio 
lejo e, consequentemente, a zona ribeirinha 
de Lisboa que 0 municipio tanto deseja pro
mover, e ao mar - com tao grandes liga
<toes as viagens dos navegadores 
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epopeia maritima, vela que se encon
tra delimitada pela mancha superior da 
figura; 

3. Lisboa, cidade onde se desenrolara a 
LUBRAPEX 92 - sintetizada pelo 

Gare Maritima de Alcantara, 1958 

portugueses. 0 logotipo da LUBRAPEX 92 
revelou desde logo os designios idealizados. 
Nele se expressou: 

1. A rela<tao existente entre os parses 
envolvidos - 0 mar, simbolizado por 
tras ondas estilizadas que record am 
um dos motivos usados nos 
empedrados das chamadas cccal<tadas 
a portuguesa» e que se encontram em 
cidades como Lisboa e Rio de Janei
ro; 

2. Os Descobrirnentos - representados 
por urna vela latina caracterizadamente 
portuguesa e fulcral para a grande 
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desenho esquernatico de uma 
caravela, semelhante a que figura no 
brasao de armas do municipio lisboe
ta; 

4. A Filatelia - por intermedio da figura
<tao de uma parcela de denteado, ele
mento definidor dos selos que sao, 
afinal, 0 elo propiciador destas inicia
tivas. 

Refira-se ainda a interliga<tfto dos varios 
componentes que, no seu con junto, podem 
constituir uma sugestao viva a vincada ver
tente Luso-Brasileira das Lubrapex. 0 azul 
predominante da figura e a cor do ceu e 
tambem do mar. 
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A feliz circunstfmcia do local da exposi

~ao se encontrar bem a beira do Tejo, mais 
refor~ou a concretiza~ao do objectiv~ inicial, 
acentuado ainda pela escolha do motivo das 
capas das publica~6es, pela localiza~ao e 
natureza da generalidade dos actos do pro
grama social e ate pela propria medalha. 
Tudo isto culminado pela integra~ao da 
LUBRAPEX 92 na a~ao «Lisboa, 0 Cais da 
Aventura» (ver rubrica respectiva). 

Tanto quanto nos apercebemos, nunca 
antes qualquer exposi~ao filatelica tinha side 
programada levando em linha de conta como 
que um certo fio condutor e uma serie de 
elementos integrados. 

25 anos das Lubrapex 

Um outr~ factor pesou de forma conside
ravel para que nos batessemos no sentido 
da LUBRAPEX 92 ocupar um lugar relevan
te no historial destas manifesta~6es. 

Esta edi~ao comemorou os 25 an os des
ta singular iniciativa que transcende ja, em 
muito, 0 seu caracter luso-brasileiro e 0 seu 
alargamento a todos os parses de lingua 
oficial portuguesa. As Lubrapex sao hoje um 

Premio Correios e Telecomunica~oes de 
Protugal 
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evento filatelico de reputac;ao internacional, 
e a mais antiga exposic;6es bilateral a nlvel 
mundial. 

Com efeito, em 1966 teve lugar no Rio 
de Janeiro a primeira LUBRAPEX, repetin
do-se este fraterno encontro, a partir de 
entao, sem qualquer interrup~ao, de dois em 
do is anos, alternadamente em Portugal e no 
Brasil. 

Podera, pois, afirmar-se que estas expo
si~6es destinadas a coleccionadores portu
gueses, brasileiros e dos Parses Africanos 
de LIngua Oficial Portuguesa, tem desempe
nhado papel relevante na vertente cultural 

Premio Ministro das Obras Pliblicas 
Transportes e Comunica~oes 

das rela~6es luso-brasileiras, nao se conhe
cendo qualquer outra iniciativa que neste 
quarto de seculo averbe tal regularidade e 
tao frutuosos resultados. 

Por is so 0 Clube Filatelico de Portugal se 
sente particularmente gratificado pela honra 
de Ihe ter cabido a grata oportunidade de 
Ihe ter side atriburda a organizac;ao da 
Lubrapex que dobra 0 quarto de seculo. 

Data 

Tal como em 1984, neste ana de 1992 a 
mais relevaflte exposi~ao filatelica mundial 
FIP teve lugar na vizinha Espanha: entao 
em Madrid, agora em Granada. Por esse 

A Mesa ficou constiturda por Fernandes 
de Sousa, Presidente do Clube Nacional de 
Filatelia, pelos Presidentes das Federa~6es 
Portuguesa e Brasileira de Filatelia, por 
Carlos Capucio, da AMIFITE e pelo Presi
dente da Comissao Organizadora da 
Lubrapex 92, gentilmente convidado a nela 
participar. 

Apos as boas-vindas do Presidente do 
CNF, foram proferidas duas palestras: uma 
por Lurs Alvim sobre 0 historial e projectos 
da AMIFITE e outra por Fernandes de Sou
sa sobre as realidades e projectos imediatos 
do CNF. 

Em seguida foram apontadas ac~6es 
comuns que os dois Clubes intentam levar a 
efeito. Carlos Capucio eManuel Portocarrero 
usaram da palavra para concretizar a home-

)ft~", J\ J' r ,. I 
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nagem das duas colectividades a Euclydes 
Pontes que agradeceu em ora~ao sentida. 

A sessao terminou com uma fluente pa
lestra de Carlos Capucio que historiou a es
pectacular evolu~ao da filatelia tematica 
brasileira e 0 seu estado actual. 

Foram mais uns belos momentos de 
confraterniza~ao luso-brasileira. 
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Transportes 

Foi cuidadosamente elaborado um es
quema de transportes destinado aos convi
dados e inscritos no programa social, cujo 
horario rigoroso foi entregue antecipada
mente aos convidados e que foi estritamen
te cumprido. 

Para a sua concretiza~ao concorreu de
cisivamente 0 sector de transportes dos cn 
com a disponibiliza~ao de uma (e alguns dos 

Premio Clube Filatelico de Portugal 

dias duas) carrinhas de 18 lugares, cada. 
Utilizaram-se tambem confortaveis autocar
res fretados, nos dias da inaugura~ao e do 
encerramento, e para a recep~ao na Embai
xada do Brasil. E tambem um autocarro da 
Camara Municipal de Vila Franca de Xira, 
para a desloca~ao aquela cidade. 

Todos estes servic;os e a forma como 
foram planificados podem considerar-se im
pecaveis. 



sociados de urn e do outro, muitas senhoras 
e a tambam muito gratificante presenc,a de 
associados de outros c1ubes amigos que 
igualmente muito prestigiaram esta reuniao. 

A abrir a sessao, pronunciaram palavras 
sentidas e de muita amizade e alegria pelo 
momento, os Presidentes dos Clubes 
Filatalicos de Portugal e do Brasil, A. Silva 
Gama e Paulo Monteiro de Araujo. 

Torre de Beh~m 

Foram depois agraciados seis filatelistas, 
com 0 titulo de socios honorarios - a mais 
alta distinc,ao conferida por qualquer deles 
- pelos revelantes servic;os prestados a 
Filatelia Luso-Brasileira em geral e as 
Lubrapex em particular. 0 Clube de Filatali
co de Portugal designou seus socios hono
rarios as distintos filatelistas brasileiros, 
General Euclydes Pontes, Paulo Monteiro de 
Araujo e Gilberta William; 0 Clube Filatalico 
do Brasil nomeou seus socios honorarios, 
Antonio Silva Gama, Jose Rodrigo Dias Fer
reira e Fernando Gomes Carrao. Os 
galardoados receberam os respectivos Di
plomas. 

Foram trocados alguns presentes, tendo 
a CFP distinguido as confrades brasileiros 
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homenageados, com emblemas do Clube e 
o CFB com uma medalha. 

Foi tam bam prestada uma homenagem 
conjunta dos dois c1ubes irmaos, aos Presi
dentes das Federac,Eies Portuguesa e Brasi
leira de Filatelia, Pedro Vaz Pereira e General 
Euclydes Pontes (que aproveitou a oportu-

nidade para narrar a genese das Lubrapex) 
pelo trabalho que tem desenvolvido em prol 
da aproximac,ao das filatelias e dos filatelistas 
dos dois parses. 

Em c1ima de grande amizade, 0 CFP 
ofereceu aos circunstantes um pequeno 
beberete que serviu para se prolongar 0 

magnifico convivio e estreitar ainda mais os 
lac,os que ligam os presentes. 

Encontro Clube Nacional 
de Filatelia-Associa~ao Mineira de 
Filatelia Tematica 

A solicitac,ao atempada do Clube Nacio
nal de Filatelia, a Comissao Organizadora 
da Lubrapex 92 incluiu gostosamente no seu 
Programa 0 Encontro em eprgrafe, 
disponibilizando 0 local para a sua realiza
c,ao (0 magnifico auditorio da Gare Maritima 
de Alcantara) e equipamento de projecc,ao. 

motivo, de novo se colocou a premissa da 
conveniencia de realizar a LUBRAPEX 92 
em data muito proxima da mundial. Isto, por 
duas ordens de razEies principais: evitar que 
as colecc,Eies brasileiras tivessem de sair e 
entrar duas vezes no Brasil com as canse
quentes repetic,Eies de diligE!Ocias junto das 
entidades alfandegarias, e de todo 0 com
plexo processo envolvente; proporcionar aos 
filatelistas do pars irmao a possibilidade de, 
cruzando uma unica vez a Atlantica, assisti
rem a duas grandes exposic,Eies, com reper-

Premio Clube Filatelico de Portugall 
IClube Filatelico do Brasil 

cussEies positivas a nrvel temporal, econo
mica e de comodidade tornando-se assim 
em mais um aliciante para a deslocac,ao de 
um maior numero de filatelistas do pars ir
mao. 

Nesta perspectiva, optou-se por realizar 
a LUBRAPEX 92 cerca de uma semana apos 
a manifestac,ao de Granada 

Refira-se ainda a factor meteorologico. 
Com efeito, a mes de Maio pode cansiderar
se como ideal em termos de temperatura, 
humidade e pluviosidade. 

Regista-se que todos os facto res ponde
rados revelaram a sua positivi dade em face 
das op¢es. 

21 

De anotar a dificuldade pontual que se 
manifestou perante a falta de decisao dos 
responsaveis da «Granada 92,. quanto a data 
desse certame. As suas duvidas surgiram 
ao verificarem que 0 periodo inicialmente 
fixado coincidia com as tradicionais festivi
dades da Pasco a, celebradas no pais vizi
nho de forma tao caracteristica. Duas 
poderosas correntes formaram-b '3 entao: um 
que preconizava a manutenc;ao da data, 
outra, a sua alterac,ao, tendo prevalecido esta 
ultima. 

o arrastar desta questao originou peno
sas dificuldades a Comissao Organizadora 
da LUBRAPEX 92 que nao deixou de em
preender repetidas diligencias junto dos mais 
altos responsaveis espanhois no sentido de 
c1arificar a situac;ao com a urgencia requerida. 

A necessidade de editar 0 Boletim n.2 1, 
ja perto do limite do prazo fixado, implicou a 
que nesta publicac,ao se indicasse como data 
da LUBRAPEX 92 a correspondente a en
tao data oficial da «Granada 92» que viria a 
ser alterada. Mas prevendo-se a hipotese de 
alterac,ao que realmente veio a suceder, in
c1uiu-se a menc,ao de que estava condicio-

Premio Empresa Brasileira de Correios 
e Teh~grafos 
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nada a modificac;ao, se houvesse transfe
rencia da data da exposic;ao mundial. 

o Boletim n.!! 2 ja mencionou a data 
definitiva. 

Local 

Naturalmente foi a questao do local uma 
das primeiras preocupac;oes da Comissao 
Organizadora, tendo ate em considerac;ao a 
desesperadora falta de instalac;oes em Lis
boa com area suficiente para albergar qual
quer uma manifestac;ao requerendo um 
espac;o um pouco mais vasto. 

Acentuamos este pormenor por nos pa
recer que ele possa ser desconhecido, em 
particular pelos que habitar.n fora da capital. 

Dois locais se perfilaram entao: 0 Forum 
Picoas e a Feira Internacional de Lisboa 
(FIL). A nossa prioridade dirigiu-se natural
mente para 0 Forum. E mau grado 0 seu 
elevadissimo prec;o de utilizac;ao, fizemos a 
respectiva reserva. Todavia, pouco tempo 
decorrido, foi-nos comunicado que, por deci
sao superior, 0 espac;o previsto passava a 
estar indisponivel pais nele iria ser instalada 

22 

uma exposic;ao permanente do Museu dos 
CTT - como de facto aconteceu, estando 
essa mostra patente desde 0 infcio deste 
ano. 

A segunda opc;ao, a FIL, foi imediata
mente contactada. Todavia, no periodo 
aprazado para a LUBRAPEX (ver a rubrica 
«Data») a FIL nao estava disponfvel. Alias, 
na actualidade, so muito excepcionalmente 
a FIL tem algum espac;o devoluto dado 0 

seu preenchimento quase total com as su
cessivas manifestac;6es do seu calendario 
fixo. 

Depois de procura rigorosa de alternati
vas, em Lisboa, encontraram-se apenas dois 
espac;os com as condic;6es minimas neces
sarias. Um deles situava-se em zona afasta
da e muito fora dos roteiros lisboetas. 

o outr~ era a Gare Maritima de Alcantara 
localizada perto da FIL, servida pelas carrei
ras de autocarros n.OS 6, 12, 13, 14, 20, 27, 
28, 32, 38, 40, 42, 43, 49, 51, 54, 56; de 
electricos n.OS 15, 16, 17, 18, 19, varios de 
uns e de outros com paragens situadas em 
locais a partir dos quais bastariam entre 3 a 
6 minutos para alcanc;ar a Gare Maritima. 
Outro tem paragens junto da modern a pas
sagem para peoes totalmente equipada com 
escadas e tapetes rolantes desembocando 
num tUnel de atravessamento subterraneo 
da Avenida 24 de Julho, a 3 minutos da Gare. 

Encontro Clube Filatelico 
de Portugal-Clube Filatelico 
do Brasil 

A primeira geminac;ao efectuada em Por
tugal por colectividades filatelicas foi 
protagonizada pelo Clube Filatelico de Por-
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co, constituindo uma efectiva realizac;ao em 
comum. 

Os Presidentes dos Clubes Filatelicos de Portugal e do Brasil, na Sessao Solene 

tugal com 0 seu muito estimado congenere 
Clube Filatelico do Brasil- circunstancia que 
nos deixa particularmente felizes. A 
formalizac;ao desse auspicioso contrato foi 
firmada em Lisboa, em 1988. 

A nova oportunidade dos filatelistas dos 
dois clubes irmanados se encontrarem nao 
poderia, pois, ser desperdic;ada. 

Foram assim preparados varios actos 
simbolizando as magnificas relac;6es exis
tentes entre os dois grandes clubes, os quais 
tiveram lugar na Sede do CFP, na noite do 
dia 15. 

Leilao Lubrapex 92 

Pela primeira vez tanto em Portugal como 
no Brasil, foi realizado um leilao conjunto de 
agremiac;6es de ambos os lados do Atlanti-
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Para 0 efeito foi editado um agradavel 
catalogo que inclui 9 paginas com reprodu
c;ao a cores de algumas das pec;as mais 
significativas, a que se segue a descriQao 
dos 327 lotes que constituiram a almoeda, 
os quais foram cedidos por coleccionadores 
dos dois parses. Este leilao que foi 
informatizado, recebeu propostas por cor
respondencia, tendo 0 nosso consocio Jose 
Manuel Castanheira de Silveira sido, uma 
vez mais, 0 competente pregoeiro, perante 
uma razoavel assistencia. 

Sessao Solene 

Apos a almoeda, realizou-se 0 encontro 
dos dois clubes, estando presentes numero
sos membros dos Corpos Sociais de ambos, 
elementos federativos dos dois paises, as-
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te assumiu a presidencia da Mesa, a qual 
teve como Vice-Presidente 0 General 
Euclydes Pontes, Presidente da Federa~ao 
Brasileira de Filatelia, e como Secretario, 
Fernando Calheiros, 1.2 Secretario da Di
rec~ao da FPF. 

A LUBRAPEX 92 foi distinguida, com 0 

convite endereC$ado ao Presidente da sua 
Comissao Organizadora para igualmente in
tegrar a Mesa. 

Com larga participa~ao dos congressis
tas, foram apresentadas e discutidas tres 
propostas. 

A primeira, rubricada pela FPF, propu
nha que fosse solicitado aos Correios de 
Portugal e do Brasil, que por ocasiao de cada 
Lubrapex, fosse lan~ada uma emissao con
junta assinalando 0 evento. 

A segunda proposta foi apresentada em 
comum por ambas as FederaC$oes nacionais. 
Nela se consignava que as duas entidades 
efectuassem diligencias no sentido de apre
sentar a Federa~ao Internacional de Filatelia 
urn pedido de agendamento num proximo 
Congresso dessa instancia, de uma propos
ta determinando que a lingua portuguesa seja 
considerada como oficial da FIP. 
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Uma e outra foram aprovadas par unani
midade. 

A terceira, da auto ria de Jose A. Duarte 
Martins, viria a ser retirada pelo proponente 
perante varias opinioes negativas expressas 
pelos presentes. 

Nela era proposto que ao premio de 
Maximafilia de todas as futuras Lubrapex 
fosse dado 0 nome de Antonio Furtado. 

~
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Monumento a Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral 

Terminado 0 Congresso, foi servido urn 
6ptimo alm~o volante oferecido pelos Cor
reios de Portugal. 

Da parte da tarde foi proporcionada uma 
interessante visita guiada a Central de Tra
tamento do Correio localizada no edificio. 

E ainda servida pelo comboio Cais do Sodre
Cascais, na estaC$ao de Alcantara-Mar (a 2 
minutos da Gare), paragem obrigatoria de 
todos os numerosos comboios desta linha. 
E ate poderemos referir a IigaC$ao suburbana 
aos comboios da periferia, via Campalide
Alcantara-Terra 

Por outr~ lado, a Gare Maritima de 
Alcantara possui urn parque de estaciona
mento de grande capacidade podendo mes-

mo dizer-se que em Lisboa, sera a UniCO 

local em que esse grave problema se nao 
coloca. E e bastante fluido 0 acesso por 
automovel, em particular atraves das Aveni
das Calouste Gulbenkian e de Ceuta. 0 cru
zamento da Avenida 24 de Julho e feito por 
uma passagem elevada evitando-se a 
atravessamento dessa movimentada via 

Noutra perspectiva, convira acentuar que 
a Gare Maritima de Alcantara e urn magni
fico ediffcio Art Deco, sendo 0 seu Salao 
Almada Negreiros, urn dos mais belos de 
Lisboa pela sua arquitectura enriquecida 
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pelos esplendorosos frescos pintados por 
Almada que permanecem como das mais 
impartantes obras do Mestre, e pelos mar
mores que forram as suas paredes. E tam-

bern espectacular a sua enorme varanda 
voltada para 0 Tejo de onde se desfruta 
paisagem surpreendente e de grande exten
sao, do maior rio de Portugal e das suas 
margens. 

A Gare tern sido local privilegiado par 
numerosas exposi~oes de grande prestfgio e 
qualidade das mais variadas areas (imedia
tamente antes da Lubrapex esteve at uma 
exposi~ao realizada pela Comissao Nacional 
para as Comemora~oes dos Descobrimen
tos Portugueses), congressos, conferencias, 
banquetes e ate.passagens de modelos. Tern 



side cenario, no seu interior e exterior, para 
numerosos filmes de fundo e publicitarios. 

De anotar ainda 0 circunstancialismo fe
liz da existencia de urn magnffico auditorio 
ao lade do Salao, no qual se desenrolaram 
alguns actos paralelos a LUBRAPEX. 

Implantac;ao 

o feliz sucesso da LUBRAPEX 92 em 
termos quantitativos, veio colocar a Comis
sao Organizadora diffceis problemas logfsti
cos (ver rubrica "Inscrictoes»). Nesta 
conformidade, foi resolvido reordenar os 
espactos anteriormente previstos na Gare e, 
tendo em consideractao a necessidade de 
utilizar urn espacto exterior a mesma, abdi
car de alguns deles em favor da sua con
centractao. 

Para a soluctao deste ponto, foi conside
rada inicialmente a hipotese de utilizar cu
mulativamente uma grande tenda - recurso 
hoje em dia tao em voga mesmo para ma
nifestactoes de nfvel muito significativo. A 
tenda seria montada numa parcela do par
que de estacionamento da Gare. 

Todavia, apercebemo-nos a breve trecho 
da existencia de urn pavilhao devoluto junto 
a Gare (a cerca de 100 metros), cuja entra
da era visfvel da mesma, ao qual foi dada 
preferencia, nomeadamente par se tratar de 
uma edificactao implantada. 

Para a sua utilizactao foi necessario lim
par 0 recinto e 0 seu acesso exterior e ate 
o telhado, pintar as paredes e os pilares, 
colocar electrificactao adequada (que se re
velou perfeita) e decora-Io com enormes 
panatas pendentes dos altos tectos, plantas 
e paineis. 

Uma observactao final para deixar bern 
assinalado e recordar aos menos atentos 
que, afinal, a Gare Maritima de Alcantara e 
seu pavilhao anexo se localizam nada longe 
da Feira Internacional de Lisboa e ate urn 
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pouco mais perto do centro da capital, sen
do, curiosamente, servida por mais transpor
tes e melhores estacionamentos e acessos 
do que a propria FIL. 

Decorac;ao e Ambiente 

Pela sua beleza verdadeiramente fmpar, 
o Salao Almada Negreiros da Gare Marftima 
de Alcantara nao necessitou de decoractao 

Um dos paineis do Salso Almada Negreiros 

especial po is os seus revestimentos de 
marmore e os belfssimos paine is do grande 
pintor, sao moldura mais do que suficiente 
para qualquer tipo de certame que af se 
realize conferindo-Ihe ambiente invulgar e 
excepcional a que so os nada sensfveis 
poderiam ficar alheios. 

ao General Euclydes Pontes, Presidente da 
Federactao Brasileira de Filatelia, da Meda
Iha de Servictos Inestimaveis da FPF, atribu
fda como prova de reconhecimento pelo 
trabalho que tern desenvolvido ao longo de 
muitos anos pela Filatelia Luso-Brasileira e 
Mundial. 

o Presidente da Comissao Organizadora 
da LUBRAPEX 92 dep6s nas maos do Ge
neral Euclydes Pontes, 0 ccTestemunho das 
Lubrapex» para que est a individualidade 0 
entregue ao Presidente da Comissao Orga
nizadora da Lubrapex 94. 

Urn dos mais conceituados conjuntos de 
musica popular portuguesa, a Ronda dos 
Quatro Caminhos, animou 0 jantar durante 
algum tempo com alguns trechos do seu 
vasto reportorio. 

A cada urn dos convivas foi oferecido urn 
brinde filatelico constitufdo por pectas alusi
vas a LUBRAPEX 92 e urn exemplar do 

CORlWOS DE c.,SO VCRDE 

Palmares. A cada uma das senhoras pre
sentes foi oferecida uma rosa. 

Registe-se 0 clima de alegre confraterni
zactao com que decorreu 0 repasto. 
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Do Programa Social e destin ado em es

pecial as esposas dos convidados e partici
pantes, constaram ainda urn passeio ao 
Estoril, Cascais e Guincho com lanche no 
Restaurante Muchaxo, no domingo, dia 9; 
uma visita ao Jardim Zoologico com lanche 
no local, no dia 12; e uma visita ao Museu 
Nacional do Traje, na quinta-feira, 14, com 
lanche no jardim do museu. 

Actividades filatelicas 

Foram naturalmente previstos varios ac
tos de natureza filatelica, paralelos a expo-

.....--- -- - ---------, 

LUBRAPEX 92 

sictao. Neles se englobam 0 lanctamento das 
diversas pectas filatelicas discriminadas na 
rubrica respectiva. 

Mas para alem disso, outras actividades 
merecem notactao destacada. 

Congresso Luso-Brasileira 
de Filatelia 

A primeira decorreu no dia 14, na Cen
tral de Correios de Cabo Ruivo, cujo anfite
atro acolheu urn born numero de participantes 
no Congresso que aqui teve a sua setima 
edictao. 

Com organizactao institucional da Fede
ractao Portuguesa de Filatelia cujo Presiden-



Assim, desejando obviar tal situaliao mas 
tendo tambem em atenliao a premissa antes 
aludida, optamos por distribuir todas as 
medalhas durante os aperitivos deixando 
para 0 jantar apenas os Grandes Premios e 
os premios das Classes - tendo side esta 
a primeira vez que em Portugal se processa 
desta forma uma distribuiliao de premios. 
Refira-se ainda que s6 foram chamados as 
galardoados que sabfamos estar presentes 
a que contribuiu tambem para uma maior 
rapidez do acto. 

Estiveram presentes cerca de 200 convi
vas entre os quais 0 Secretario de Estado 

Central Tejo 

da Habitaliao e Comunicalioes que para 0 

efeito se deslocou expressamente do Porto, 
o Adido Cultural da Embaixada do Brasil, a 
maioria dos membros do Conselho de Admi
nistraliao e do Conselho Executivo dos 
Correios de Portugal incluindo a seu Presi
dente e Director-Geral dos Correios, repre
sentante da Empresa Brasileira de Correios 
e T elegrafos, a Director dos Correios de 
Angola, Eng.@ Ana Cristina, Directora Co
mercial da Administraliao do Porto de Lis
boa, Comandante Soeiro de Brito, da 
Comissao Nacional para as Comemoralioes 
dos Descobrimentos Portugueses, a Admi
nistrador da TDC - Tecnologia das Comu
nicalioes e a Eng. Oliveira e Sousa, Director 
da mesma, Dr. Carlos Piteira, representando 
a TAP-Air Portugal, Presidentes das Federa-
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lioes portuguesa e brasileira de Filatelia, ju
rados, comissarios, expositores, Comissao 
Organizadora da Lubrapex 92 e outros con
vidados. 

Entre as circunstantes, uma menliao es
pecial para 0 representante da Federaliao 
Espanhola de Sociedades Filatelicas, 
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Ermida de S. Jeronimo 

Esteban Rubio, muitos fllatelistas brasileiros 
e um numeroso grupo de filatelistas ingleses 
e americanos. 

Usaram da palavra 0 Secretario de Esta
do da Habitaliao e Transportes e os Presi
dentes das Federalioes Portuguesa e 
Brasileira de Filatelia e da Comissao Orga
nizadora da LUBRAPEX 92. 

Seguiu-se a entrega dos Grandes Premi
as e dos Premios por especialidade, bern 
como das medalhas dos jurados. 

Assinale-se que a vencedor do Grande 
Premia de Honra, Angelo Lima, apesar de 
doenlia grave de um familiar proximo, deslo-

Centro Cultural de Beh!m 

cou-se a Lisboa expressamente para esta 
cerim6nia regressando de imediato ao Bra
sil. 

o Presidente da Federaliao Portuguesa 
de Filatelia, Pedro Vaz Pereira fez a entrega 

Por isso, apenas algumas plantas foram 
dispostas no res-do-chao, escadaria e salao. 

Do Pavilhao, ja foi referida a decoraliao 
(ver cclmplantaliao»). 

No tocante a iluminaliao, ela foi reforlia
da com poderosos projectores no Salao, 
tendo side completamente montada no Pa
vilhao onde se utilizaram dezenas de pro
jectores implantados ap6s estudo cuidado por 

Painel existente no Salio Almada Negreiros 

tecnicos qualificados. Assegurou-se, pois, 
uma iluminaliao sem lacunas, conquanto 
dispendiosa. 

Pese embora as amp las janelas do Sa
lao, a concepliao e implantaliao do ediffcio 
da Gare sao de molde a que as raios sola
res nao penetrem praticamente no recinto. 
Apenas 5 au 6 quadros pederiam receber 

25 

sol durante cerca de uma hora na ocasiao 
do peente. Por isso foram colocadas panatas 
na zona devida que obviaram essa possibi
lidade. No Pavilhao tambem a sol nao incidia 
sobre os quadros. 

Quanto a temperatura, a do Salao era 
ideal. No Pavilhao, apenas no dia da inau
guraliao se anotou aquecimento, de facto, 
demasiado elevado fruto de um" temperatu
ra muito superior a media da epoca. Refor
liou-se a ventilaliao natural e estavamos 
preparados para rapidamente colocarmos 
aparelhos de ar condicionado, medida que 
nao. foi necessaria tamar pais logo no dia 
seguinte se verificou a abaixamento da tem
peratura para nfveis que nada prejudicavam 
o material exposto. 

Humidade era inexistente. 
Pela primeira vez em Portugal, cada uma 

das varias Classes estava assinalada com 
tabuletas colocadas de forma muito visfvel, 
no primeiro quadro de cada uma delas. 
Tambem foi inovaliao a facto das fitas ade
sivas que uniam os pes dos quadros conse
cutivos serem de cores (uma au duas) que 
variavam de Classe para Classe. Um e ou
tro contribufram com a sua alacridade para 
a decoraliao dos recintos. 

Standes 

Standes apropriados munidos de balcao 
com vitrina, armarios e cadeiras foram im
plantados no atria do res-do-chao da Gare, 
ocupados pelas Administralioes Postais de 
Portugal, Brasil, Angola e S. Tome e Prfnci
pe, e pela TDC -;- Tecnologia das Comuni
ca¢es (stande duplo) que representou as 
de Cabo Verde, Guine e Moc;ambique -
todas vendendo as respectivos produtos. 

Os Correios de ~ Portugal dispuseram ain
da de urn Posto de Correio, no atrio, insta
lac;ao permanente da Gare Maritima, 
decorado com mobiliario correspondente a 
epoca em que ali comeliou a funcionar, e 
um guichet no Salao, expressamente desti-



nado a apor os carimbos comemorativos 
diarios confeccionados pela Empresa. 

Cinco standes identicos destinaram-se a 
comerciantes filatelicos: dois, no res-do-chao, 
foram locados por Filatelia Raposo, de Lis
boa, e Thomas Importa<tao, de Pombal; tres 
no Salao, para Joaquim Sousa Lobo e Afinsa 
Portugal, de Lisboa, e Filatelia Paulo de 
Sousa, do Funchal. 

o Museu dos cn participou com uma 
interessante mostra de Inteiros Postais que 
muito dignificou 0 espa<to de entrada do 
Pavilhao onde foi colocada. 

Os Premios oficiais e particulares da 
LUBRAPEX 92 encontravam-se artistica
mente expostos em vitrinas e com ilumina
<tao adequada, no amplo primeiro patamar 
da escadaria. 

No segundo patamar, outra inova<tao 
desta LUBRAPEX 92: urn televisor passava 
permanentemente diversas imagens infor
mativas do certame. 

o Secretariado disp6s de urn born local 
proprio provido de telefones e demais equi
pamentos, no Salao Almada Negreiros, onde 
eram prestadas informa<toes, disponibilizados 
os sobrescritos especiais para suporte dos 
carimbos e oferecidos os catalogos, autoco
lantes e cartazes. 

No Salao, existiam boas instala<toes sa
nitarias para homens e senhoras. 

Dois enormes paineis com a designa<tao 
e 0 logotipo da Exposi<tao encontravam-se 
ao lade da porta da Gare, e no portao exte
rior de acesso ao Pavilhao. 

Ao longo de todo 0 espal,tO exterior esta
vam dispostos mastros com as bandeiras dos 
paises participantes, de Lisboa e da CEE. 

Anota-se e lamenta-se a ausencia de urn 
local para descanso e convivio dos visitan
tes que se deveu a manifesta falta de espa
<to, bern como a de urn bar. 

Este ultimo estava previsto funcionar no 
Restaurante Michel, ao lade do Salao, cuja 
antecamara serviria igualmente para os fins 
acima indicados. 0 encerramento coercivo 
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daquele restaurante pouco antes da abertu
ra da exposi<tflo obstou aquele objectivo. Mas 
a quem 0 desejasse facultou-se 0 amplo local 
do Secretariado. 

Os corredores entre as filas de quadras 
nao perderiam se tivessem side mais largos. 

Montagem 

Passada que foi a montagem da 
LUBRAPEX 92, acredita-se que dentro em 
breve nao se conseguira dispor de quem 
assuma a responsabilidade desta delicada 
fase de qualquer exposi<tao com maior volu-

me de quadros. Isto porque grande numera 
de paineis encontra-se em estado verdadei
ramente lastimoso e so merce de enorme 
boa vontade e quase de milagres se conse
gue a sua montagem. 

Por outr~ lado, a sua concep<tao antiqua
da e ultrapassada motiva sempre problemas 
imprevisiveis - tudo requerendo urn esfor
<to maior do que aquele que sera logico 
demandar, e tempo. Tempo que cada vez e 
tambem mais escasso haja em vista 0 prel,tO 
que muitas vezes e necessario pagar pelos 
locais e igualmente porque os espa<tos ain
da disponiveis cada vez proporcionam me
nos dias para essa tarefa, dado 0 intense 
calendario de realiza<t6es que tern progra
madas. 

.. 

tfpico do Tejo ate Vila Franca de Xira Infe
lizmente, 0 barco que a Camara Municipal 
de Vila Franca de Xira gentilmente nos 
disponibilizava sofreu urn acidente irreparavel 
no curto espa<to de tempo disponfvel. Em 
vao contactamos todos os municipios ribei-

rinhos possuidores de barcos semelhantes 
tam bern destinados a passeio, ja compro
metidos para programas aprazados. 

Perante este impedimento, a Camara 
vilafranquense enviou a Lisboa urn auto car
ro que transportou os convidados a Quinta 
de Subserra de sua propriedade onde foram 
servidos lautos acepipes acompanhados do 
magnifico vinho daquela herdade, sendo no 
final oferecida ainda uma garrafa daquele 
nectar a cada conviva. 

Dai seguiu-se para 0 Centro Equestre da 
Leziria onde os visitantes foram saudados 
com foguetes e eram aguardados por 
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Padrao dos Descobrimentos 

campinos a cavalo e uma banda «cavalinho» 
que os acompanhou ao picadeiro onde Ihes 
foi proporcionado urn animado e diversifica
do espectaculo de equita<tao, apos 0 que se 
almol,tOu. Durante os aperitivos tipicos e apos 
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o almo<to exibiu-se a banda cccavalinho» e 
urn rancho folclorico ribatejano perante 0 
agrado de todos. 

o regresso a Lisboa processou-se, de 
novo, de autocarro. 

Jantar de Palmares 

No s<:ibado teve lugar 0 ultimo dos actos 
do pragrama social, momento aguardado, em 
particular, pelos expositores: 0 Jantar de 
Palmares com a consequente distribui<tao de 
premios, que se realizou no Hotel Atlantico, 
no Monte Estoril. 

Mosteiro dos Jer6nimos 

No que diz respeito a este acto, e con he
cido que em certames com maior numera de 
expositores e pouco viavel processar-se a 
distribui<tao dos premios a todos os exposi
tores no jantar, po is 0 tempo para isso re
querido e demasiado extenso tornando uma 
cerimonia que deve ser digna e auspiciosa, 
num espa<to monotone e ate enfadonho. 

Por isso, tern vindo a ser habitual distri
buir a maioria dos premios num determinado 
local e dia, guardando as medalhas de cure 
(e por vezes tambem as de vermeil) para 
entregar no Jantar de Palmares. 

Mas temos para nos que tal solu<tao 
pecara por colocar os galardoados em ni
veis diferentes. 
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do a Directora do Departamento Filatelico, 
jurados, expositores e elementos da Comis
sao Organizadora. 

No final da sessao actuou 0 consagrado 
executante de guitarra chissica, Professor 
Paulo Pombo, que ·executou com mestria 
alguns muito aplaudidos trechos portugue
ses e brasileiros. 

Seguiu-se um lauto almO<to servido pelo 
Restaurante Michel, na enorme varanda da 
Gare decorada para 0 efeito, de onde se 
desfrutava uma linda vista do Tejo e do Porto 
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Casa dos Bicos 

de Lisboa, homenageando-se os exposito
res que para ele foram convidados. 

No domingo, 10, ccDia dos PALOP .. , com 
patrocfnio da TDC, decorreu um muito agra
davel passeio num confortavel barco da 
Transtejo durante 0 qual foi servido um 
magnffico almo~o, assistindo-se a uma ale
gre actua~ao de Raul Indipwo e seu corpo 
de baile. A 11, cc Dia do Brasil .. , 0 Embaixa
dor do pars irmao recebeu os convidados da 
Lubrapex 92, onde deu as boas-vindas aos 
presentes. 

Na ter~-feira, no ambiente requintado e 
bela da Cozinha Velha, no Palacio Nacional 
de Queluz, teve lugar 0 classico jantar de 
Jurados e Comissarios. Desde a entrada dos 
convidados ate ao final do estupendo jantar 
dotado de impecavel servi~o, uma harpista 
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austrraca executou trechos musicais cujos 
sons suaves foram agradavel fundo para 
mais um salutar convlvio luso-brasileiro. 

Na quarta-feira de manha proporcionou
se uma visita pouco comum: percorreu-se a 
interior de parte do imponente Aqueduto das 

oo~ 

~ 
~. 

~ 
§ 

WBRAPEX ?2 ",,;:::; 

"" L--_ ~/O.y.91.-C_ 
Padrao de St.2 Agostinho 

Aguas Livres de onde se apreciou desusada 
panoramica sabre Lisboa. Seguiu-se uma 
visita a Mae de Agua, apos 0 que se rumou 
para 0 Restaurante Monaco, em Caxias, 
onde foi servido excelente almo~o num sa
lao panoramico reservado com linda vista 
sobre 0 Tejo. Apos a optima refei~ao rumou
se para a Central Tejo onde esta instalado a 
Museu da Electric:idade num espantosa e raro 
cenario de um exemplar monumento de ar
queologia industrial. 

Em qualquer dos citados locais visitados, 
disp6s-se do acompanhamento de especia
listas que prestaram minuciosos esclareci-

EX 92 
~~.!~o~ 

e;osdeA~ 

mentos. De referir que no Museu da Electri
cidade fomos recebidos pelo propria Direc
tor e pela Dr.· Sara Bento. 

No dia 15, sexta-feira, estava programa
do de ha longa data, um passeio num barco 

Desta feita, mais uma vez se conseguiu 
aprontar tudo a horas. Dos muitos proble
mas inesperados que se colocaram cite-se 
apenas um exemplo: uma grande remessa 
de vidras acrnicos tinha dimensao maio res 
do que as quadros. E encontrar pessoal 
especializado que as cortasse a medida 
desejavel e dentro do tempo que se dispu
nha, deveu-se a um verdadeiro ocmilagre ... 
Mas muitos deles foram encaixados pela 
habilidade dos que as manusearam. 

Nesta ac~ao, e da mais elementar justi~a 
destacar Fernando Calheiros, a encarrega-

do deste sector, que revelou notavel sentido 
de responsabilidade, sacriffcio, competencia 
e de rela~ao com quem cam ele trabalhou. 

Muito apreciavel e merecedor de cita~ao 
foi a apoio de elementos da Comissao Orga
nizadora, com especial realce para Rui 
Resende, LUIs Monteiro, Fernando Ideias, 
Jose Correia e Miguel Pessanha. E tambem 
de alguns outros filatelistas que 
prestimosamente colaboraram. 

Uma palavra tambem para os assai aria
dos que participaram neste trabalho com 0 

maior pundonor e brio. 
A todos eles se deve a montagem 

atempada da LUBRAPEX 92. 
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Foi a seguinte, a distr !bui~ao das Clas
ses pelos espa~s exposicionais: 

No Salao Almada Negreiros da Gare 
Maritima, estiveram a Classe Oficial, a Corte 
de Honra, a Classe de Hon. " a Classe 
Especial e ainda, da Classe de Competic;ao, 
a Filatelia Tradicional com as suas quatro 
Sec¢es (Portugal, Brasil, Pafses Africanos 
de LIngua Oficial Portuguesa e Restantes 
Pafses) e a Historia Postal, com um total de 
367 quadros. 

Numa sala do res-do-chao, encontravam
se em vitrinas, as participa~6es de Literatura 
Filatelica . 

No Pavilhao anexo, figuraram os Inteiros 
Postais, a Aerofilatelia , a Tematica, a 
Maximafilia e a Juventude, com um total de 
521 quadros . 

Comissao de Honra 

Tendo em considera~ao tudo 0 que sig
nificam as Exposi~6es Filatelicas Luso-Bra
sileiras, caprichou-se em congregar na 
Comissao de Honra da edi~ao que assina
lou os 25 anos destas realiza¢es, um leque 
de personalidades das mais altamente re
presentativas, tendo-se igualmente em vista 
o cariz do certame. 

Pensa-se que nunca antes se tinha reu
nido tao significativo conjunto de personali-
dades. . 

Refira-se que, ao que se sup6e pela pri
meira vez, um Secretario de Estado da Cul
tura de Portugal acedeu a figurar na 
Comissao de Honra de uma exposiC;ao 
filatelica 

Anote-se que, naturalmente, todos os 
convites foram devidamente formalizados por 
offcio e respondidos pel a mesma via. 
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Juri 

o Corpo de Jurados foi designado por 
decisao unanime da Comissao Organizado
ra, a partir da lista oficial de Jurados da Fe
deractao Portuguesa de Filatelia e de uma 
lista fornecida pela Federactao Brasileira de 
Filatelia. 

Foram inicialmente convidados 19 ele
mentos, sendo 12 portugueses e 7 brasilei
ros. Dos portugueses, 7 sao de Lisboa, 2 de 
Aveiro, 2 de Portimao e 1 do Porto. Dos 
brasileiros, 3 sao do Rio de Janeiro, 2 de 
Minas Gerais, 1 de Sao Paulo e 1 de Brasilia. 

Infelizmente, a pouco tempo da abertura 
da exposictao, fomos surpreendidos com 
muito pesar com a notfcia de que 0 confrade 
brasileiro, Lauro Natali tinha sido acometido 
par doencta grave que nao Ihe permitiria 
comparecer. A sua ausencia foi por todos 
lamentada com toda a sinceridade. De qual
quer forma, deliberou-se nao proceder a sua 
substituictao. ' 

Mesmo assim, foi um dos mais participa
dos corpos de jurados de sempre. Para que 
tal fosse possivel em termos orctamentais, 
ha 0 facto de 7 dos jurados se radicarem em 
Lisboa e a cireunsHincia de se poderem in
cluir no juri 0 Presidente da FEBRAF, 0 

Comlss.hio brasileiro e a Presidente da Co
missao Organizadora da anterior Lubrapex 
- convidados natos da organizactao nos 
termos regulamentares. 

A resoluctao de contar com um Corpo de 
Jurados alargado tem a ver com a necessi
dade de se dispor dos resultados da avalia
ctao dentro de um prazo que possibilitasse a 
execuctao do livro do Palmares, em tempo 
util, isto e, ate ao dia do jantar de distribui
ctao dos premios. Dessa forma, possibilitan
do-se a formactao de maior numero de grupos 
e/ou evitando-se a dispersao dos mesmos 
jurados por varias especialidades, poder-se
ia alcanctar aquele desiderata, proporcio
nando-se ao Juri 0 tempo necessaria para a 
apreciactao euidada das participact5es. 
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Assim aconteceu, pois 0 Juri entregou as 
resultados no prazo estabelecido, cabendo 
agradeeer-ihe 0 esforcto dispendido. 

Por outro lado, pela prime ira vez em 
Portugal as classifieact6es fornecidas pelo 
Juri foram tratadas em computador at raves 
de um programa elaborado especialmente 
para a efeito por um elemento da Comissao 
Organizadora, Carlos Salgueiro. Isso dis
pensou 0 morose trabalho, geralmente exe
cutado pelo Seeretario do Juri, de arranjo da 
lista dos premiados, a qual foi concluido em 
poueos minutos pelo computador instalado 
no Seeretariado da exposictao. 

De outrossirn, a listagem computorizada 
em sistema eompatfvel eom 0 da Grafica, 
permitiu a esta utiliza-Ia directamente· para 
fotocomposictao. 

Refira-se ainda que foram entregues a 
todos os jurados folhas individuais de clas
sificactao igualmente elaboradas por compu
tador. 

Os trabalhos do Juri iniciaram-se logo na 
tarde do dia 9 e terminaram a 12, tendo 
decorrido ao longo de cerca de 25 horas 
efectivas de labor. Os seus almoctOs dos dias 
11 e 12 tiveram lugar na aprazivel varanda 

Programa social 

Esta foi uma das vertentes que maior 
trabalho requereu, em particular por se ter 
tentado prover os mais pequenos pormeno
res. 

Opini5es generalizadas que muito nos 
sensibilizam e que sao, afinal, a recompen
sa do trabalho despendido, levam-nos a 
considerar 0 exito do programa social que 
esquematizamos. 

Arquivamos de seguida alguns aponta
mentos sabre esta vertente que reputamos 
de importante, na medida em que essas 
aetividades permanecem, geralmente, du
rante muito tempo na mente dos que nelas 
participaram. 

No eoncernente ao primeiro dos aetas, a 
Sessao Solene de inauguractao, tendo em 
eonsidera<;ao a impossibilidade par ausen
cia do Presidente da Republica e do Primeiro
Ministro, optou-se par essa cerim6nia ser 
voeacionada para as entidades mais direeta-
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mente ligadas a etimologia do certame - as 
Administra<;5es Postais. Assim, presidiram a 
sessao e produziram interven<;6es os Presi
dentes dos Correios de Portugal e do Brasil, 
das Federa<;5es portuguesa e brasileira e a 
da Comissao Organizadora. 

Na vasta plateia do modern a e conforta
vel audit6rio da Gare Maritima de Alcantara 
que se encontrava rep leta, encontravam-se, 
entre muitos outros, 0 Presidente do Conse
Iho de Administracrao do Porto de Lisboa, 
responsaveis dos Correios dos PALOP, 0 

Administrador da TDC - Tecnologia das 
Comunica<;5es, elementos do Conselho de 
Administracrao dos Correios e Telecomuni
ca<;5es, do Conselho Executivo dos Correi
os incluindo 0 seu Presidente e Director-Geral 
dos Correios, dos Correios do Brasil incluin-

o Anfiteatro da Gare Maritima de Alcantara na Sessao Solene de Inaugura~ao 
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Afluencia 

So quem permaneceu diariamente nos 
recintos onde decorreu a exposi~ao, pode 
avaliar 0 quanto foi positiva a afluencia de 
visit antes durante todos os dias uteis e fins
de-semana. Pode afirmar-se sem receio que 
foi dos mais participados certames filah~licos 
jamais realizados em Portugal. 

Dentro do seu horario de funcionamento, 
em momenta algum deixou de haver visitan
tes, com especial relevo para a Gare Mari-

Bretanha que aproveitaram 0 ensejo para, 
em Lisboa, efectuarem a sua Assembleia 
anual. 

Visitaram tambem 0 certame filatelistas 
italianos e espanhois, aqueles fazendo um 
circuito a partir de Granada, conforme os 
proprios nos indicaram. 

Valera a pena citar 0 circunstancialismo 
de durante 0 perlodo da exposi~ao terem 
acostado ao Cais de Alcantara dois enor
mes paquetes de turismo, tendo os milhares 
de turistas passado obrigatoriamente pela 
Gare Maritima ao desembarcarem e ao 
reembarcarem. Constatou-se que um bom 
numero deles aproveitaram 0 ensejo para 
irem aos standes que se encontravam no 
seu caminho, e outros visitaram tambem a 
exposi~ao. 

Selos de Angola para a Lubrapex 92 

tima, tendo havido bastas ocasioes em que 
se encontravam presentes simultaneamente 
muitas dezenas de pessoas que se iam re
novando sucessivamente. 

Atestam-no, por exemplo, os varios mi
Ihares de catalogos distribuldos. E temos 
tambem boas razoes para crer que nunca 
antes as Administra~oes Postais tiveram tao 
bons resultados. 

o enorme parque de estacionamento de 
auto move is chegou, em alguns momentos, 
a estar quase completo, sendo de destacar 
que esse parque 13 exclusivamente afecto a 
Gare Maritima. 

De anotar tambem a presen~a de nume
rosos expositores do pais irmao e tambem 
de um consideravel grupo de filatelistas in
gleses e americanos, membros da 
Portuguese Philatelic Society, da Gra-
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Seguran~a 

Tanto a Gare Maritima como 0 Pavilhao 
anexo, contaram com seguran~a propria 24 
horas par dia, desde a fase de montagem 
ate a de desmontagem, a cargo da concei
tuada empresa Securitas. 

Para alem da presen~a visfvel de vigilan
tes que durante todo 0 perlodo exerceram 
uma ac~ao eficiente, atenta, mas tambem 
discreta e afavel, a Securitas instalou em 
locais adequados de ambos os recintos,/ 
sofisticados aparelhos de controlo, sobretu
do nocturnos. Gra~as a presen<ta da 
Securitas nao se verificou qualquer inciden
te seja de que natureza fosse. 

Um agradecimento sentido a Securitas 
pela gentil oferta de uma parte consideravel 
do servi~ que prestou. 

da Gare Marftima, devidamente preparada 
para 0 efeito, servidos pelo categorizado 
Restaurante Michel- ambiente que a todos 
agradou. 

*** 
A Comissao Organizadora da LUBRAPEX 

92 desenvolveu as seus melhores esfor~s 
no sentido de bem receber as jurados, seus 
convidados de elei~ao, que se prontificaram 
a prestar-nos a sua valiosa e indispensavel 
colabora~ao. Procuramos faze-Io em todas 
as oportunidades, desde a chegada dos que 

se deslocaram a Lisboa as quais encontra
ram no hotel que Ihe estava reservado, pas
tas com documenta~ao diversa, uma oferta 
da Comissao Nacional para as Comemora
~oes dos Descobrimentos Portugueses e 
uma gravura reproduzindo um trecho da 
Lisboa ribeirinha do seculo XIX. 

Aos jurados da capital, identica oferta Ihes 
foi entregue na Gare Maritima. 

Comissarios 

Como em tantas outras ocasioes, os 
Comissarios portugues e brasileiro, respecti-

29 

vamente Fernando Carrao e Gilberto William, 
foram pe~as fulcrais para a exito da 
LUBRAPEX 92. Com a seu prestfgio e labor 
conseguiram um numero espectacular de 
inscri~oes nelas se incluindo a maioria es
magadora das melhores participa<toes da 
actualidade de ambos os palses. 

Uma justfssima palavra, ~' inda, para a 
Comissario portugues que se dl.3poS a arcar 
com a responsabilidade e 0 incomodo de, 
pessoalmente, transportar para Granada, em 
carrinha, as cole~oes portuguesas e brasi
leiras concorrentes a exposi~ao mundial, e 
indo busca-Ias, perfazendo assim em pou
cos dias, milhares de quilometros. Acres
cendo a isso, as dificuldades burocraticas 
alfandegarias que encontrou e ultrapassou 
com mestria, na fronteira, a safda e ate em 
Granada, a chegada. 

E uma men~o para 0 Comissario brasi
leiro que para alem da ac~ao ja aludida, 
promoveu a inser~ao de notfcias da 
LUBRAPEX 92, em varias colunas de Jor
nais no Brasil. 

Inscri<foes 

E indesmentfvel que para 0 exito de uma 
qualquer exposi~ao, os concorrentes sao um 
dos facto res mais importantes e decisivos -
se nao 0 maior de todos eles. 

Convem desde ja recordar que esta foi a 
primeira Lubrapex realizada em Portugal que, 
em obediencia as normas do Regulamento 
Geral para estes certames, nele introduzi
das no V Congresso Lusci-Brasileiro de Fi
latelia realizado em 1988, apenas podiam 
nela ser admitidas as participa~oes que 
estivessem em condi¢es de concorrer as 
exposi¢es nacionais dos respectivos parses 
englobados nas Lubrapex. 

Assinale-se que anteriormente a vigen
cia daquela condi~ao, qualquer colec~o po
deria inscrever-se nas Lubrapex, nao estando 
obrigada a qualquer classifica~ao anterior. 
Refira-se ainda que 0 aludido condicionante 
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surgiu naturalmente pelo desejo de proporci
onar as Lubrapex um nivel superior, condi
zente com 0 prestigio ja alcanc;ado e 
cimentado por estas manifestac;oes. Na ver
dade, em sucessivas realiza¢es anteriores 
assistiu-se a presenc;a de colec¢es sem 0 

minima de qualidade, exigivel por um certa
me deste ambito. 

Ese per um lado'foi extremamente gra
tificante ter~se recebido pedidos que ultra
passaram em mais de 30% as estimativas 
iniciais, por outro, esse circunstancialismo 
feliz colocou gravissimos problemas logisti
cos tais como 0 numero de quadros dispo
niveis e, sobretudo, 0 espa<so exposicional 
para os implantar. 

Isto agravado pelo tambem absoluta
mente inesperado numero de standes que 
entidades e empresas mostraram interesse 
em disper. 

Desejando a Comissao Organizadora da 
LUBRAPEX 92 corresponder a adesao ma-

Lubrapex 92 
Participa<soes e auadros 

Classes Partlci~iies Quadros 

OUantIdade % Quantidade % 

Oficial 2 1.2 10 1,1 
Corta da Honra 1 0,6 9 I,D 
Honra 3 1,8 22 2,4 
Especial 16 9,6 78 8,6 
Rlalalia Tradicional 24 14,4 167 18,4 

Portugal 8 4,8 61 6,7 
Brasil 7 4,2 52 5,7 
PALOP 4 2,4 25 2,B 
OUlros pa/ses 5 3,0 29 3,2 

His10ria Pos1a1 11 6,6 B6 9,5 
Inlairos Postals 10 6,0 63 - 7,0 
AerofilaleHa 4 2,4 27 3,0 
Rlalelia Temlltica 42 25,1 263 29,0 
Maximafilia 15 B,9 84 9,3 
Jwenlude 22 13,2 so B,8 

12 a 13 anos 3 I,B 10 1,1 
14 a 15 anos 3 I,B 11 1,2 
16 a 17 anos 6 3,6 21 2,3 
18 a 19 anos 8 4,B 29 3,2 
20 e 21 anos 2 1,2 9 1,0 

LtteralUra Filalelica* 17 10,2 17 1,9 
Manuais e esludos 3 I,B 3 0,3 
Peri6dicos filalelicos 10 6,0 10 1,1 
Artigos 4 2,4 4 D,S 

• Cada parlicipa¢o corresponde a 1 quadro Origens 

Total de parlicipa¢es: 167 Tolal de quadros: 906 
Quadras Participal;ilea 

Brasil 
Em co~li¢o: 148 (88,6%) 
Fora de c~Ii¢o: 19 (11,4%) 

Em co~liI;ao: 809 (89,3%) Portugal 
57 (34,1%) 

109 (65,3%) 
1 (0,6%) 

315 (34.8"4) 
583 (64,:1"4) 

8 (0,9%) Fora de compeli¢o: 97 (10,7%) Gta-Brelanha (Classe Especial) 

Portanto, tendo em considerac;ao esta 
selectividade estipulada regulamentarmente, 
a Comissao Organizadora da LUBRAPEX 92 
elaborou estimativas quanta ao numero de 
inscri<;oes. 

E foi com natural satisfa<sao que se cons
tatou que no termo da fase das inscric;oes 
provisorias, as adesoes ultrapassaram lar
gamente as previsoes mais optimistas. 
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ci<sa dos filatelistas tanto portugueses como 
brasileiros, nao recorrendo a solu~o facil 
mas desagradavel do rateio, imediatamente 
promoveu as diligencias necessarias a reso
lu<sao dos problemas enunciados. 

Foram exploradas sucessivas hipoteses 
para solucionar a questao tendo sempre em 
vista 0 objectiv~ perseguido (ver rubrica 
«Local - Implanta<sao»). 

folhetos e outras publicac;oes, com tiragens 
da ordem das dezenas de milhar, latamente 
distribu idos. 

Televisao 

E do conhecimento geral 0 largo impacto 
da publicidade televisiva, alias baseado em 
sondag ens correntes. 

Muito embora, como e infelizmente habi
tual, 0 or<samento disponibilizado nao com
portasse qualquer quantitativo destinado a 
publicidade, ainda assim, por virtude de uma 
gestao cuidada e merce de contribuic;oes 
conseguidas de algumas entidades, conse-

Lubrapex 92 
Inser~oes na Televisao 

1180S 

-Araponga-
ConCIrso -Casa Cheia. 
-Lota~o Esgotada. 
ConCIrso -0 ~ Certo. 
-Sessao da Noite. 
TeI~omaI 
24 Horas 
ConCIrso -Roda da Sorte .. 
1.lpa~ 

TolaIde~ 

MAl01ll2 
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2 
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guimos cativar uma verba que destin amos a 
publicidade televisiva 

Deve no entanto e desde ja registar-se 
que a decisao so foi possivel pela circuns
tancia de se ter conseguido um excepcional 
e consideravel desconto de 70% sobre a 
tabela de pre<sos de publicidade da 
Radiotelevisao, 0 que nao deixou de repre
sentar um encargo de milhares de contos. 

Assinale-se ainda 0 magnifico contributo 
da produtora do videoclipe, a empresa 
QueVideo a quem agradecemos pelo baixo 
prec;o facturado pela sua realiza~o e produ
<sao. 
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o tema geral do videoclipe foi "Nao e 
preciso fazer isto (introduzir-se num marco 
do correio) para ir a Lubrapex, na Gare 
Maritima de Alcantara, de 9 a 17 de Maio». 
A sua durac;ao e de oito segundos. 

Passou dezasseis vezes no canal 1 da 
RTP, 0 de maior audiencia, segundo 0 mapa 
de inserc;oes junto, sendo de destacar as 
transmitidas junto ao Telejornal, a «Roda da 
Sorte» e "Araponga» - programas que 
atingem dos mais assinalaveis picos de es
pectadores. 

A pratica razoabilizou esta opc;ao. 
Reportagens foram tambem transmitidas 

no Telejornal e no programa "Ponto por 
Ponto». 

..................... 
t MOQAMBI13UB 
t COfIR£IOS - '2 

• • 
t 

I 

Logotipo da Lubrapex 92 em selos de M~ambique 
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des e fases para manter informado 0 publi
co. 

Assim, terminadas as tarefas internas de 
esquematiza<tao e planejamento, surgiu a 11 
de Outubro de 1991 (a cerca de sete meses 
da exposi<tao) urn comunicado sobre a "Data 
da LUBRAPEX». Seguiram-se-Ihe, a 11 de 
Novembro, outr~ sobre «Inscri<toes na 
LUBRAPEX 92»; a 11 de Dezembro, outro, 
intitulado «Figura emblematica da 
LUBRAPEX 92»; a 11 de Janeiro de 1992, 
«~xito nas inscri<toes da LUBRAPEX 92»; a 
5 de Mar<to, "LUBRAPEX 92 nao faz ra
teio»; a 25 de Mar<to, "LUBRAPEX 92 inse-

urn amplo e diversificado leque informativo 
como talvez nunca antes tenha acontecido. 

Os recortes que temos em arquivo 
espelham 0 acolhimento obtido pelas infor
ma¢es distriburdas, aproveitando-se 0 en
sejo para agradecer aqueles que tiveram a 
gentileza de as veicular. 

Por outro lado, nao queremos cometer a 
injusti<ta de olvidar urn sector restrito que 
resolveu ignorar a LUBRAPEX 92. 

Refira-se ainda que essas circulares e 
Boletins foram tambem expedidas para urn 
numeroso grupo de filatelistas com cargos 
federativos e outros, e para comerciantes 
filatelicos. 

Suportes publicitarios foram tambem os 
cartazes e autocolantes, sem esquecer os 
postais anunciadores dos nove carimbos 
concedidos pelos Correios de Portugal sen-

Lubrapex 92 
Pe~as fUatelicas editadas 

Selo. Bloeos Carlrnbos Inlairo. Extra·Lubrapex· Sabre.· 
Postal. erllo. 

serle. Quanti· 1.1 dla Comemo· serle. Quanti· Car. 
dade 

Portugal 1 
Brasil 1 
Angola 1 4 1 
Cabo Verde 
Guine 1 1 
~ambique 1 4 1 
S. Tome e Prin~ 1 1 

• Lan~dos em circula~ao na Lubrapex 92 

rida em 'LiSBOA, 0 CAIS DA AVENTURA'»; 
a 24 de Abril, "LUBRAPEX 92 na Gare 
MarItima de Alcantara»; e a 4 de Maio, «25 
Anos da LUBRAPEX» - este urn comuni
cado de 4 paginas. 

Urn conjunto de informa<toes atempadas, 
as quais se devem ainda juntar os Boletins 
1 e 2, tudo sempre rigorosamente enviado a 
todos os 6rgaos de Comunica<tao Social, 
neles se incluindo as publica¢es filatelicas 
especializadas, as sec<toes filatelicas da 
Imprensa e rubricas da Radio tanto de Por
tugal como do Brasil, e ainda a uma selec
<tao de Revistas Estrangeiras, que possibilitou 
(a quem 0 entendeu fazer, como e 6bvio) 
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rativo. dade 1." dia 

9 1 1 4 1 1 
1 1 1 
1 1 1 2 
2 
1 1 1 2 
1 1 
1 

do ainda de referir a importante men<tao in
clulda no folheto "Contacto», desta entida
de, de larga tiragem e as pagelas 
anunciadoras do bloco «Instrumentos Nauti
cos», de Portugal, a do Brasil e as dos 
PALOP que emitiram selos alusivos a 
LUBRAPEX 92. 

*** 
Beneficiando da sua inclusao na iniciati

va da Comissao Nacional para as Comemo
ra<toes dos Descobrimentos Portugueses, 
ccLisboa, 0 Cais da Aventura», a LUBRAPEX 
92 foi largamente mencionada em todos os 

• 

Encontrada que foi uma soluc;ao a con
tento, decidiu-se atribuir 0 numero total de 
quadros requisitados por todos inscritos que 
se encontravam dentro dos termos regula
mentares. 

Assim, a LUBRAPEX 92 mesmo com a 
introduc;ao da nova regulamentac;ao selecti
va, registou, surpreendentemente, urn nu
mero de inscric;oes e de quadros bastante 
semelhante a maio ria das edic;oes em que 
nao havia tais restri¢es - 0 que e notavel. 

Isto porque se inscreveram a pratica
mente totalidade das participac;oes portu
guesas e brasileiras que se inclulam nos 
parametros regulamentares, registando-se a 
presenc;a de todas as melhores colecc;oes 
entao existentes em Portugal e no Brasil -
o que volta a ser notavel. 

Quanto ao aspecto qualitativo, nao sera 
diHcil concluir, pelo exposto, 0 alto nlvel al
canc;ado pela LUBRAPEX 92, alias tambem 
corroborado pelas classificac;oes outorgadas 
bastando comparar 0 baixo numero de me
dalhas de bronze atribuldas, com as dos 
rest antes metais. 

Por isso acreditamos que esta tenha"sido 
a Lubrapex de maior nlvel qualitativo de to
das as realizadas ate entao. 

*** 
No que diz ao contacto com os concor

rentes inscritos, assinale-se que a todos foi 
confirmada a recepc;ao da sua inscric;ao pro
vis6ria, e depois da definitiva, atraves de 
cartas individuais . 

Em seguida, cada urn deles recebeu com 
larga antecedencia, os sacos correspond en
tes aos quadros locados, acompanhados de 
uma circular relembrando as disposi¢es do 
regulamento relativas a forma e prazos de 
encaminhamento das participac;oes, e outras 
informac;oes. 

Enviado tambem urn forrnulario autocopiativo 
para inscric;1io nas actividades sociais e filate
licas, e depois os correspondentes convites. 

Finalmente, depois da devoluc;ao das 
colec¢es, uma carta agradecendo a cola
borac;ao prestada, a qual sensibilizou alguns 
participantes que nos fizeram sentir 0 agra
do em receberem a missiva 
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Lubrapex 92 inserida 
em «Lisboa, 0 Cais da Aventura» 

A Comissao Nacional para as Comemo
rac;oes dos Descobrimentos Portugueses 
manifestou a Comissao Organizadora da 
LUBRAPEX 92 0 seu maior interesse no 
sentido desta exposic;ao se integrar no con
junto de actividades, todas elas de singular 
significado e prestlgio, que intitulou ccLisboa, 
o Cais da Aventura». 

Naturalmente que aceitamos 0 sensibilizador 
convite, tanto mais que a LUBRAPEX 92 se 
desenrolou, precisamente, num dos locais pri
vilegiados pela iniciativa, e em pleno perlodo do 
interessante projecto. 

Recorde-se que ccLisboa, 0 Cais da 
Aventura.. incluiu urn lote de importantes 
manifesta¢es de Indole muito diversificada 
que se desenvolveram no ambito das Co
memora¢es dos Descobrimentos Portugue
ses, entre Abril e Junho de 1992. Coincidindo 
com a Presidencia Portuguesa da Comuni
dade Europeia, 0 projecto dinamizou toda a 
zona ribeirinha de Lisboa entre a Casa dos 
Bicos e 0 Museu de Etnologia, com do is palos 
fundamentais de realizac;oes: a Doca de 
Alcantara e a Zona de Belem. 
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Um, na verdade, circunstancialismo que 

aumentou consideravelmente a dimensao da 
LUBRAPEX 92 que assim ficou perenamente 
Iigada as Comemora<1oes dos Descobrimen
tos Portugueses. 

Publica~oes 

Seguindo 0 que vem sendo habitual, a 
LUBRAPEX 92 contou com do is Boletins, 
Catfllogo e Palmares, e ainda um Catalogo 
do Leilao. 

E para nos extremamente gratificante 
constatar as palavras altamente elogiosas 
que, logo desde a publica<1ao do Boletim n.2 

1, mereceram estas edi<1oes. 
Foram muitas as boas referencias que 

ate nos chegaram quer pessoalmente au em 
missivas, quer em diversas e numerosas 
notfcias insertas em orgaos de comunica<1ao 
social geral e especializados, do pais e do 
estrangeiro - referencias cuja proveniencia 
insuspeita muito prezamos. 

Devemos assinalar que, logo a partida, 
decidimos investir fortemente nas publica<1oes 
da LUBRAPEX 92. 

Fizemo-Io com 0 intuito de dignificar 0 
certame a maximo possivel, mas tambem 
para que essas brochuras prestigiassem as 
patrocinadores e constituissem uma boa pre
apresenta<1ao da manifesta<1ao. Tudo isto 
sem esquecer que passado algum tempo 
sabre a realiza<1ao, sao, afinal, as publica
<1oes que persistem perante os olhos dos 
que as conservam. 

Nessa perspectiva, do is aspectos princi
pais foram tidos em considera<1ao: a aspecto 
grafico e a qualidade dos textos. 

No que diz respeito ao primeiro, optou
se por um formato desusado fugindo-se ao 
habitual ja muito desgastado. Para a ilustra
<1ao da capa escolheu-se uma imagem retra
tando a zona ribeirinha de Lisboa. 

A boa cartolina das capas (que foram 
plastificadas) e a papel «couche» do miolo 
foram cuidadosamente seleccionados obe
decendo ao desejado criteria de qualidade. 

32 

A maquetiza<1ao foi especialmente trata
da par forma a dela resultar um prod uta vi
sualmente agradavel, em padroes 
praticamente nunca antes utilizados entre 
nos, arranjo grafico que mereceu destaca
dos enc6mios. 

Quanta aos textos, introduziu-se a novi
dade de todos eles versarem um tema co
mum: as estrela~ da Filatelia Luso-Brasileira, 

Xifopago de 
tres selos, urna 
verdadeira 
estrela 
da Filatelia 
Tradicional 
Brasileira 
reproduzido 
nurn 
artigo de 
Paulo Monteiro 
de Araujo, 
inserto no 
catalogo 

abarcando as varias especialidades oficial
mente reconhecidas. 

Este objectivo foi alcan~do na medida em 
que se publicaram nove artigos tratando indivi
dualmente as P9<1as seleccionadas ao criterio 
dos respectivos autores, das modalidades de 
Historia Postal, Filatelia Tradicional, Inteiros 
Postais e Maximafilia, reportadas a Portugal e 
ao Brasil, e Aerofilatelia portuguesa 

sentar elementos nunca antes figurados em 
qualquer pe<1a filatelica. 

De 9 a 17 de Maio, as dias foram suces
sivamente designados de .. Dia dos Desco
brimentos .. (carimbo i1ustrado com a Casa 
dos Bicos), ccDia dos PALOP .. (padrao de 
St.2 Agostinho), ccDia do Brasil» (Padrao dos 
Descobrimentos), «Dia da Empresa Brasilei
ra de Correios e Telegrafos» (Mosteiro dos 
Jeronimos), «Dia de Lisboa» (Central Tejo), 
«Dia da Federa<1ao Portuguesa de Filatelia» 
(Monumento a Gaga Coutinho e Sacadura 
Cabral), «Dia do Clube Filatelico de Portu
gal» (Torre de Belem), «Dia da Federa<1ao 
Brasileira de Filatelia» (Ermida de S. Jero
nimo) e «Dia dos Correios de Portugal» 
(Centro Cultural de Belem). 

A 10 de Maio, «Dia dos PALOP», tam
bem as Administra<1oes Postais de Angola, 
Cabo Verde, Guine, M0<1ambique e S. Tome 

Promo~ao 

Pode afirmar-se que a difusao da 
LUBRAPEX 92 foi iniciada em Outubro de 
1990. Com efeito, nesse mes a Clube Fila
telico de Portugal distribuiu a seu primeiro 
comunicado dan do nota de Ihe ter sido co
metida pela Federa<1ao Portuguesa de Fila
telia a organiza<1ao daquele certarne. 
Julgamos que tenha side uma atitude impar 
quanta a antecipa<1ao divulgativa e quanta 
ao cuidado de 0 fazer a partir dos primeiros 
passos do esquema organizativo. 

_ento _____ _ 
'BI\JiETE 
POSTAL 

~ 

e Principe dedicaram oblitera<1oes a 
efemeride. 

Paralelamente, nesse mesmo dia as 
Correios de Angola lan<1aram em circula<1ao 
a serie «5.2 Centenario da Evangeliza<1ao de 
Angola», e os da Guine-Bissau, as selos da 
emissao "Canoas», qualquer delas com 
carimbo de 1.2 dia, sobrescrito e pagela. Um 
numero de pe~as notavel sintetizado no 
quadro anexo, algumas das quais ja de difi
cil obten<1ao. 
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Assinala-se que a referida informa<1ao foi 
remetida ainda antes da realiza<1ao da 
Lubrapex 90 que teve lugar em Brasilia. 

Ao CFP competia-Ihe ainda designar a 
Comissao Organizadora da LUBRAPEX 92 
- a que fez rapidamente tendo anunciado a 
sua composi<1ao em Novembro de 1990. 

A partir dai seria da responsabilidade da 
CO a divulga~ao do certame. Fe-Io atraves 
de sucessivos comunicados, em numeros de 
oito, aproveitando-se as varias oportunida-



Presidente da Federa<;ao Brasileira de Fila
telia, durante 0 Banquete de Palmares, 0 

qual 0 depositara nas maos do Presidente 
da LUBRAPEX 94. 

Esta foi mais uma iniciativa inedita 
contabilizada pela LUBRAPEX 92. 

Pe~as filatelieas 

Foram em numero talvez nunca antes 
atingido os selos e pe<;as filatelicas devota
das a LUBRAPEX 92. 

· ........................ 
· · 
· 

LI ........... . ,,, ....... ,, ... 
· · · · · .. · · · · . ,,;,.~~~ 

· · · · · · · · 

Os Correios de Angola elaboraram uma 
serie de quatro selos intitulada .. Plantas Me
dicinais de Angola - Lubrapex 92 ... 

Os Correios da Guine-Bissau lan<;ararn 
um bloco .. Arvores Ornamentais - Lubrapex 
92 ... 

Os Correios de Mo<;ambique confeccio
naram um conjunto de quatro selos designa
do .. Armas Tradicionais - Lubrapex 92 ... 

Os Correios de S. Tome e Prfncipe so
brecarregaram urn bloco emitido em 1990, 
«Pesca Artesanal». 

Todas estas pe<;as inclufram 0 logotipo 
da Lubrapex e foram colocados em circula
<;ao no dia 9 de Maio, data da inaugura<;ao 
da LUBRAPEX 92, acornpanhadas dos res
pectivos carimbos de 1.2 dia que foram uti
lizados ate ao dia 17, sobrescritos e pagelas. 

· --_. . -~-- -- . .: ............................................... :. 

Os Correios de Portugal confeccionaram 
um bela bloco alusivo a exposi<;ao, integra
do na serie «Instrumentos nauticos» e um 
Inteiro Postal ccAPL - Administra<;ao do 
Porto de Lisboa - Lubrapex 92 ... 

Os Correios do Brasil emitiram 0 bloco 
.. Bicentenario da Expedi<;ao de Alexandre 
Rodrigues Ferreira - Lubrapex 92 ... 
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Os Correios de Cabo Verde proporciona
ram um carimbo usado entre 9 e 17. 

Os cn destinaram tambem urn carimbo 
alusivo a cada um dos dias da exposi<;ao. 
Para as suas ilustra<;6es a Comissao Orga
nizadora optou por monumentos ou ediffcios 
da zona ribeirinha de Lisboa. Uma referen
cia ao facto da sua quase totalidade repre-

• 

Pode dizer-se que assim ficaram arqui
vadas nas paginas destas publica<;6es mui
tas das principais grandes pe<;as filatelicas 

Uma estrela 
excepciona/ da 
Filatelia 
Tradicional 
portuguesa: tira 
vertical de 
cinco do selo 
de D. Maria, 5 
reis, cunho II. 
Apresentado no 
Palmares num 
artigo de Jose 
Manuel 
Castanheira da 
Silveira 

dos dois parses, em trabalhos de inexcedfvel 
qualidade devidos a pena dos mais concei
tuados especialistas da actualidade de cada 
um dos ramos. 
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E da maior justeza acentuar 0 muito que 

se fica a dever aos prestigiados auto res dos 
textos, aos quais publicamente se agradece 
com infinito reconhecimem.J. 

Uma referencia para 0 facto total mente 
inedito de se ter inclufdo um dos artigos 
especializados no livro do Palmares, medida 
que visou conferir um ainda /Ti lis elevado 
grau de prestfgio a essa publica<;ao. 

*** 
Para alem das citadas publica<;6es 

fulcrais, outras edi<;oes devem ser tambem 
mencionadas. Referimos assim 0 .. Progra
ma Social», amplamente distriburdo, con
tendo todos os actos de natureza social 
(visitas, passeios, recep<;oes), e filatelica 
(Ian<;amento de selos e carimbos, congres
so, encontros, leilao); a ementa do banquete 
de Palmares e 0 Diploma - todos os tres 
com formato igual as restantes publica<;oes, 
tendo os dois primeiros, capas semelhantes 
as mesmas (a uma cor e em pleno colorido, 
respectivamente) . 

Uma men<;ao para 0 Diploma de moldes 
ineditos em Portugal, com uma cap a com 
aba em cartolina com 0 logotipo da 
LUBRAPEX 92 impresso a seco e em rele
vo, e 0 diploma com a impressao em fundo, 
esbatida, de parte da gravura utilizada nas 
rest antes publica¢es. 

Mereceram igualmente palavras elogiosas 
os cartoes de convite diferenciados para os 
sete actos principais do Programa Social, e 
outros para duas das ementas de refei<;oes 
inclufdas nos mesmos. Com formato reduzi
do, a escala, das publica¢es e da gravura, 
esta prolongava-se para 0 interior e para a 
dobradi<;a lateral. 

Foram tambem confeccionados cartazes 
e autocolantes profusamente distribufdos, 
com desenhos identicos, coloridos, com as 
cores das bandeiras portuguesa e brasileira, 
sobressaindo 0 logotipo da LUBRAPEX 92. 
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S'2 
E ainda impressos autocopiativos para 

inscric;oes provisorias e definitivas e para 
inscriC;ao no programa social e filatelico e 
um conjunto de nove sobrescritos para su
porte dos carimbos comemorativos que os 
Correios de Portugal confeccionaram para 0 

certame. 

Premio Governador Civil de Usboa 

Cada um deles tinha impresso a plena 
cor, 0 monumento ou ediffcio corresponden
te ao do carimbo, a partir de fotografias feitas 
expressamente para 0 efeito. 

Uma ultima referencia para 0 facto de 
pela primeira vez, os Comissarios de uma 
LUBRAPEX disporem de cartoes de visita 
personalizados. Foram tambem confeccio
nados cartoes genericos da Comissao Orga
nizadora e do seu Presidente, para alem do 
papel de carta e sobrescritos normais e 
formato A5 e sacos especiais para a inclu
sao das folhas das participac;6es. 
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Premlos 

E assaz gratificante constatar-se que di
ficilmente se conseguira reunir urn tao digno 
conjunto de premios em termos da sua 
representatividade, qualidade, beleza, valor 
e quantidade, devendo ainda salientar-se que 
todos eles foram ofertados, dar resultando 
uma consideravel economia de despesas 
para a organizaC;ao. 

Repare-se que 0 proprio Juri, na sua Acta 
n.!! 2 vincou a sua satisfaC;ao pela "quanti
dade de Premios Oficiais e Especiais colo-

Premio Ministro da Justiga 

cados a sua disposiC;ao pela Comissao Or
ganizadora». 

De anotar ainda 0 ter sido totalmente 
retribuida por parte dos ofertantes, a suges
tao da Comissao Organizadora no sentido 
dos premios serem constituidos por pec;as 
genuinamente portuguesas, preferencial
mente de porcelana, cristal, prata e outras 
pec;as de arte. 

Medalhas 

Foi nosso desejo desde 0 inrcio que as 
medalhas oficiais da LUBRAPEX 92 fossem 

'1 
1 

pec;as marcantes, de, natureza inedita e cu
nho genuinamente portugues. 

Dentro destes parametros, surgiu-nos a 
ideia de se poder optar por medalhas em 
filigrana, diga-se em abono da verdade, pe
rante 0 cepticismo do numero restritissimo 
dos que conheciam a nossa hipotese. Os 
proprios fabricantes especializados de 
filigrana consultados colocaram duvidas 
quanta a fazibilidade de tais pec;as. Perante 
a nossa insistencia e indicac;6es precisas 
sobre 0 modo de as executar, chegou-se, 
enfim, ao resultado almejado. 

Lubrapex 92 
Medalhas atribuidas 

TOTAlS % 

Ouro grande 7 4,9 

Ouro 12 8,4 

Vermeil grande 20 14,1 

Vermeil 24 16,9 

Prata grande 22 15,5 

Prata 23 16,2 

Bronze prateado 20 14,1 

Bronze 14 9,9 

. Assim surgiu a medalha da LUBRAPEX 
92 que, para ah3m de medalha, e autentica 
joia de ourivesaria portuguesa. 

Incontestavelmente inedita, e a prime ira 
medalha em filigrana jamais executada. 

Assinale-se que a placa de filigrana de 
todas elas e em prata fina devidamente con
trastada. 0 metal correspondente ao galardao 
atribuido pelo Juri (do aura ao bronze) esta 
presente na plaqueta na qual figura 0 logotipo 
da LUBRAPEX 92. Registe-se ainda 0 pro
prio tamanho e espessura da plaqueta de 
ouro, macic;a, ja que as dos restantes metais 
e irrelevante perante a prata da base. 

Nao sera por certo necessario recordar 
que em todo 0 mundo, 0 usual e uma base 
em bronze ou substancia equivalente com 
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uma geralmente muito pequena inclusao 
correspondente ao metal do premio. 

Como e obvio, 0 prec;o de cada uma 
destas pec;as nao tern qualquer semelhanc;a 
com 0 das medal has habituais. Para a sua 
exequibilidade, conseguimos 0 generoso 
apoio de uma das entidades apoiantes. . . 

Testemunho das Lubrapex 

Apes 25 anos ininterruptos de exposic;oes 
Lubrapex e apesar da sua constancia exem
plar - mas tambem por isso mesmo -
pensou-se ser interessante elaborar algo que 
ainda mais vinculasse a Comissao Organi
zadora de cada futura Lubrapex. 

Nesta conformidade, decidiu-se elaborar 
urn pergaminho com urn texto escrito em letra 
gotica no qual se exorta 0 Presidente da 
Comissao Organizadora de cada Lubrapex 
a levar avante a empresa que Ihe foi come
tida. Esse pergaminho sera assim sucessi
vamente transmitido apos assinado pelo 
aludido responsavel. 

o documento foi assinado pelo Presidente 
da CO da LUBRAPEX 92 e entregue ao 
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E ainda impressos autocopiativos para 

inscric;oes provisorias e definitivas e para 
inscriC;ao no programa social e filatelico e 
um conjunto de nove sobrescritos para su
porte dos carimbos comemorativos que os 
Correios de Portugal confeccionaram para 0 

certame. 

Premio Governador Civil de Usboa 

Cada um deles tinha impresso a plena 
cor, 0 monumento ou ediffcio corresponden
te ao do carimbo, a partir de fotografias feitas 
expressamente para 0 efeito. 

Uma ultima referencia para 0 facto de 
pela primeira vez, os Comissarios de uma 
LUBRAPEX disporem de cartoes de visita 
personalizados. Foram tambem confeccio
nados cartoes genericos da Comissao Orga
nizadora e do seu Presidente, para alem do 
papel de carta e sobrescritos normais e 
formato A5 e sacos especiais para a inclu
sao das folhas das participac;6es. 
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E assaz gratificante constatar-se que di
ficilmente se conseguira reunir urn tao digno 
conjunto de premios em termos da sua 
representatividade, qualidade, beleza, valor 
e quantidade, devendo ainda salientar-se que 
todos eles foram ofertados, dar resultando 
uma consideravel economia de despesas 
para a organizaC;ao. 

Repare-se que 0 proprio Juri, na sua Acta 
n.!! 2 vincou a sua satisfaC;ao pela "quanti
dade de Premios Oficiais e Especiais colo-

Premio Ministro da Justiga 

cados a sua disposiC;ao pela Comissao Or
ganizadora». 

De anotar ainda 0 ter sido totalmente 
retribuida por parte dos ofertantes, a suges
tao da Comissao Organizadora no sentido 
dos premios serem constituidos por pec;as 
genuinamente portuguesas, preferencial
mente de porcelana, cristal, prata e outras 
pec;as de arte. 

Medalhas 

Foi nosso desejo desde 0 inrcio que as 
medalhas oficiais da LUBRAPEX 92 fossem 
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pec;as marcantes, de, natureza inedita e cu
nho genuinamente portugues. 

Dentro destes parametros, surgiu-nos a 
ideia de se poder optar por medalhas em 
filigrana, diga-se em abono da verdade, pe
rante 0 cepticismo do numero restritissimo 
dos que conheciam a nossa hipotese. Os 
proprios fabricantes especializados de 
filigrana consultados colocaram duvidas 
quanta a fazibilidade de tais pec;as. Perante 
a nossa insistencia e indicac;6es precisas 
sobre 0 modo de as executar, chegou-se, 
enfim, ao resultado almejado. 

Lubrapex 92 
Medalhas atribuidas 

TOTAlS % 

Ouro grande 7 4,9 

Ouro 12 8,4 

Vermeil grande 20 14,1 

Vermeil 24 16,9 

Prata grande 22 15,5 

Prata 23 16,2 

Bronze prateado 20 14,1 

Bronze 14 9,9 

. Assim surgiu a medalha da LUBRAPEX 
92 que, para ah3m de medalha, e autentica 
joia de ourivesaria portuguesa. 

Incontestavelmente inedita, e a prime ira 
medalha em filigrana jamais executada. 

Assinale-se que a placa de filigrana de 
todas elas e em prata fina devidamente con
trastada. 0 metal correspondente ao galardao 
atribuido pelo Juri (do aura ao bronze) esta 
presente na plaqueta na qual figura 0 logotipo 
da LUBRAPEX 92. Registe-se ainda 0 pro
prio tamanho e espessura da plaqueta de 
ouro, macic;a, ja que as dos restantes metais 
e irrelevante perante a prata da base. 

Nao sera por certo necessario recordar 
que em todo 0 mundo, 0 usual e uma base 
em bronze ou substancia equivalente com 
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uma geralmente muito pequena inclusao 
correspondente ao metal do premio. 

Como e obvio, 0 prec;o de cada uma 
destas pec;as nao tern qualquer semelhanc;a 
com 0 das medal has habituais. Para a sua 
exequibilidade, conseguimos 0 generoso 
apoio de uma das entidades apoiantes. . . 

Testemunho das Lubrapex 

Apes 25 anos ininterruptos de exposic;oes 
Lubrapex e apesar da sua constancia exem
plar - mas tambem por isso mesmo -
pensou-se ser interessante elaborar algo que 
ainda mais vinculasse a Comissao Organi
zadora de cada futura Lubrapex. 

Nesta conformidade, decidiu-se elaborar 
urn pergaminho com urn texto escrito em letra 
gotica no qual se exorta 0 Presidente da 
Comissao Organizadora de cada Lubrapex 
a levar avante a empresa que Ihe foi come
tida. Esse pergaminho sera assim sucessi
vamente transmitido apos assinado pelo 
aludido responsavel. 

o documento foi assinado pelo Presidente 
da CO da LUBRAPEX 92 e entregue ao 



Presidente da Federa<;ao Brasileira de Fila
telia, durante 0 Banquete de Palmares, 0 

qual 0 depositara nas maos do Presidente 
da LUBRAPEX 94. 

Esta foi mais uma iniciativa inedita 
contabilizada pela LUBRAPEX 92. 

Pe~as filatelieas 

Foram em numero talvez nunca antes 
atingido os selos e pe<;as filatelicas devota
das a LUBRAPEX 92. 

· ........................ 
· · 
· 

LI ........... . ,,, ....... ,, ... 
· · · · · .. · · · · . ,,;,.~~~ 

· · · · · · · · 

Os Correios de Angola elaboraram uma 
serie de quatro selos intitulada .. Plantas Me
dicinais de Angola - Lubrapex 92 ... 

Os Correios da Guine-Bissau lan<;ararn 
um bloco .. Arvores Ornamentais - Lubrapex 
92 ... 

Os Correios de Mo<;ambique confeccio
naram um conjunto de quatro selos designa
do .. Armas Tradicionais - Lubrapex 92 ... 

Os Correios de S. Tome e Prfncipe so
brecarregaram urn bloco emitido em 1990, 
«Pesca Artesanal». 

Todas estas pe<;as inclufram 0 logotipo 
da Lubrapex e foram colocados em circula
<;ao no dia 9 de Maio, data da inaugura<;ao 
da LUBRAPEX 92, acornpanhadas dos res
pectivos carimbos de 1.2 dia que foram uti
lizados ate ao dia 17, sobrescritos e pagelas. 

· --_. . -~-- -- . .: ............................................... :. 

Os Correios de Portugal confeccionaram 
um bela bloco alusivo a exposi<;ao, integra
do na serie «Instrumentos nauticos» e um 
Inteiro Postal ccAPL - Administra<;ao do 
Porto de Lisboa - Lubrapex 92 ... 

Os Correios do Brasil emitiram 0 bloco 
.. Bicentenario da Expedi<;ao de Alexandre 
Rodrigues Ferreira - Lubrapex 92 ... 

36 

Os Correios de Cabo Verde proporciona
ram um carimbo usado entre 9 e 17. 

Os cn destinaram tambem urn carimbo 
alusivo a cada um dos dias da exposi<;ao. 
Para as suas ilustra<;6es a Comissao Orga
nizadora optou por monumentos ou ediffcios 
da zona ribeirinha de Lisboa. Uma referen
cia ao facto da sua quase totalidade repre-

• 

Pode dizer-se que assim ficaram arqui
vadas nas paginas destas publica<;6es mui
tas das principais grandes pe<;as filatelicas 

Uma estrela 
excepciona/ da 
Filatelia 
Tradicional 
portuguesa: tira 
vertical de 
cinco do selo 
de D. Maria, 5 
reis, cunho II. 
Apresentado no 
Palmares num 
artigo de Jose 
Manuel 
Castanheira da 
Silveira 

dos dois parses, em trabalhos de inexcedfvel 
qualidade devidos a pena dos mais concei
tuados especialistas da actualidade de cada 
um dos ramos. 

33 

lUBRAPEX 

S'2 
E da maior justeza acentuar 0 muito que 

se fica a dever aos prestigiados auto res dos 
textos, aos quais publicamente se agradece 
com infinito reconhecimem.J. 

Uma referencia para 0 facto total mente 
inedito de se ter inclufdo um dos artigos 
especializados no livro do Palmares, medida 
que visou conferir um ainda /Ti lis elevado 
grau de prestfgio a essa publica<;ao. 

*** 
Para alem das citadas publica<;6es 

fulcrais, outras edi<;oes devem ser tambem 
mencionadas. Referimos assim 0 .. Progra
ma Social», amplamente distriburdo, con
tendo todos os actos de natureza social 
(visitas, passeios, recep<;oes), e filatelica 
(Ian<;amento de selos e carimbos, congres
so, encontros, leilao); a ementa do banquete 
de Palmares e 0 Diploma - todos os tres 
com formato igual as restantes publica<;oes, 
tendo os dois primeiros, capas semelhantes 
as mesmas (a uma cor e em pleno colorido, 
respectivamente) . 

Uma men<;ao para 0 Diploma de moldes 
ineditos em Portugal, com uma cap a com 
aba em cartolina com 0 logotipo da 
LUBRAPEX 92 impresso a seco e em rele
vo, e 0 diploma com a impressao em fundo, 
esbatida, de parte da gravura utilizada nas 
rest antes publica¢es. 

Mereceram igualmente palavras elogiosas 
os cartoes de convite diferenciados para os 
sete actos principais do Programa Social, e 
outros para duas das ementas de refei<;oes 
inclufdas nos mesmos. Com formato reduzi
do, a escala, das publica¢es e da gravura, 
esta prolongava-se para 0 interior e para a 
dobradi<;a lateral. 

Foram tambem confeccionados cartazes 
e autocolantes profusamente distribufdos, 
com desenhos identicos, coloridos, com as 
cores das bandeiras portuguesa e brasileira, 
sobressaindo 0 logotipo da LUBRAPEX 92. 
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Um, na verdade, circunstancialismo que 

aumentou consideravelmente a dimensao da 
LUBRAPEX 92 que assim ficou perenamente 
Iigada as Comemora<1oes dos Descobrimen
tos Portugueses. 

Publica~oes 

Seguindo 0 que vem sendo habitual, a 
LUBRAPEX 92 contou com do is Boletins, 
Catfllogo e Palmares, e ainda um Catalogo 
do Leilao. 

E para nos extremamente gratificante 
constatar as palavras altamente elogiosas 
que, logo desde a publica<1ao do Boletim n.2 

1, mereceram estas edi<1oes. 
Foram muitas as boas referencias que 

ate nos chegaram quer pessoalmente au em 
missivas, quer em diversas e numerosas 
notfcias insertas em orgaos de comunica<1ao 
social geral e especializados, do pais e do 
estrangeiro - referencias cuja proveniencia 
insuspeita muito prezamos. 

Devemos assinalar que, logo a partida, 
decidimos investir fortemente nas publica<1oes 
da LUBRAPEX 92. 

Fizemo-Io com 0 intuito de dignificar 0 
certame a maximo possivel, mas tambem 
para que essas brochuras prestigiassem as 
patrocinadores e constituissem uma boa pre
apresenta<1ao da manifesta<1ao. Tudo isto 
sem esquecer que passado algum tempo 
sabre a realiza<1ao, sao, afinal, as publica
<1oes que persistem perante os olhos dos 
que as conservam. 

Nessa perspectiva, do is aspectos princi
pais foram tidos em considera<1ao: a aspecto 
grafico e a qualidade dos textos. 

No que diz respeito ao primeiro, optou
se por um formato desusado fugindo-se ao 
habitual ja muito desgastado. Para a ilustra
<1ao da capa escolheu-se uma imagem retra
tando a zona ribeirinha de Lisboa. 

A boa cartolina das capas (que foram 
plastificadas) e a papel «couche» do miolo 
foram cuidadosamente seleccionados obe
decendo ao desejado criteria de qualidade. 
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A maquetiza<1ao foi especialmente trata
da par forma a dela resultar um prod uta vi
sualmente agradavel, em padroes 
praticamente nunca antes utilizados entre 
nos, arranjo grafico que mereceu destaca
dos enc6mios. 

Quanta aos textos, introduziu-se a novi
dade de todos eles versarem um tema co
mum: as estrela~ da Filatelia Luso-Brasileira, 

Xifopago de 
tres selos, urna 
verdadeira 
estrela 
da Filatelia 
Tradicional 
Brasileira 
reproduzido 
nurn 
artigo de 
Paulo Monteiro 
de Araujo, 
inserto no 
catalogo 

abarcando as varias especialidades oficial
mente reconhecidas. 

Este objectivo foi alcan~do na medida em 
que se publicaram nove artigos tratando indivi
dualmente as P9<1as seleccionadas ao criterio 
dos respectivos autores, das modalidades de 
Historia Postal, Filatelia Tradicional, Inteiros 
Postais e Maximafilia, reportadas a Portugal e 
ao Brasil, e Aerofilatelia portuguesa 

sentar elementos nunca antes figurados em 
qualquer pe<1a filatelica. 

De 9 a 17 de Maio, as dias foram suces
sivamente designados de .. Dia dos Desco
brimentos .. (carimbo i1ustrado com a Casa 
dos Bicos), ccDia dos PALOP .. (padrao de 
St.2 Agostinho), ccDia do Brasil» (Padrao dos 
Descobrimentos), «Dia da Empresa Brasilei
ra de Correios e Telegrafos» (Mosteiro dos 
Jeronimos), «Dia de Lisboa» (Central Tejo), 
«Dia da Federa<1ao Portuguesa de Filatelia» 
(Monumento a Gaga Coutinho e Sacadura 
Cabral), «Dia do Clube Filatelico de Portu
gal» (Torre de Belem), «Dia da Federa<1ao 
Brasileira de Filatelia» (Ermida de S. Jero
nimo) e «Dia dos Correios de Portugal» 
(Centro Cultural de Belem). 

A 10 de Maio, «Dia dos PALOP», tam
bem as Administra<1oes Postais de Angola, 
Cabo Verde, Guine, M0<1ambique e S. Tome 

Promo~ao 

Pode afirmar-se que a difusao da 
LUBRAPEX 92 foi iniciada em Outubro de 
1990. Com efeito, nesse mes a Clube Fila
telico de Portugal distribuiu a seu primeiro 
comunicado dan do nota de Ihe ter sido co
metida pela Federa<1ao Portuguesa de Fila
telia a organiza<1ao daquele certarne. 
Julgamos que tenha side uma atitude impar 
quanta a antecipa<1ao divulgativa e quanta 
ao cuidado de 0 fazer a partir dos primeiros 
passos do esquema organizativo. 

_ento _____ _ 
'BI\JiETE 
POSTAL 

~ 

e Principe dedicaram oblitera<1oes a 
efemeride. 

Paralelamente, nesse mesmo dia as 
Correios de Angola lan<1aram em circula<1ao 
a serie «5.2 Centenario da Evangeliza<1ao de 
Angola», e os da Guine-Bissau, as selos da 
emissao "Canoas», qualquer delas com 
carimbo de 1.2 dia, sobrescrito e pagela. Um 
numero de pe~as notavel sintetizado no 
quadro anexo, algumas das quais ja de difi
cil obten<1ao. 
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Assinala-se que a referida informa<1ao foi 
remetida ainda antes da realiza<1ao da 
Lubrapex 90 que teve lugar em Brasilia. 

Ao CFP competia-Ihe ainda designar a 
Comissao Organizadora da LUBRAPEX 92 
- a que fez rapidamente tendo anunciado a 
sua composi<1ao em Novembro de 1990. 

A partir dai seria da responsabilidade da 
CO a divulga~ao do certame. Fe-Io atraves 
de sucessivos comunicados, em numeros de 
oito, aproveitando-se as varias oportunida-
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des e fases para manter informado 0 publi
co. 

Assim, terminadas as tarefas internas de 
esquematiza<tao e planejamento, surgiu a 11 
de Outubro de 1991 (a cerca de sete meses 
da exposi<tao) urn comunicado sobre a "Data 
da LUBRAPEX». Seguiram-se-Ihe, a 11 de 
Novembro, outr~ sobre «Inscri<toes na 
LUBRAPEX 92»; a 11 de Dezembro, outro, 
intitulado «Figura emblematica da 
LUBRAPEX 92»; a 11 de Janeiro de 1992, 
«~xito nas inscri<toes da LUBRAPEX 92»; a 
5 de Mar<to, "LUBRAPEX 92 nao faz ra
teio»; a 25 de Mar<to, "LUBRAPEX 92 inse-

urn amplo e diversificado leque informativo 
como talvez nunca antes tenha acontecido. 

Os recortes que temos em arquivo 
espelham 0 acolhimento obtido pelas infor
ma¢es distriburdas, aproveitando-se 0 en
sejo para agradecer aqueles que tiveram a 
gentileza de as veicular. 

Por outro lado, nao queremos cometer a 
injusti<ta de olvidar urn sector restrito que 
resolveu ignorar a LUBRAPEX 92. 

Refira-se ainda que essas circulares e 
Boletins foram tambem expedidas para urn 
numeroso grupo de filatelistas com cargos 
federativos e outros, e para comerciantes 
filatelicos. 

Suportes publicitarios foram tambem os 
cartazes e autocolantes, sem esquecer os 
postais anunciadores dos nove carimbos 
concedidos pelos Correios de Portugal sen-

Lubrapex 92 
Pe~as fUatelicas editadas 

Selo. Bloeos Carlrnbos Inlairo. Extra·Lubrapex· Sabre.· 
Postal. erllo. 

serle. Quanti· 1.1 dla Comemo· serle. Quanti· Car. 
dade 

Portugal 1 
Brasil 1 
Angola 1 4 1 
Cabo Verde 
Guine 1 1 
~ambique 1 4 1 
S. Tome e Prin~ 1 1 

• Lan~dos em circula~ao na Lubrapex 92 

rida em 'LiSBOA, 0 CAIS DA AVENTURA'»; 
a 24 de Abril, "LUBRAPEX 92 na Gare 
MarItima de Alcantara»; e a 4 de Maio, «25 
Anos da LUBRAPEX» - este urn comuni
cado de 4 paginas. 

Urn conjunto de informa<toes atempadas, 
as quais se devem ainda juntar os Boletins 
1 e 2, tudo sempre rigorosamente enviado a 
todos os 6rgaos de Comunica<tao Social, 
neles se incluindo as publica¢es filatelicas 
especializadas, as sec<toes filatelicas da 
Imprensa e rubricas da Radio tanto de Por
tugal como do Brasil, e ainda a uma selec
<tao de Revistas Estrangeiras, que possibilitou 
(a quem 0 entendeu fazer, como e 6bvio) 
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rativo. dade 1." dia 

9 1 1 4 1 1 
1 1 1 
1 1 1 2 
2 
1 1 1 2 
1 1 
1 

do ainda de referir a importante men<tao in
clulda no folheto "Contacto», desta entida
de, de larga tiragem e as pagelas 
anunciadoras do bloco «Instrumentos Nauti
cos», de Portugal, a do Brasil e as dos 
PALOP que emitiram selos alusivos a 
LUBRAPEX 92. 

*** 
Beneficiando da sua inclusao na iniciati

va da Comissao Nacional para as Comemo
ra<toes dos Descobrimentos Portugueses, 
ccLisboa, 0 Cais da Aventura», a LUBRAPEX 
92 foi largamente mencionada em todos os 

• 

Encontrada que foi uma soluc;ao a con
tento, decidiu-se atribuir 0 numero total de 
quadros requisitados por todos inscritos que 
se encontravam dentro dos termos regula
mentares. 

Assim, a LUBRAPEX 92 mesmo com a 
introduc;ao da nova regulamentac;ao selecti
va, registou, surpreendentemente, urn nu
mero de inscric;oes e de quadros bastante 
semelhante a maio ria das edic;oes em que 
nao havia tais restri¢es - 0 que e notavel. 

Isto porque se inscreveram a pratica
mente totalidade das participac;oes portu
guesas e brasileiras que se inclulam nos 
parametros regulamentares, registando-se a 
presenc;a de todas as melhores colecc;oes 
entao existentes em Portugal e no Brasil -
o que volta a ser notavel. 

Quanto ao aspecto qualitativo, nao sera 
diHcil concluir, pelo exposto, 0 alto nlvel al
canc;ado pela LUBRAPEX 92, alias tambem 
corroborado pelas classificac;oes outorgadas 
bastando comparar 0 baixo numero de me
dalhas de bronze atribuldas, com as dos 
rest antes metais. 

Por isso acreditamos que esta tenha"sido 
a Lubrapex de maior nlvel qualitativo de to
das as realizadas ate entao. 

*** 
No que diz ao contacto com os concor

rentes inscritos, assinale-se que a todos foi 
confirmada a recepc;ao da sua inscric;ao pro
vis6ria, e depois da definitiva, atraves de 
cartas individuais . 

Em seguida, cada urn deles recebeu com 
larga antecedencia, os sacos correspond en
tes aos quadros locados, acompanhados de 
uma circular relembrando as disposi¢es do 
regulamento relativas a forma e prazos de 
encaminhamento das participac;oes, e outras 
informac;oes. 

Enviado tambem urn forrnulario autocopiativo 
para inscric;1io nas actividades sociais e filate
licas, e depois os correspondentes convites. 

Finalmente, depois da devoluc;ao das 
colec¢es, uma carta agradecendo a cola
borac;ao prestada, a qual sensibilizou alguns 
participantes que nos fizeram sentir 0 agra
do em receberem a missiva 
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Lubrapex 92 inserida 
em «Lisboa, 0 Cais da Aventura» 

A Comissao Nacional para as Comemo
rac;oes dos Descobrimentos Portugueses 
manifestou a Comissao Organizadora da 
LUBRAPEX 92 0 seu maior interesse no 
sentido desta exposic;ao se integrar no con
junto de actividades, todas elas de singular 
significado e prestlgio, que intitulou ccLisboa, 
o Cais da Aventura». 

Naturalmente que aceitamos 0 sensibilizador 
convite, tanto mais que a LUBRAPEX 92 se 
desenrolou, precisamente, num dos locais pri
vilegiados pela iniciativa, e em pleno perlodo do 
interessante projecto. 

Recorde-se que ccLisboa, 0 Cais da 
Aventura.. incluiu urn lote de importantes 
manifesta¢es de Indole muito diversificada 
que se desenvolveram no ambito das Co
memora¢es dos Descobrimentos Portugue
ses, entre Abril e Junho de 1992. Coincidindo 
com a Presidencia Portuguesa da Comuni
dade Europeia, 0 projecto dinamizou toda a 
zona ribeirinha de Lisboa entre a Casa dos 
Bicos e 0 Museu de Etnologia, com do is palos 
fundamentais de realizac;oes: a Doca de 
Alcantara e a Zona de Belem. 
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surgiu naturalmente pelo desejo de proporci
onar as Lubrapex um nivel superior, condi
zente com 0 prestigio ja alcanc;ado e 
cimentado por estas manifestac;oes. Na ver
dade, em sucessivas realiza¢es anteriores 
assistiu-se a presenc;a de colec¢es sem 0 

minima de qualidade, exigivel por um certa
me deste ambito. 

Ese per um lado'foi extremamente gra
tificante ter~se recebido pedidos que ultra
passaram em mais de 30% as estimativas 
iniciais, por outro, esse circunstancialismo 
feliz colocou gravissimos problemas logisti
cos tais como 0 numero de quadros dispo
niveis e, sobretudo, 0 espa<so exposicional 
para os implantar. 

Isto agravado pelo tambem absoluta
mente inesperado numero de standes que 
entidades e empresas mostraram interesse 
em disper. 

Desejando a Comissao Organizadora da 
LUBRAPEX 92 corresponder a adesao ma-

Lubrapex 92 
Participa<soes e auadros 

Classes Partlci~iies Quadros 

OUantIdade % Quantidade % 

Oficial 2 1.2 10 1,1 
Corta da Honra 1 0,6 9 I,D 
Honra 3 1,8 22 2,4 
Especial 16 9,6 78 8,6 
Rlalalia Tradicional 24 14,4 167 18,4 

Portugal 8 4,8 61 6,7 
Brasil 7 4,2 52 5,7 
PALOP 4 2,4 25 2,B 
OUlros pa/ses 5 3,0 29 3,2 

His10ria Pos1a1 11 6,6 B6 9,5 
Inlairos Postals 10 6,0 63 - 7,0 
AerofilaleHa 4 2,4 27 3,0 
Rlalelia Temlltica 42 25,1 263 29,0 
Maximafilia 15 B,9 84 9,3 
Jwenlude 22 13,2 so B,8 

12 a 13 anos 3 I,B 10 1,1 
14 a 15 anos 3 I,B 11 1,2 
16 a 17 anos 6 3,6 21 2,3 
18 a 19 anos 8 4,B 29 3,2 
20 e 21 anos 2 1,2 9 1,0 

LtteralUra Filalelica* 17 10,2 17 1,9 
Manuais e esludos 3 I,B 3 0,3 
Peri6dicos filalelicos 10 6,0 10 1,1 
Artigos 4 2,4 4 D,S 

• Cada parlicipa¢o corresponde a 1 quadro Origens 

Total de parlicipa¢es: 167 Tolal de quadros: 906 
Quadras Participal;ilea 

Brasil 
Em co~li¢o: 148 (88,6%) 
Fora de c~Ii¢o: 19 (11,4%) 

Em co~liI;ao: 809 (89,3%) Portugal 
57 (34,1%) 

109 (65,3%) 
1 (0,6%) 

315 (34.8"4) 
583 (64,:1"4) 

8 (0,9%) Fora de compeli¢o: 97 (10,7%) Gta-Brelanha (Classe Especial) 

Portanto, tendo em considerac;ao esta 
selectividade estipulada regulamentarmente, 
a Comissao Organizadora da LUBRAPEX 92 
elaborou estimativas quanta ao numero de 
inscri<;oes. 

E foi com natural satisfa<sao que se cons
tatou que no termo da fase das inscric;oes 
provisorias, as adesoes ultrapassaram lar
gamente as previsoes mais optimistas. 
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ci<sa dos filatelistas tanto portugueses como 
brasileiros, nao recorrendo a solu~o facil 
mas desagradavel do rateio, imediatamente 
promoveu as diligencias necessarias a reso
lu<sao dos problemas enunciados. 

Foram exploradas sucessivas hipoteses 
para solucionar a questao tendo sempre em 
vista 0 objectiv~ perseguido (ver rubrica 
«Local - Implanta<sao»). 

folhetos e outras publicac;oes, com tiragens 
da ordem das dezenas de milhar, latamente 
distribu idos. 

Televisao 

E do conhecimento geral 0 largo impacto 
da publicidade televisiva, alias baseado em 
sondag ens correntes. 

Muito embora, como e infelizmente habi
tual, 0 or<samento disponibilizado nao com
portasse qualquer quantitativo destinado a 
publicidade, ainda assim, por virtude de uma 
gestao cuidada e merce de contribuic;oes 
conseguidas de algumas entidades, conse-

Lubrapex 92 
Inser~oes na Televisao 

1180S 

-Araponga-
ConCIrso -Casa Cheia. 
-Lota~o Esgotada. 
ConCIrso -0 ~ Certo. 
-Sessao da Noite. 
TeI~omaI 
24 Horas 
ConCIrso -Roda da Sorte .. 
1.lpa~ 

TolaIde~ 

MAl01ll2 
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guimos cativar uma verba que destin amos a 
publicidade televisiva 

Deve no entanto e desde ja registar-se 
que a decisao so foi possivel pela circuns
tancia de se ter conseguido um excepcional 
e consideravel desconto de 70% sobre a 
tabela de pre<sos de publicidade da 
Radiotelevisao, 0 que nao deixou de repre
sentar um encargo de milhares de contos. 

Assinale-se ainda 0 magnifico contributo 
da produtora do videoclipe, a empresa 
QueVideo a quem agradecemos pelo baixo 
prec;o facturado pela sua realiza~o e produ
<sao. 
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o tema geral do videoclipe foi "Nao e 
preciso fazer isto (introduzir-se num marco 
do correio) para ir a Lubrapex, na Gare 
Maritima de Alcantara, de 9 a 17 de Maio». 
A sua durac;ao e de oito segundos. 

Passou dezasseis vezes no canal 1 da 
RTP, 0 de maior audiencia, segundo 0 mapa 
de inserc;oes junto, sendo de destacar as 
transmitidas junto ao Telejornal, a «Roda da 
Sorte» e "Araponga» - programas que 
atingem dos mais assinalaveis picos de es
pectadores. 

A pratica razoabilizou esta opc;ao. 
Reportagens foram tambem transmitidas 

no Telejornal e no programa "Ponto por 
Ponto». 

..................... 
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Logotipo da Lubrapex 92 em selos de M~ambique 
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Afluencia 

So quem permaneceu diariamente nos 
recintos onde decorreu a exposi~ao, pode 
avaliar 0 quanto foi positiva a afluencia de 
visit antes durante todos os dias uteis e fins
de-semana. Pode afirmar-se sem receio que 
foi dos mais participados certames filah~licos 
jamais realizados em Portugal. 

Dentro do seu horario de funcionamento, 
em momenta algum deixou de haver visitan
tes, com especial relevo para a Gare Mari-

Bretanha que aproveitaram 0 ensejo para, 
em Lisboa, efectuarem a sua Assembleia 
anual. 

Visitaram tambem 0 certame filatelistas 
italianos e espanhois, aqueles fazendo um 
circuito a partir de Granada, conforme os 
proprios nos indicaram. 

Valera a pena citar 0 circunstancialismo 
de durante 0 perlodo da exposi~ao terem 
acostado ao Cais de Alcantara dois enor
mes paquetes de turismo, tendo os milhares 
de turistas passado obrigatoriamente pela 
Gare Maritima ao desembarcarem e ao 
reembarcarem. Constatou-se que um bom 
numero deles aproveitaram 0 ensejo para 
irem aos standes que se encontravam no 
seu caminho, e outros visitaram tambem a 
exposi~ao. 

Selos de Angola para a Lubrapex 92 

tima, tendo havido bastas ocasioes em que 
se encontravam presentes simultaneamente 
muitas dezenas de pessoas que se iam re
novando sucessivamente. 

Atestam-no, por exemplo, os varios mi
Ihares de catalogos distribuldos. E temos 
tambem boas razoes para crer que nunca 
antes as Administra~oes Postais tiveram tao 
bons resultados. 

o enorme parque de estacionamento de 
auto move is chegou, em alguns momentos, 
a estar quase completo, sendo de destacar 
que esse parque 13 exclusivamente afecto a 
Gare Maritima. 

De anotar tambem a presen~a de nume
rosos expositores do pais irmao e tambem 
de um consideravel grupo de filatelistas in
gleses e americanos, membros da 
Portuguese Philatelic Society, da Gra-
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Seguran~a 

Tanto a Gare Maritima como 0 Pavilhao 
anexo, contaram com seguran~a propria 24 
horas par dia, desde a fase de montagem 
ate a de desmontagem, a cargo da concei
tuada empresa Securitas. 

Para alem da presen~a visfvel de vigilan
tes que durante todo 0 perlodo exerceram 
uma ac~ao eficiente, atenta, mas tambem 
discreta e afavel, a Securitas instalou em 
locais adequados de ambos os recintos,/ 
sofisticados aparelhos de controlo, sobretu
do nocturnos. Gra~as a presen<ta da 
Securitas nao se verificou qualquer inciden
te seja de que natureza fosse. 

Um agradecimento sentido a Securitas 
pela gentil oferta de uma parte consideravel 
do servi~ que prestou. 

da Gare Marftima, devidamente preparada 
para 0 efeito, servidos pelo categorizado 
Restaurante Michel- ambiente que a todos 
agradou. 

*** 
A Comissao Organizadora da LUBRAPEX 

92 desenvolveu as seus melhores esfor~s 
no sentido de bem receber as jurados, seus 
convidados de elei~ao, que se prontificaram 
a prestar-nos a sua valiosa e indispensavel 
colabora~ao. Procuramos faze-Io em todas 
as oportunidades, desde a chegada dos que 

se deslocaram a Lisboa as quais encontra
ram no hotel que Ihe estava reservado, pas
tas com documenta~ao diversa, uma oferta 
da Comissao Nacional para as Comemora
~oes dos Descobrimentos Portugueses e 
uma gravura reproduzindo um trecho da 
Lisboa ribeirinha do seculo XIX. 

Aos jurados da capital, identica oferta Ihes 
foi entregue na Gare Maritima. 

Comissarios 

Como em tantas outras ocasioes, os 
Comissarios portugues e brasileiro, respecti-
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vamente Fernando Carrao e Gilberto William, 
foram pe~as fulcrais para a exito da 
LUBRAPEX 92. Com a seu prestfgio e labor 
conseguiram um numero espectacular de 
inscri~oes nelas se incluindo a maioria es
magadora das melhores participa<toes da 
actualidade de ambos os palses. 

Uma justfssima palavra, ~' inda, para a 
Comissario portugues que se dl.3poS a arcar 
com a responsabilidade e 0 incomodo de, 
pessoalmente, transportar para Granada, em 
carrinha, as cole~oes portuguesas e brasi
leiras concorrentes a exposi~ao mundial, e 
indo busca-Ias, perfazendo assim em pou
cos dias, milhares de quilometros. Acres
cendo a isso, as dificuldades burocraticas 
alfandegarias que encontrou e ultrapassou 
com mestria, na fronteira, a safda e ate em 
Granada, a chegada. 

E uma men~o para 0 Comissario brasi
leiro que para alem da ac~ao ja aludida, 
promoveu a inser~ao de notfcias da 
LUBRAPEX 92, em varias colunas de Jor
nais no Brasil. 

Inscri<foes 

E indesmentfvel que para 0 exito de uma 
qualquer exposi~ao, os concorrentes sao um 
dos facto res mais importantes e decisivos -
se nao 0 maior de todos eles. 

Convem desde ja recordar que esta foi a 
primeira Lubrapex realizada em Portugal que, 
em obediencia as normas do Regulamento 
Geral para estes certames, nele introduzi
das no V Congresso Lusci-Brasileiro de Fi
latelia realizado em 1988, apenas podiam 
nela ser admitidas as participa~oes que 
estivessem em condi¢es de concorrer as 
exposi¢es nacionais dos respectivos parses 
englobados nas Lubrapex. 

Assinale-se que anteriormente a vigen
cia daquela condi~ao, qualquer colec~o po
deria inscrever-se nas Lubrapex, nao estando 
obrigada a qualquer classifica~ao anterior. 
Refira-se ainda que 0 aludido condicionante 
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Juri 

o Corpo de Jurados foi designado por 
decisao unanime da Comissao Organizado
ra, a partir da lista oficial de Jurados da Fe
deractao Portuguesa de Filatelia e de uma 
lista fornecida pela Federactao Brasileira de 
Filatelia. 

Foram inicialmente convidados 19 ele
mentos, sendo 12 portugueses e 7 brasilei
ros. Dos portugueses, 7 sao de Lisboa, 2 de 
Aveiro, 2 de Portimao e 1 do Porto. Dos 
brasileiros, 3 sao do Rio de Janeiro, 2 de 
Minas Gerais, 1 de Sao Paulo e 1 de Brasilia. 

Infelizmente, a pouco tempo da abertura 
da exposictao, fomos surpreendidos com 
muito pesar com a notfcia de que 0 confrade 
brasileiro, Lauro Natali tinha sido acometido 
par doencta grave que nao Ihe permitiria 
comparecer. A sua ausencia foi por todos 
lamentada com toda a sinceridade. De qual
quer forma, deliberou-se nao proceder a sua 
substituictao. ' 

Mesmo assim, foi um dos mais participa
dos corpos de jurados de sempre. Para que 
tal fosse possivel em termos orctamentais, 
ha 0 facto de 7 dos jurados se radicarem em 
Lisboa e a cireunsHincia de se poderem in
cluir no juri 0 Presidente da FEBRAF, 0 

Comlss.hio brasileiro e a Presidente da Co
missao Organizadora da anterior Lubrapex 
- convidados natos da organizactao nos 
termos regulamentares. 

A resoluctao de contar com um Corpo de 
Jurados alargado tem a ver com a necessi
dade de se dispor dos resultados da avalia
ctao dentro de um prazo que possibilitasse a 
execuctao do livro do Palmares, em tempo 
util, isto e, ate ao dia do jantar de distribui
ctao dos premios. Dessa forma, possibilitan
do-se a formactao de maior numero de grupos 
e/ou evitando-se a dispersao dos mesmos 
jurados por varias especialidades, poder-se
ia alcanctar aquele desiderata, proporcio
nando-se ao Juri 0 tempo necessaria para a 
apreciactao euidada das participact5es. 
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Assim aconteceu, pois 0 Juri entregou as 
resultados no prazo estabelecido, cabendo 
agradeeer-ihe 0 esforcto dispendido. 

Por outro lado, pela prime ira vez em 
Portugal as classifieact6es fornecidas pelo 
Juri foram tratadas em computador at raves 
de um programa elaborado especialmente 
para a efeito por um elemento da Comissao 
Organizadora, Carlos Salgueiro. Isso dis
pensou 0 morose trabalho, geralmente exe
cutado pelo Seeretario do Juri, de arranjo da 
lista dos premiados, a qual foi concluido em 
poueos minutos pelo computador instalado 
no Seeretariado da exposictao. 

De outrossirn, a listagem computorizada 
em sistema eompatfvel eom 0 da Grafica, 
permitiu a esta utiliza-Ia directamente· para 
fotocomposictao. 

Refira-se ainda que foram entregues a 
todos os jurados folhas individuais de clas
sificactao igualmente elaboradas por compu
tador. 

Os trabalhos do Juri iniciaram-se logo na 
tarde do dia 9 e terminaram a 12, tendo 
decorrido ao longo de cerca de 25 horas 
efectivas de labor. Os seus almoctOs dos dias 
11 e 12 tiveram lugar na aprazivel varanda 

Programa social 

Esta foi uma das vertentes que maior 
trabalho requereu, em particular por se ter 
tentado prover os mais pequenos pormeno
res. 

Opini5es generalizadas que muito nos 
sensibilizam e que sao, afinal, a recompen
sa do trabalho despendido, levam-nos a 
considerar 0 exito do programa social que 
esquematizamos. 

Arquivamos de seguida alguns aponta
mentos sabre esta vertente que reputamos 
de importante, na medida em que essas 
aetividades permanecem, geralmente, du
rante muito tempo na mente dos que nelas 
participaram. 

No eoncernente ao primeiro dos aetas, a 
Sessao Solene de inauguractao, tendo em 
eonsidera<;ao a impossibilidade par ausen
cia do Presidente da Republica e do Primeiro
Ministro, optou-se par essa cerim6nia ser 
voeacionada para as entidades mais direeta-
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mente ligadas a etimologia do certame - as 
Administra<;5es Postais. Assim, presidiram a 
sessao e produziram interven<;6es os Presi
dentes dos Correios de Portugal e do Brasil, 
das Federa<;5es portuguesa e brasileira e a 
da Comissao Organizadora. 

Na vasta plateia do modern a e conforta
vel audit6rio da Gare Maritima de Alcantara 
que se encontrava rep leta, encontravam-se, 
entre muitos outros, 0 Presidente do Conse
Iho de Administracrao do Porto de Lisboa, 
responsaveis dos Correios dos PALOP, 0 

Administrador da TDC - Tecnologia das 
Comunica<;5es, elementos do Conselho de 
Administracrao dos Correios e Telecomuni
ca<;5es, do Conselho Executivo dos Correi
os incluindo 0 seu Presidente e Director-Geral 
dos Correios, dos Correios do Brasil incluin-

o Anfiteatro da Gare Maritima de Alcantara na Sessao Solene de Inaugura~ao 
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do a Directora do Departamento Filatelico, 
jurados, expositores e elementos da Comis
sao Organizadora. 

No final da sessao actuou 0 consagrado 
executante de guitarra chissica, Professor 
Paulo Pombo, que ·executou com mestria 
alguns muito aplaudidos trechos portugue
ses e brasileiros. 

Seguiu-se um lauto almO<to servido pelo 
Restaurante Michel, na enorme varanda da 
Gare decorada para 0 efeito, de onde se 
desfrutava uma linda vista do Tejo e do Porto 
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Casa dos Bicos 

de Lisboa, homenageando-se os exposito
res que para ele foram convidados. 

No domingo, 10, ccDia dos PALOP .. , com 
patrocfnio da TDC, decorreu um muito agra
davel passeio num confortavel barco da 
Transtejo durante 0 qual foi servido um 
magnffico almo~o, assistindo-se a uma ale
gre actua~ao de Raul Indipwo e seu corpo 
de baile. A 11, cc Dia do Brasil .. , 0 Embaixa
dor do pars irmao recebeu os convidados da 
Lubrapex 92, onde deu as boas-vindas aos 
presentes. 

Na ter~-feira, no ambiente requintado e 
bela da Cozinha Velha, no Palacio Nacional 
de Queluz, teve lugar 0 classico jantar de 
Jurados e Comissarios. Desde a entrada dos 
convidados ate ao final do estupendo jantar 
dotado de impecavel servi~o, uma harpista 
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austrraca executou trechos musicais cujos 
sons suaves foram agradavel fundo para 
mais um salutar convlvio luso-brasileiro. 

Na quarta-feira de manha proporcionou
se uma visita pouco comum: percorreu-se a 
interior de parte do imponente Aqueduto das 
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Aguas Livres de onde se apreciou desusada 
panoramica sabre Lisboa. Seguiu-se uma 
visita a Mae de Agua, apos 0 que se rumou 
para 0 Restaurante Monaco, em Caxias, 
onde foi servido excelente almo~o num sa
lao panoramico reservado com linda vista 
sobre 0 Tejo. Apos a optima refei~ao rumou
se para a Central Tejo onde esta instalado a 
Museu da Electric:idade num espantosa e raro 
cenario de um exemplar monumento de ar
queologia industrial. 

Em qualquer dos citados locais visitados, 
disp6s-se do acompanhamento de especia
listas que prestaram minuciosos esclareci-
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mentos. De referir que no Museu da Electri
cidade fomos recebidos pelo propria Direc
tor e pela Dr.· Sara Bento. 

No dia 15, sexta-feira, estava programa
do de ha longa data, um passeio num barco 

Desta feita, mais uma vez se conseguiu 
aprontar tudo a horas. Dos muitos proble
mas inesperados que se colocaram cite-se 
apenas um exemplo: uma grande remessa 
de vidras acrnicos tinha dimensao maio res 
do que as quadros. E encontrar pessoal 
especializado que as cortasse a medida 
desejavel e dentro do tempo que se dispu
nha, deveu-se a um verdadeiro ocmilagre ... 
Mas muitos deles foram encaixados pela 
habilidade dos que as manusearam. 

Nesta ac~ao, e da mais elementar justi~a 
destacar Fernando Calheiros, a encarrega-

do deste sector, que revelou notavel sentido 
de responsabilidade, sacriffcio, competencia 
e de rela~ao com quem cam ele trabalhou. 

Muito apreciavel e merecedor de cita~ao 
foi a apoio de elementos da Comissao Orga
nizadora, com especial realce para Rui 
Resende, LUIs Monteiro, Fernando Ideias, 
Jose Correia e Miguel Pessanha. E tambem 
de alguns outros filatelistas que 
prestimosamente colaboraram. 

Uma palavra tambem para os assai aria
dos que participaram neste trabalho com 0 

maior pundonor e brio. 
A todos eles se deve a montagem 

atempada da LUBRAPEX 92. 
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Foi a seguinte, a distr !bui~ao das Clas
ses pelos espa~s exposicionais: 

No Salao Almada Negreiros da Gare 
Maritima, estiveram a Classe Oficial, a Corte 
de Honra, a Classe de Hon. " a Classe 
Especial e ainda, da Classe de Competic;ao, 
a Filatelia Tradicional com as suas quatro 
Sec¢es (Portugal, Brasil, Pafses Africanos 
de LIngua Oficial Portuguesa e Restantes 
Pafses) e a Historia Postal, com um total de 
367 quadros. 

Numa sala do res-do-chao, encontravam
se em vitrinas, as participa~6es de Literatura 
Filatelica . 

No Pavilhao anexo, figuraram os Inteiros 
Postais, a Aerofilatelia , a Tematica, a 
Maximafilia e a Juventude, com um total de 
521 quadros . 

Comissao de Honra 

Tendo em considera~ao tudo 0 que sig
nificam as Exposi~6es Filatelicas Luso-Bra
sileiras, caprichou-se em congregar na 
Comissao de Honra da edi~ao que assina
lou os 25 anos destas realiza¢es, um leque 
de personalidades das mais altamente re
presentativas, tendo-se igualmente em vista 
o cariz do certame. 

Pensa-se que nunca antes se tinha reu
nido tao significativo conjunto de personali-
dades. . 

Refira-se que, ao que se sup6e pela pri
meira vez, um Secretario de Estado da Cul
tura de Portugal acedeu a figurar na 
Comissao de Honra de uma exposiC;ao 
filatelica 

Anote-se que, naturalmente, todos os 
convites foram devidamente formalizados por 
offcio e respondidos pel a mesma via. 



nado a apor os carimbos comemorativos 
diarios confeccionados pela Empresa. 

Cinco standes identicos destinaram-se a 
comerciantes filatelicos: dois, no res-do-chao, 
foram locados por Filatelia Raposo, de Lis
boa, e Thomas Importa<tao, de Pombal; tres 
no Salao, para Joaquim Sousa Lobo e Afinsa 
Portugal, de Lisboa, e Filatelia Paulo de 
Sousa, do Funchal. 

o Museu dos cn participou com uma 
interessante mostra de Inteiros Postais que 
muito dignificou 0 espa<to de entrada do 
Pavilhao onde foi colocada. 

Os Premios oficiais e particulares da 
LUBRAPEX 92 encontravam-se artistica
mente expostos em vitrinas e com ilumina
<tao adequada, no amplo primeiro patamar 
da escadaria. 

No segundo patamar, outra inova<tao 
desta LUBRAPEX 92: urn televisor passava 
permanentemente diversas imagens infor
mativas do certame. 

o Secretariado disp6s de urn born local 
proprio provido de telefones e demais equi
pamentos, no Salao Almada Negreiros, onde 
eram prestadas informa<toes, disponibilizados 
os sobrescritos especiais para suporte dos 
carimbos e oferecidos os catalogos, autoco
lantes e cartazes. 

No Salao, existiam boas instala<toes sa
nitarias para homens e senhoras. 

Dois enormes paineis com a designa<tao 
e 0 logotipo da Exposi<tao encontravam-se 
ao lade da porta da Gare, e no portao exte
rior de acesso ao Pavilhao. 

Ao longo de todo 0 espal,tO exterior esta
vam dispostos mastros com as bandeiras dos 
paises participantes, de Lisboa e da CEE. 

Anota-se e lamenta-se a ausencia de urn 
local para descanso e convivio dos visitan
tes que se deveu a manifesta falta de espa
<to, bern como a de urn bar. 

Este ultimo estava previsto funcionar no 
Restaurante Michel, ao lade do Salao, cuja 
antecamara serviria igualmente para os fins 
acima indicados. 0 encerramento coercivo 
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daquele restaurante pouco antes da abertu
ra da exposi<tflo obstou aquele objectivo. Mas 
a quem 0 desejasse facultou-se 0 amplo local 
do Secretariado. 

Os corredores entre as filas de quadras 
nao perderiam se tivessem side mais largos. 

Montagem 

Passada que foi a montagem da 
LUBRAPEX 92, acredita-se que dentro em 
breve nao se conseguira dispor de quem 
assuma a responsabilidade desta delicada 
fase de qualquer exposi<tao com maior volu-

me de quadros. Isto porque grande numera 
de paineis encontra-se em estado verdadei
ramente lastimoso e so merce de enorme 
boa vontade e quase de milagres se conse
gue a sua montagem. 

Por outr~ lado, a sua concep<tao antiqua
da e ultrapassada motiva sempre problemas 
imprevisiveis - tudo requerendo urn esfor
<to maior do que aquele que sera logico 
demandar, e tempo. Tempo que cada vez e 
tambem mais escasso haja em vista 0 prel,tO 
que muitas vezes e necessario pagar pelos 
locais e igualmente porque os espa<tos ain
da disponiveis cada vez proporcionam me
nos dias para essa tarefa, dado 0 intense 
calendario de realiza<t6es que tern progra
madas. 

.. 

tfpico do Tejo ate Vila Franca de Xira Infe
lizmente, 0 barco que a Camara Municipal 
de Vila Franca de Xira gentilmente nos 
disponibilizava sofreu urn acidente irreparavel 
no curto espa<to de tempo disponfvel. Em 
vao contactamos todos os municipios ribei-

rinhos possuidores de barcos semelhantes 
tam bern destinados a passeio, ja compro
metidos para programas aprazados. 

Perante este impedimento, a Camara 
vilafranquense enviou a Lisboa urn auto car
ro que transportou os convidados a Quinta 
de Subserra de sua propriedade onde foram 
servidos lautos acepipes acompanhados do 
magnifico vinho daquela herdade, sendo no 
final oferecida ainda uma garrafa daquele 
nectar a cada conviva. 

Dai seguiu-se para 0 Centro Equestre da 
Leziria onde os visitantes foram saudados 
com foguetes e eram aguardados por 
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Padrao dos Descobrimentos 

campinos a cavalo e uma banda «cavalinho» 
que os acompanhou ao picadeiro onde Ihes 
foi proporcionado urn animado e diversifica
do espectaculo de equita<tao, apos 0 que se 
almol,tOu. Durante os aperitivos tipicos e apos 
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o almo<to exibiu-se a banda cccavalinho» e 
urn rancho folclorico ribatejano perante 0 
agrado de todos. 

o regresso a Lisboa processou-se, de 
novo, de autocarro. 

Jantar de Palmares 

No s<:ibado teve lugar 0 ultimo dos actos 
do pragrama social, momento aguardado, em 
particular, pelos expositores: 0 Jantar de 
Palmares com a consequente distribui<tao de 
premios, que se realizou no Hotel Atlantico, 
no Monte Estoril. 

Mosteiro dos Jer6nimos 

No que diz respeito a este acto, e con he
cido que em certames com maior numera de 
expositores e pouco viavel processar-se a 
distribui<tao dos premios a todos os exposi
tores no jantar, po is 0 tempo para isso re
querido e demasiado extenso tornando uma 
cerimonia que deve ser digna e auspiciosa, 
num espa<to monotone e ate enfadonho. 

Por isso, tern vindo a ser habitual distri
buir a maioria dos premios num determinado 
local e dia, guardando as medalhas de cure 
(e por vezes tambem as de vermeil) para 
entregar no Jantar de Palmares. 

Mas temos para nos que tal solu<tao 
pecara por colocar os galardoados em ni
veis diferentes. 



Assim, desejando obviar tal situaliao mas 
tendo tambem em atenliao a premissa antes 
aludida, optamos por distribuir todas as 
medalhas durante os aperitivos deixando 
para 0 jantar apenas os Grandes Premios e 
os premios das Classes - tendo side esta 
a primeira vez que em Portugal se processa 
desta forma uma distribuiliao de premios. 
Refira-se ainda que s6 foram chamados as 
galardoados que sabfamos estar presentes 
a que contribuiu tambem para uma maior 
rapidez do acto. 

Estiveram presentes cerca de 200 convi
vas entre os quais 0 Secretario de Estado 

Central Tejo 

da Habitaliao e Comunicalioes que para 0 

efeito se deslocou expressamente do Porto, 
o Adido Cultural da Embaixada do Brasil, a 
maioria dos membros do Conselho de Admi
nistraliao e do Conselho Executivo dos 
Correios de Portugal incluindo a seu Presi
dente e Director-Geral dos Correios, repre
sentante da Empresa Brasileira de Correios 
e T elegrafos, a Director dos Correios de 
Angola, Eng.@ Ana Cristina, Directora Co
mercial da Administraliao do Porto de Lis
boa, Comandante Soeiro de Brito, da 
Comissao Nacional para as Comemoralioes 
dos Descobrimentos Portugueses, a Admi
nistrador da TDC - Tecnologia das Comu
nicalioes e a Eng. Oliveira e Sousa, Director 
da mesma, Dr. Carlos Piteira, representando 
a TAP-Air Portugal, Presidentes das Federa-

44 

lioes portuguesa e brasileira de Filatelia, ju
rados, comissarios, expositores, Comissao 
Organizadora da Lubrapex 92 e outros con
vidados. 

Entre as circunstantes, uma menliao es
pecial para 0 representante da Federaliao 
Espanhola de Sociedades Filatelicas, 
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Ermida de S. Jeronimo 

Esteban Rubio, muitos fllatelistas brasileiros 
e um numeroso grupo de filatelistas ingleses 
e americanos. 

Usaram da palavra 0 Secretario de Esta
do da Habitaliao e Transportes e os Presi
dentes das Federalioes Portuguesa e 
Brasileira de Filatelia e da Comissao Orga
nizadora da LUBRAPEX 92. 

Seguiu-se a entrega dos Grandes Premi
as e dos Premios por especialidade, bern 
como das medalhas dos jurados. 

Assinale-se que a vencedor do Grande 
Premia de Honra, Angelo Lima, apesar de 
doenlia grave de um familiar proximo, deslo-

Centro Cultural de Beh!m 

cou-se a Lisboa expressamente para esta 
cerim6nia regressando de imediato ao Bra
sil. 

o Presidente da Federaliao Portuguesa 
de Filatelia, Pedro Vaz Pereira fez a entrega 

Por isso, apenas algumas plantas foram 
dispostas no res-do-chao, escadaria e salao. 

Do Pavilhao, ja foi referida a decoraliao 
(ver cclmplantaliao»). 

No tocante a iluminaliao, ela foi reforlia
da com poderosos projectores no Salao, 
tendo side completamente montada no Pa
vilhao onde se utilizaram dezenas de pro
jectores implantados ap6s estudo cuidado por 

Painel existente no Salio Almada Negreiros 

tecnicos qualificados. Assegurou-se, pois, 
uma iluminaliao sem lacunas, conquanto 
dispendiosa. 

Pese embora as amp las janelas do Sa
lao, a concepliao e implantaliao do ediffcio 
da Gare sao de molde a que as raios sola
res nao penetrem praticamente no recinto. 
Apenas 5 au 6 quadros pederiam receber 
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sol durante cerca de uma hora na ocasiao 
do peente. Por isso foram colocadas panatas 
na zona devida que obviaram essa possibi
lidade. No Pavilhao tambem a sol nao incidia 
sobre os quadros. 

Quanto a temperatura, a do Salao era 
ideal. No Pavilhao, apenas no dia da inau
guraliao se anotou aquecimento, de facto, 
demasiado elevado fruto de um" temperatu
ra muito superior a media da epoca. Refor
liou-se a ventilaliao natural e estavamos 
preparados para rapidamente colocarmos 
aparelhos de ar condicionado, medida que 
nao. foi necessaria tamar pais logo no dia 
seguinte se verificou a abaixamento da tem
peratura para nfveis que nada prejudicavam 
o material exposto. 

Humidade era inexistente. 
Pela primeira vez em Portugal, cada uma 

das varias Classes estava assinalada com 
tabuletas colocadas de forma muito visfvel, 
no primeiro quadro de cada uma delas. 
Tambem foi inovaliao a facto das fitas ade
sivas que uniam os pes dos quadros conse
cutivos serem de cores (uma au duas) que 
variavam de Classe para Classe. Um e ou
tro contribufram com a sua alacridade para 
a decoraliao dos recintos. 

Standes 

Standes apropriados munidos de balcao 
com vitrina, armarios e cadeiras foram im
plantados no atria do res-do-chao da Gare, 
ocupados pelas Administralioes Postais de 
Portugal, Brasil, Angola e S. Tome e Prfnci
pe, e pela TDC -;- Tecnologia das Comuni
ca¢es (stande duplo) que representou as 
de Cabo Verde, Guine e Moc;ambique -
todas vendendo as respectivos produtos. 

Os Correios de ~ Portugal dispuseram ain
da de urn Posto de Correio, no atrio, insta
lac;ao permanente da Gare Maritima, 
decorado com mobiliario correspondente a 
epoca em que ali comeliou a funcionar, e 
um guichet no Salao, expressamente desti-



side cenario, no seu interior e exterior, para 
numerosos filmes de fundo e publicitarios. 

De anotar ainda 0 circunstancialismo fe
liz da existencia de urn magnffico auditorio 
ao lade do Salao, no qual se desenrolaram 
alguns actos paralelos a LUBRAPEX. 

Implantac;ao 

o feliz sucesso da LUBRAPEX 92 em 
termos quantitativos, veio colocar a Comis
sao Organizadora diffceis problemas logfsti
cos (ver rubrica "Inscrictoes»). Nesta 
conformidade, foi resolvido reordenar os 
espactos anteriormente previstos na Gare e, 
tendo em consideractao a necessidade de 
utilizar urn espacto exterior a mesma, abdi
car de alguns deles em favor da sua con
centractao. 

Para a soluctao deste ponto, foi conside
rada inicialmente a hipotese de utilizar cu
mulativamente uma grande tenda - recurso 
hoje em dia tao em voga mesmo para ma
nifestactoes de nfvel muito significativo. A 
tenda seria montada numa parcela do par
que de estacionamento da Gare. 

Todavia, apercebemo-nos a breve trecho 
da existencia de urn pavilhao devoluto junto 
a Gare (a cerca de 100 metros), cuja entra
da era visfvel da mesma, ao qual foi dada 
preferencia, nomeadamente par se tratar de 
uma edificactao implantada. 

Para a sua utilizactao foi necessario lim
par 0 recinto e 0 seu acesso exterior e ate 
o telhado, pintar as paredes e os pilares, 
colocar electrificactao adequada (que se re
velou perfeita) e decora-Io com enormes 
panatas pendentes dos altos tectos, plantas 
e paineis. 

Uma observactao final para deixar bern 
assinalado e recordar aos menos atentos 
que, afinal, a Gare Maritima de Alcantara e 
seu pavilhao anexo se localizam nada longe 
da Feira Internacional de Lisboa e ate urn 
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pouco mais perto do centro da capital, sen
do, curiosamente, servida por mais transpor
tes e melhores estacionamentos e acessos 
do que a propria FIL. 

Decorac;ao e Ambiente 

Pela sua beleza verdadeiramente fmpar, 
o Salao Almada Negreiros da Gare Marftima 
de Alcantara nao necessitou de decoractao 

Um dos paineis do Salso Almada Negreiros 

especial po is os seus revestimentos de 
marmore e os belfssimos paine is do grande 
pintor, sao moldura mais do que suficiente 
para qualquer tipo de certame que af se 
realize conferindo-Ihe ambiente invulgar e 
excepcional a que so os nada sensfveis 
poderiam ficar alheios. 

ao General Euclydes Pontes, Presidente da 
Federactao Brasileira de Filatelia, da Meda
Iha de Servictos Inestimaveis da FPF, atribu
fda como prova de reconhecimento pelo 
trabalho que tern desenvolvido ao longo de 
muitos anos pela Filatelia Luso-Brasileira e 
Mundial. 

o Presidente da Comissao Organizadora 
da LUBRAPEX 92 dep6s nas maos do Ge
neral Euclydes Pontes, 0 ccTestemunho das 
Lubrapex» para que est a individualidade 0 
entregue ao Presidente da Comissao Orga
nizadora da Lubrapex 94. 

Urn dos mais conceituados conjuntos de 
musica popular portuguesa, a Ronda dos 
Quatro Caminhos, animou 0 jantar durante 
algum tempo com alguns trechos do seu 
vasto reportorio. 

A cada urn dos convivas foi oferecido urn 
brinde filatelico constitufdo por pectas alusi
vas a LUBRAPEX 92 e urn exemplar do 

CORlWOS DE c.,SO VCRDE 

Palmares. A cada uma das senhoras pre
sentes foi oferecida uma rosa. 

Registe-se 0 clima de alegre confraterni
zactao com que decorreu 0 repasto. 
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Do Programa Social e destin ado em es

pecial as esposas dos convidados e partici
pantes, constaram ainda urn passeio ao 
Estoril, Cascais e Guincho com lanche no 
Restaurante Muchaxo, no domingo, dia 9; 
uma visita ao Jardim Zoologico com lanche 
no local, no dia 12; e uma visita ao Museu 
Nacional do Traje, na quinta-feira, 14, com 
lanche no jardim do museu. 

Actividades filatelicas 

Foram naturalmente previstos varios ac
tos de natureza filatelica, paralelos a expo-

.....--- -- - ---------, 
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sictao. Neles se englobam 0 lanctamento das 
diversas pectas filatelicas discriminadas na 
rubrica respectiva. 

Mas para alem disso, outras actividades 
merecem notactao destacada. 

Congresso Luso-Brasileira 
de Filatelia 

A primeira decorreu no dia 14, na Cen
tral de Correios de Cabo Ruivo, cujo anfite
atro acolheu urn born numero de participantes 
no Congresso que aqui teve a sua setima 
edictao. 

Com organizactao institucional da Fede
ractao Portuguesa de Filatelia cujo Presiden-
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te assumiu a presidencia da Mesa, a qual 
teve como Vice-Presidente 0 General 
Euclydes Pontes, Presidente da Federa~ao 
Brasileira de Filatelia, e como Secretario, 
Fernando Calheiros, 1.2 Secretario da Di
rec~ao da FPF. 

A LUBRAPEX 92 foi distinguida, com 0 

convite endereC$ado ao Presidente da sua 
Comissao Organizadora para igualmente in
tegrar a Mesa. 

Com larga participa~ao dos congressis
tas, foram apresentadas e discutidas tres 
propostas. 

A primeira, rubricada pela FPF, propu
nha que fosse solicitado aos Correios de 
Portugal e do Brasil, que por ocasiao de cada 
Lubrapex, fosse lan~ada uma emissao con
junta assinalando 0 evento. 

A segunda proposta foi apresentada em 
comum por ambas as FederaC$oes nacionais. 
Nela se consignava que as duas entidades 
efectuassem diligencias no sentido de apre
sentar a Federa~ao Internacional de Filatelia 
urn pedido de agendamento num proximo 
Congresso dessa instancia, de uma propos
ta determinando que a lingua portuguesa seja 
considerada como oficial da FIP. 
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Uma e outra foram aprovadas par unani
midade. 

A terceira, da auto ria de Jose A. Duarte 
Martins, viria a ser retirada pelo proponente 
perante varias opinioes negativas expressas 
pelos presentes. 

Nela era proposto que ao premio de 
Maximafilia de todas as futuras Lubrapex 
fosse dado 0 nome de Antonio Furtado. 
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Monumento a Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral 

Terminado 0 Congresso, foi servido urn 
6ptimo alm~o volante oferecido pelos Cor
reios de Portugal. 

Da parte da tarde foi proporcionada uma 
interessante visita guiada a Central de Tra
tamento do Correio localizada no edificio. 

E ainda servida pelo comboio Cais do Sodre
Cascais, na estaC$ao de Alcantara-Mar (a 2 
minutos da Gare), paragem obrigatoria de 
todos os numerosos comboios desta linha. 
E ate poderemos referir a IigaC$ao suburbana 
aos comboios da periferia, via Campalide
Alcantara-Terra 

Por outr~ lado, a Gare Maritima de 
Alcantara possui urn parque de estaciona
mento de grande capacidade podendo mes-

mo dizer-se que em Lisboa, sera a UniCO 

local em que esse grave problema se nao 
coloca. E e bastante fluido 0 acesso por 
automovel, em particular atraves das Aveni
das Calouste Gulbenkian e de Ceuta. 0 cru
zamento da Avenida 24 de Julho e feito por 
uma passagem elevada evitando-se a 
atravessamento dessa movimentada via 

Noutra perspectiva, convira acentuar que 
a Gare Maritima de Alcantara e urn magni
fico ediffcio Art Deco, sendo 0 seu Salao 
Almada Negreiros, urn dos mais belos de 
Lisboa pela sua arquitectura enriquecida 
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pelos esplendorosos frescos pintados por 
Almada que permanecem como das mais 
impartantes obras do Mestre, e pelos mar
mores que forram as suas paredes. E tam-

bern espectacular a sua enorme varanda 
voltada para 0 Tejo de onde se desfruta 
paisagem surpreendente e de grande exten
sao, do maior rio de Portugal e das suas 
margens. 

A Gare tern sido local privilegiado par 
numerosas exposi~oes de grande prestfgio e 
qualidade das mais variadas areas (imedia
tamente antes da Lubrapex esteve at uma 
exposi~ao realizada pela Comissao Nacional 
para as Comemora~oes dos Descobrimen
tos Portugueses), congressos, conferencias, 
banquetes e ate.passagens de modelos. Tern 
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nada a modificac;ao, se houvesse transfe
rencia da data da exposic;ao mundial. 

o Boletim n.!! 2 ja mencionou a data 
definitiva. 

Local 

Naturalmente foi a questao do local uma 
das primeiras preocupac;oes da Comissao 
Organizadora, tendo ate em considerac;ao a 
desesperadora falta de instalac;oes em Lis
boa com area suficiente para albergar qual
quer uma manifestac;ao requerendo um 
espac;o um pouco mais vasto. 

Acentuamos este pormenor por nos pa
recer que ele possa ser desconhecido, em 
particular pelos que habitar.n fora da capital. 

Dois locais se perfilaram entao: 0 Forum 
Picoas e a Feira Internacional de Lisboa 
(FIL). A nossa prioridade dirigiu-se natural
mente para 0 Forum. E mau grado 0 seu 
elevadissimo prec;o de utilizac;ao, fizemos a 
respectiva reserva. Todavia, pouco tempo 
decorrido, foi-nos comunicado que, por deci
sao superior, 0 espac;o previsto passava a 
estar indisponivel pais nele iria ser instalada 
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uma exposic;ao permanente do Museu dos 
CTT - como de facto aconteceu, estando 
essa mostra patente desde 0 infcio deste 
ano. 

A segunda opc;ao, a FIL, foi imediata
mente contactada. Todavia, no periodo 
aprazado para a LUBRAPEX (ver a rubrica 
«Data») a FIL nao estava disponfvel. Alias, 
na actualidade, so muito excepcionalmente 
a FIL tem algum espac;o devoluto dado 0 

seu preenchimento quase total com as su
cessivas manifestac;6es do seu calendario 
fixo. 

Depois de procura rigorosa de alternati
vas, em Lisboa, encontraram-se apenas dois 
espac;os com as condic;6es minimas neces
sarias. Um deles situava-se em zona afasta
da e muito fora dos roteiros lisboetas. 

o outr~ era a Gare Maritima de Alcantara 
localizada perto da FIL, servida pelas carrei
ras de autocarros n.OS 6, 12, 13, 14, 20, 27, 
28, 32, 38, 40, 42, 43, 49, 51, 54, 56; de 
electricos n.OS 15, 16, 17, 18, 19, varios de 
uns e de outros com paragens situadas em 
locais a partir dos quais bastariam entre 3 a 
6 minutos para alcanc;ar a Gare Maritima. 
Outro tem paragens junto da modern a pas
sagem para peoes totalmente equipada com 
escadas e tapetes rolantes desembocando 
num tUnel de atravessamento subterraneo 
da Avenida 24 de Julho, a 3 minutos da Gare. 

Encontro Clube Filatelico 
de Portugal-Clube Filatelico 
do Brasil 

A primeira geminac;ao efectuada em Por
tugal por colectividades filatelicas foi 
protagonizada pelo Clube Filatelico de Por-
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co, constituindo uma efectiva realizac;ao em 
comum. 

Os Presidentes dos Clubes Filatelicos de Portugal e do Brasil, na Sessao Solene 

tugal com 0 seu muito estimado congenere 
Clube Filatelico do Brasil- circunstancia que 
nos deixa particularmente felizes. A 
formalizac;ao desse auspicioso contrato foi 
firmada em Lisboa, em 1988. 

A nova oportunidade dos filatelistas dos 
dois clubes irmanados se encontrarem nao 
poderia, pois, ser desperdic;ada. 

Foram assim preparados varios actos 
simbolizando as magnificas relac;6es exis
tentes entre os dois grandes clubes, os quais 
tiveram lugar na Sede do CFP, na noite do 
dia 15. 

Leilao Lubrapex 92 

Pela primeira vez tanto em Portugal como 
no Brasil, foi realizado um leilao conjunto de 
agremiac;6es de ambos os lados do Atlanti-
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Para 0 efeito foi editado um agradavel 
catalogo que inclui 9 paginas com reprodu
c;ao a cores de algumas das pec;as mais 
significativas, a que se segue a descriQao 
dos 327 lotes que constituiram a almoeda, 
os quais foram cedidos por coleccionadores 
dos dois parses. Este leilao que foi 
informatizado, recebeu propostas por cor
respondencia, tendo 0 nosso consocio Jose 
Manuel Castanheira de Silveira sido, uma 
vez mais, 0 competente pregoeiro, perante 
uma razoavel assistencia. 

Sessao Solene 

Apos a almoeda, realizou-se 0 encontro 
dos dois clubes, estando presentes numero
sos membros dos Corpos Sociais de ambos, 
elementos federativos dos dois paises, as-



sociados de urn e do outro, muitas senhoras 
e a tambam muito gratificante presenc,a de 
associados de outros c1ubes amigos que 
igualmente muito prestigiaram esta reuniao. 

A abrir a sessao, pronunciaram palavras 
sentidas e de muita amizade e alegria pelo 
momento, os Presidentes dos Clubes 
Filatalicos de Portugal e do Brasil, A. Silva 
Gama e Paulo Monteiro de Araujo. 

Torre de Beh~m 

Foram depois agraciados seis filatelistas, 
com 0 titulo de socios honorarios - a mais 
alta distinc,ao conferida por qualquer deles 
- pelos revelantes servic;os prestados a 
Filatelia Luso-Brasileira em geral e as 
Lubrapex em particular. 0 Clube de Filatali
co de Portugal designou seus socios hono
rarios as distintos filatelistas brasileiros, 
General Euclydes Pontes, Paulo Monteiro de 
Araujo e Gilberta William; 0 Clube Filatalico 
do Brasil nomeou seus socios honorarios, 
Antonio Silva Gama, Jose Rodrigo Dias Fer
reira e Fernando Gomes Carrao. Os 
galardoados receberam os respectivos Di
plomas. 

Foram trocados alguns presentes, tendo 
a CFP distinguido as confrades brasileiros 
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homenageados, com emblemas do Clube e 
o CFB com uma medalha. 

Foi tam bam prestada uma homenagem 
conjunta dos dois c1ubes irmaos, aos Presi
dentes das Federac,Eies Portuguesa e Brasi
leira de Filatelia, Pedro Vaz Pereira e General 
Euclydes Pontes (que aproveitou a oportu-

nidade para narrar a genese das Lubrapex) 
pelo trabalho que tem desenvolvido em prol 
da aproximac,ao das filatelias e dos filatelistas 
dos dois parses. 

Em c1ima de grande amizade, 0 CFP 
ofereceu aos circunstantes um pequeno 
beberete que serviu para se prolongar 0 

magnifico convivio e estreitar ainda mais os 
lac,os que ligam os presentes. 

Encontro Clube Nacional 
de Filatelia-Associa~ao Mineira de 
Filatelia Tematica 

A solicitac,ao atempada do Clube Nacio
nal de Filatelia, a Comissao Organizadora 
da Lubrapex 92 incluiu gostosamente no seu 
Programa 0 Encontro em eprgrafe, 
disponibilizando 0 local para a sua realiza
c,ao (0 magnifico auditorio da Gare Maritima 
de Alcantara) e equipamento de projecc,ao. 

motivo, de novo se colocou a premissa da 
conveniencia de realizar a LUBRAPEX 92 
em data muito proxima da mundial. Isto, por 
duas ordens de razEies principais: evitar que 
as colecc,Eies brasileiras tivessem de sair e 
entrar duas vezes no Brasil com as canse
quentes repetic,Eies de diligE!Ocias junto das 
entidades alfandegarias, e de todo 0 com
plexo processo envolvente; proporcionar aos 
filatelistas do pars irmao a possibilidade de, 
cruzando uma unica vez a Atlantica, assisti
rem a duas grandes exposic,Eies, com reper-

Premio Clube Filatelico de Portugall 
IClube Filatelico do Brasil 

cussEies positivas a nrvel temporal, econo
mica e de comodidade tornando-se assim 
em mais um aliciante para a deslocac,ao de 
um maior numero de filatelistas do pars ir
mao. 

Nesta perspectiva, optou-se por realizar 
a LUBRAPEX 92 cerca de uma semana apos 
a manifestac,ao de Granada 

Refira-se ainda a factor meteorologico. 
Com efeito, a mes de Maio pode cansiderar
se como ideal em termos de temperatura, 
humidade e pluviosidade. 

Regista-se que todos os facto res ponde
rados revelaram a sua positivi dade em face 
das op¢es. 
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De anotar a dificuldade pontual que se 
manifestou perante a falta de decisao dos 
responsaveis da «Granada 92,. quanto a data 
desse certame. As suas duvidas surgiram 
ao verificarem que 0 periodo inicialmente 
fixado coincidia com as tradicionais festivi
dades da Pasco a, celebradas no pais vizi
nho de forma tao caracteristica. Duas 
poderosas correntes formaram-b '3 entao: um 
que preconizava a manutenc;ao da data, 
outra, a sua alterac,ao, tendo prevalecido esta 
ultima. 

o arrastar desta questao originou peno
sas dificuldades a Comissao Organizadora 
da LUBRAPEX 92 que nao deixou de em
preender repetidas diligencias junto dos mais 
altos responsaveis espanhois no sentido de 
c1arificar a situac;ao com a urgencia requerida. 

A necessidade de editar 0 Boletim n.2 1, 
ja perto do limite do prazo fixado, implicou a 
que nesta publicac,ao se indicasse como data 
da LUBRAPEX 92 a correspondente a en
tao data oficial da «Granada 92» que viria a 
ser alterada. Mas prevendo-se a hipotese de 
alterac,ao que realmente veio a suceder, in
c1uiu-se a menc,ao de que estava condicio-

Premio Empresa Brasileira de Correios 
e Teh~grafos 
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A feliz circunstfmcia do local da exposi

~ao se encontrar bem a beira do Tejo, mais 
refor~ou a concretiza~ao do objectiv~ inicial, 
acentuado ainda pela escolha do motivo das 
capas das publica~6es, pela localiza~ao e 
natureza da generalidade dos actos do pro
grama social e ate pela propria medalha. 
Tudo isto culminado pela integra~ao da 
LUBRAPEX 92 na a~ao «Lisboa, 0 Cais da 
Aventura» (ver rubrica respectiva). 

Tanto quanto nos apercebemos, nunca 
antes qualquer exposi~ao filatelica tinha side 
programada levando em linha de conta como 
que um certo fio condutor e uma serie de 
elementos integrados. 

25 anos das Lubrapex 

Um outr~ factor pesou de forma conside
ravel para que nos batessemos no sentido 
da LUBRAPEX 92 ocupar um lugar relevan
te no historial destas manifesta~6es. 

Esta edi~ao comemorou os 25 an os des
ta singular iniciativa que transcende ja, em 
muito, 0 seu caracter luso-brasileiro e 0 seu 
alargamento a todos os parses de lingua 
oficial portuguesa. As Lubrapex sao hoje um 

Premio Correios e Telecomunica~oes de 
Protugal 
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evento filatelico de reputac;ao internacional, 
e a mais antiga exposic;6es bilateral a nlvel 
mundial. 

Com efeito, em 1966 teve lugar no Rio 
de Janeiro a primeira LUBRAPEX, repetin
do-se este fraterno encontro, a partir de 
entao, sem qualquer interrup~ao, de dois em 
do is anos, alternadamente em Portugal e no 
Brasil. 

Podera, pois, afirmar-se que estas expo
si~6es destinadas a coleccionadores portu
gueses, brasileiros e dos Parses Africanos 
de LIngua Oficial Portuguesa, tem desempe
nhado papel relevante na vertente cultural 

Premio Ministro das Obras Pliblicas 
Transportes e Comunica~oes 

das rela~6es luso-brasileiras, nao se conhe
cendo qualquer outra iniciativa que neste 
quarto de seculo averbe tal regularidade e 
tao frutuosos resultados. 

Por is so 0 Clube Filatelico de Portugal se 
sente particularmente gratificado pela honra 
de Ihe ter cabido a grata oportunidade de 
Ihe ter side atriburda a organizac;ao da 
Lubrapex que dobra 0 quarto de seculo. 

Data 

Tal como em 1984, neste ana de 1992 a 
mais relevaflte exposi~ao filatelica mundial 
FIP teve lugar na vizinha Espanha: entao 
em Madrid, agora em Granada. Por esse 

A Mesa ficou constiturda por Fernandes 
de Sousa, Presidente do Clube Nacional de 
Filatelia, pelos Presidentes das Federa~6es 
Portuguesa e Brasileira de Filatelia, por 
Carlos Capucio, da AMIFITE e pelo Presi
dente da Comissao Organizadora da 
Lubrapex 92, gentilmente convidado a nela 
participar. 

Apos as boas-vindas do Presidente do 
CNF, foram proferidas duas palestras: uma 
por Lurs Alvim sobre 0 historial e projectos 
da AMIFITE e outra por Fernandes de Sou
sa sobre as realidades e projectos imediatos 
do CNF. 

Em seguida foram apontadas ac~6es 
comuns que os dois Clubes intentam levar a 
efeito. Carlos Capucio eManuel Portocarrero 
usaram da palavra para concretizar a home-

)ft~", J\ J' r ,. I 
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nagem das duas colectividades a Euclydes 
Pontes que agradeceu em ora~ao sentida. 

A sessao terminou com uma fluente pa
lestra de Carlos Capucio que historiou a es
pectacular evolu~ao da filatelia tematica 
brasileira e 0 seu estado actual. 

Foram mais uns belos momentos de 
confraterniza~ao luso-brasileira. 
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Transportes 

Foi cuidadosamente elaborado um es
quema de transportes destinado aos convi
dados e inscritos no programa social, cujo 
horario rigoroso foi entregue antecipada
mente aos convidados e que foi estritamen
te cumprido. 

Para a sua concretiza~ao concorreu de
cisivamente 0 sector de transportes dos cn 
com a disponibiliza~ao de uma (e alguns dos 

Premio Clube Filatelico de Portugal 

dias duas) carrinhas de 18 lugares, cada. 
Utilizaram-se tambem confortaveis autocar
res fretados, nos dias da inaugura~ao e do 
encerramento, e para a recep~ao na Embai
xada do Brasil. E tambem um autocarro da 
Camara Municipal de Vila Franca de Xira, 
para a desloca~ao aquela cidade. 

Todos estes servic;os e a forma como 
foram planificados podem considerar-se im
pecaveis. 
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Financ;as 

A gestao das verb as or<tamentadas foi 
caracterizada pelo equillbrio, rigor e cuida
do, com especial aten<tao para nao serem 
excedidas as importancias estimadas para 
cada rubrica programada. 

Por outro lado, deve assinalar-se que 
tendo-se considerado insuficiente 0 quanti
tativo disponibilizado pelos en, procuraram
se desde 0 inicio outros apoios que 
permitissem levar a cabo 0 maior numero 
possrvel dos projectos em carteira. 

Satisfaz-nos constatar a extraordinaria 
receptividade que encontramos na quase 
totalidade das entidades e empresas con
tactadas para 0 efeito. 

De registar que esses apoios se traduzi
ram nao apenas em termos subsidiarios mas 
tambem em consideraveis descontos sobre 
os pre<tos tabelados, e ainda por oferta de 
servi<tos. 

MercE! desta conjuga<tao de factores foi 
possivel realizar a LUBRAPEX 92 sem ex
ceder os quantitativos disponiveis. 

E claro que algumas ac<toes ficaram por 
concretizar e um ou outr~ acto nao foi pos
sivel levar a cabo da forma como desejari
amos, embora se possa afirmar que nada 
do essencial tenha sido prejudicado. 

Agradecimentos 

E extremamente diflcil e ingrato num empre· 
endimento com a envergadura desta Lubrapex, 
manifestar 0 justo reconhecimento a entidades e 
pessoas que prestaram 0 seu patroclnio, apoio e 
colaborac;:ao ao certame. 

Isto porque, na verdade, uns ajudaram bem 
mais do que outros. E tambem pelo receio de 
alguns ficarem esquecidos. 

Do mesmo modo, e inevitavel olvidarmos 
aqueles que auxiliaram bem menos do que deve· 
riam. E mesmo os que nao ajudaram rigorosa· 
mente nada, ou quase - embora tivessem prati· 
camente obrigac;:ao de 0 fazer. Esquec;:amo·los, por 
esta vez. 
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o que importa, isso sim, e nao esquecer quem 
nos apoiou. Recordemo·los a seguir. 

E uma vez mais referimos os filatelistas que 
com as suas participac;:oes deram vida a 
LUBRAPEX 92. A Federac;:ao Portuguesa de Fila· 
telia que desde 0 ,;-,Icio nos apoiou valiosamente, 
com especial destaque para 0 seu Presidente, 
Pedro Vaz Pereira e Fernando Calheiros 0 Coor
denador destacado por essa entidade para este 
certame. Os Correios de Portugal, nomeadamente 
o seu Servic;:o de Filatelia, particularizando 0 seu 
Dector Dr. Raul Moreira e a Dr.@ Graciete Gonc;:al· 
ves, nao olvidando Luis Duran, dos Servic;:os Ar
tisticos, os Servic;:os Graficos e a Arq. Salome Serra 
e 0 Eng.Q Artur Passos, 0 Museu com um aceno 
especial ao Arq. Garrido e 0 Departamento de 
Transportes. 

Os Jurados, os Comissarios e os autores dos 
textos insertos nas publica¢es. 

A Administrac;:ao do Porto de Us boa, 0 seu 
Presidente, Eng.Q Conceic;:ao Rodrigues e a Direc
tora do Departamento de Marketing, Eng.@ Ana 
Cristina. 

A Tecnologia das Comunicac;:oes - TDC, e 0 

seu Administrador, Dr. Sousa Rego, 0 Director 
Eng.iI Oliveira e Sousa e Filomena Andrade. 

As Administrac;:oes Postais de Angola, Guine 
e Moc;:ambique pel as series de selos e carimbos 
dedicados a Lubrapex 92, a de S. Tome e PrInci
pe pelo bloco sobrecarregado e carimbos, a de 
Cabo Verde palos carimbos. A presenc;:a de Ango· 
la e S. Tome e Principe com stands proprios e a 
outras tres por intermedio da TDC. 

A Empresa de Correios d Brasil pelo bloco, 
carimbos e presenc;:a com stand. 

Os comerciantes Afinsa Portugal, Filatelia 
Paulo Sousa, Filatelia Raposo, Joaquim Sousa 
Lobo e Thomas Importac;:ao, Lda. 

As entidades que aceitaram integrar a Comis· 
sao de Honra e todos os que ofertaram Premios. 
o Comendador Manuel Nunes Correia pela oferta 
de uma indispensavel infraestrutura. 

As Pousadas de Portugal, a Restaurante 
Monaco, a Camara Municipal de Vila Franca de 
Xira, a Securitas, a TAP Air Portugal nomeada· 
mente 0 Dr. Carlos Piteira e Mario Ascensao, a 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, a Comis· 
sao Nacional para as Comemorac;:oes dos Desco· 
brimentos Portugueses, particularizando-se 0 Co· 
mandante Soeiro de Brito, e a Junta de Freguesia 
da Penha de Franc;:a. 

o Museu da Electricidade na pessoa do seu 
Director e da Dr.iI Sara Bento. A produtora 
QueVideo. 

Os que colaboraram na rnontagem e 
desmontagem da Exposic;:ao. 

A todos 0 nosso reconhecimento sincero. 

<tOes ultrapassem a nessa, para satisfa<tfto 
de todos. 

Por outr~ lado, dadas as caracterfsticas 
destes certames, desde cedo se idealizou a 
LUBRAPEX 92 com 0 maximo pendor pos
sivel de uma forte componente ligada ao rio 
lejo e, consequentemente, a zona ribeirinha 
de Lisboa que 0 municipio tanto deseja pro
mover, e ao mar - com tao grandes liga
<toes as viagens dos navegadores 
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epopeia maritima, vela que se encon
tra delimitada pela mancha superior da 
figura; 

3. Lisboa, cidade onde se desenrolara a 
LUBRAPEX 92 - sintetizada pelo 

Gare Maritima de Alcantara, 1958 

portugueses. 0 logotipo da LUBRAPEX 92 
revelou desde logo os designios idealizados. 
Nele se expressou: 

1. A rela<tao existente entre os parses 
envolvidos - 0 mar, simbolizado por 
tras ondas estilizadas que record am 
um dos motivos usados nos 
empedrados das chamadas cccal<tadas 
a portuguesa» e que se encontram em 
cidades como Lisboa e Rio de Janei
ro; 

2. Os Descobrirnentos - representados 
por urna vela latina caracterizadamente 
portuguesa e fulcral para a grande 
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desenho esquernatico de uma 
caravela, semelhante a que figura no 
brasao de armas do municipio lisboe
ta; 

4. A Filatelia - por intermedio da figura
<tao de uma parcela de denteado, ele
mento definidor dos selos que sao, 
afinal, 0 elo propiciador destas inicia
tivas. 

Refira-se ainda a interliga<tfto dos varios 
componentes que, no seu con junto, podem 
constituir uma sugestao viva a vincada ver
tente Luso-Brasileira das Lubrapex. 0 azul 
predominante da figura e a cor do ceu e 
tambem do mar. 
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LUBRAPEX 92 
«Uma Exposi~ao Inesquecivel» 

o titulo que encima esta cronica e a expressao que, 
naturalmente sensibilizados, tivemos 0 grato prazer de mais 

repetidamente ouvir da boca de grande numero de destacados 
tilatelistas pottugueses e brasileiros que acompanharam este 

certame. 

Tendo em ~ as repen:ussOes 
ciesla XIV EJcpos9w. ~ Luso-Brasi
Ieira,. etaIxrimos 0 trabalho que se segue. 
prelendehdo-o tado quankl possivel descri
tivo. Ism para propon:iDllar aos IeiIores .... 
mnhecimenIo mais ~ de URI ceria
me ciesla envetgadura,. e 1ambem para que 
fiquern arquivados nesIas pagms detenni
nados por1II8OOR!S que de ouIra IIICIIIHa se 
penIeriam com 0 tempo. 

Objectivo.s 

Os PfimeRJs passos cia ~ cia 
WBRAPEX 92 caracterizaram-se natural
mante. peIa cIefDr.i3o dos objedivos e. den
bo dest~ dos ponIDs que se desejavam 
acentuari e das _has de ~ em que sa 
pR!Iendia que esIa eJCP0Si!;30 se cenIrasse. 
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0uanI0 aos objectivos. 0 primordial foi 
expe5S0 ale pWicamenle logo no dia 8 de 
0ubD0 de 1990. Dum comunicado distmu
ida peIo ClID! Fiateico de Portugal: fazer 
cia LUBRAPEX 92 a mais notavel de todas 
as manilestaps Iuso-brasiJeiras jamais 
realizadas e. mesmo. uma das mais rele
vaRIes entre todas as exposi¢es que 
alguma vez tiveram Iugar em Portugal 

ReIficta.se que o-alrnejar-se aqui. mmo 
ern qualquer ouIra actividade. supIantar 0 

anteriormente feiID. e ;dude mum mais do 
que Iouvavel" desejiivel" sa Dum saudavel e 
c:onsciiente espirilo de emulac.;3o. Isto para 
que quando se parta para qualquer empre
endimenIo. se 0 far;a com a determ"~ 
de 0 execular com os mais elevados padr6es 
de quaidade. 

Denbo destes ~iDs. desejamos sin
cera e anlentemente que as fubJras raaiza-

o selo portugues 
e historio e culture 
e possadQ,e presente e 
e distancia. -

Coleccionar 
seIos portugueses 
e descobrir este jeito 
de sentir e de viver_ 

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

-. 

Sebs em AIuls, Corteias. Livros Anuois e TerncitiCos 

.~- ' 
, .. ".'" 

', ' 

.. .., . . 
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PO M:JbfJO MtfNPO 

IT06'E -IrVENTU1:Ir1> 

PMl4 TOPO 0 M""PO 

COLECCIONE 
SELOS DE MACAU 

urna riqueza Cultural 
urn valor de Futuro 

& Correios e ~ecomunica~s de l1acau 
~ iJI r, 11\ 11 l!) 

Divisiio de Filatelia - Largo do Senado - Macau 

BALAN(;O GERAL 

Em 31 de Dezembro de 1991 

IMOBILIZADO 
Imobiliza~5es Corporeas 

Equipamento Administrativo 
Amortiza~flO 

, 
Imobiliza~5es Financeiras 
Colec~ao do Clube 

CIRCULANTE 
Existencias 

Material Filatelico 
Amortiza~ao 

Dfvidas de Terceiros. Curto Prazo 
Socios, Quotiza95es 
Devedores 
Diversos. Boletim 

Depositos Bancarios e Caixa 
Depositos a Prazo 
Depositos a Ordem 
Caixa 

Total do Activo 

ACTIVO 

20800$00 
526616$55 
141 700$00 

1 171 200$00 
420378$50 

1493$00 

1 216807$50 
121 680$75 

1 095126$75 

1$00 

671 162$70 
67116$30 

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO 

Capital Pr6prio 
Fundo Associativo 

Dfvidas a Terceiros. Curto Prazo 
Quotiza~5es 
Credores 
Diversos. Boletim 

Resultado Uquido do Exercfcio 

20800$00 
206876$60 
141700$00 
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1095127$75 

604046$40 

689116$55 

1 593071$50 
3981 362$20 

3416819$25 

369378$60 
3786197$85 

195164$35 
3981362$20 



4) Ao S6cio Honorario, Comendador 
Manuel Nunes Correa e a Data Gene
ral Portugal, pelos equipamentos que 
nos proporcionaram; 

5) Aos 6rgaos de ComunicalSad Social 
que se referiram ao Clube Filatelico 
de Portugal; 

6) A. Mesa da Assembleia Geral e ao 
Conselho Fiscal, pela excelente cola
boralSao prestada; 

B. de pesar por todos os s6cios falecidos 
no decurso deste ano. 

* * * 

Parec'er do 
Conselho Fiscal 

Prezados Associados: 

No exercicio das suas funlSoes e de har
monia com os Estatutos, vern 0 Conselho 
Fiscal do Clube Filatelico de Portugal emitir 
o seu Parecer sobre 0 Relat6rio e as Contas 
respeitantes ao Exercicio de 1991 que Ihes 
foram apresentadas pela DireclSao. 

Acompanhamos, com agrado, a activida
de da DireclSao, durante 0 Ano de 1991, e 
nao podemos deixar de fazer uma referencia 
ao trabalho extoouante que a DireclSao teve 
com a "LUBRAPEX 92», com a organizalSao 
de urn Leilao-Venda Inter-S6cios, com a 
Revista do Clube, etc... Quem trabalha as
sim, por arnOT a Filatelia, merece sem duvida, 
a admiralSao e 0 ~radecimento de todos os 
Filatelistas. 
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Examinamos com regularidade os regis
tos contabilfsticos e respectivos documentos 
de suporte que encontramos sempre em or
dem. 

Quanto as Contas elaboradas pela Direc
lSao e nosso parecer que traduzem, com 
clareza, a situalSao econ6mica do Clube. 
Verificamos os saldos das contas bancarias 
e que os criterios valorimetricos das Existen
cias foram iguais aos dos anos anteriores. 
Foi praticada uma AmortizalSao de 10% nas 
existencias do Material Filatelico devido a 
algum se encontrar desvalorizado. 

o Relat6rio da DireclSao e urn completo e 
bern elaborado documento que mostra com 
detalhe e clareza a sua actividade no Ano de 
1991. 

Concluindo, somos de Parecer: 

1 - que aproveis 0 Relat6rio e Contas 
da DireClSao referentes ao Exercicio 
de 1991; 

2 - que aproveis urn voto de merecido 
louvor e agradecimento a DireCt;ao 
e a todos aqueles que deram 0 seu 
trabalho ao Clube. 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 1992. 

o CONSELHO FISCAL 

Domingos Martins Coelho 
Dr. Bento Manuel Grossinho Dias 

Joao Luis de Medeiros 

Correio acelerado 
acelerar normas 

DE002090 DPAD. 1990-06-19. Supressao da 
CTF 4 a) de Espinhal. 

DE006890 DPAD. 1990-08-09. CTF de 
Pocinho. Encerramento. 

CC000590 DOC. 1990-10-23. Guias de 
malas. 

DE012390 DPAD. 1990-10-25. Supressao 
das CTF 4 a) de Borralha e Pisoes 
(Montalegre ). 

DE039990 DGC. 1990-11-08. CrialSao da 
CTFU 4 a) da Penteada (Funchal). 

DE014090 DPAD. 1990-11-16. Reclassificat;ao 
das CTF. 

DE014590 DPAD. 1990-11-22. Supressao da 
CTF 4 a) de Monsanto. 

DGC.01000390 DGC 1990-12-12. AvenlSas 
Postais - Controlo e fiscalizalSao. 

OS000291 CA. 1991-01-09. Corresponden
cias Direct. Mail. 

OS000691 CA. 1991-01-17. Projecto Reno
valSao das Lojas de Atendimento em Lis
boa e no Porto. 

CC000191 DGC. 1991-01-16. Corresponden
cias Direct Mail. 

OS000791 CA. 1991-01-17. Correio Priorita
rio. 

DN000191 ADCS. 1991-01-28. Normas 
Complementares ao Regulamento do 
ServKto Publico de Correios (RSPC). 

01000191 DGC. 1991-01-29. Cupoes-res
posta internacianais. 

CC000291 DGC. 1991-02-01. Correia Azul. 
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compila980 de Jose Dias Ferreira 

DN000291 ADCS. 1991-02-15. Normas 
Complementares ao Regulamento do 
ServilSO Publico de Correios (RSPC). 

OS001691 CA. 1991-02-28. ReestruturalSao 
cn. Comissao Instaladora da cn Fun
dalSao. 

OS001891 CA. 1991-03-14. ExtinlSao do 
«Grupo de Trabalho para 0 estudo da 
cn FundalSao». 

CC000391 DGC. 1991-03-18. ReciamalSoes 
relativas a correspondimcias ordinarias e 
registadas, cartas com valor declarado e 
encomendas postais, com e sem valor 
declarado, do servilSO internacional. 

DE008291 DCRV. 1991-03-28. Funciona
mento dos estabelecimentos postais de 
trafego reduzido como estalSoes auxilia
res - CTFA - com CRT em funlSoes de 
distribuigao e atendimento. 

DE008391 DCRV. 1991-03-28. Reclassificat;ao 
das CTF. 

OS002691 CA. 1991-04-12. DelegalSao de 
competencias na Comissao Instaladora 
da cn Fundagao. 

CC000691 DGC. 1991-05-15. Resposta sem 
Franquia Internacional. 

CC000791 DGC. 1991-06-03. Envia de cor
respondencia de servit;O - Procedimen
tos especfficos com a DSFP. 

DE013091 DCRV. 1991-06-11. Supressao da 
CTF 4· a) das Caldas da Felgueira. 



DE013291 DCRV. 1991-06-11. Funciona
mento dos eslabelecimentos ~ de 
trcifego reduzido mma esta¢es a~a
res - CTFA - mm CRT em fu~ de 
distribuic:;io e atendimento. 

DE023291 DGC. 1991-06-12. Correspon
dencia Direct. Mall. 

CENSOS 

DE029891 DCCTA 1991-06-07. Cria~o dos 
CARC de Tex e CRT no CCE de Ponta 
Delgada. 

DE029991 DCCTA 1991-06-07. Criar;ao do 
CARC da CTFU 2. Pr~ VasaJ i:fa Gama 
(Ponta Delgada). 

DE013991 ADCS. 1991-06-19. Reclas
sificaryao de CTF. 

01000191 PCE. 1991-06-21. Cupoes-ras
posta intemacionais. 

CC000191 PCE. 1991-06-21. PerfUra.,;30 de 
selas. 

DE033791 DCCTA 1991-07-02. Criar;ao do 
CARC da CTFU 1 Antero de Quental 
(Ponta Delgada). 

DE000791 VCEAS. 1991-07-02. Reclas
sifica;ao das CTF. 

DEOO2391 VCEAS. 1991-07-11. Supressao 
da CTFA de Seixas. 

DEOO1891 VCEAS. 1991-07-10. Funciona
mento dos eslabelecimentos postais de 
tratego reduzido mmo esta¢es auxilia
res - CTFA - mm CRT em fu~ de 
distmuic:;io e atendimento. 

DEOO5891 ATD. 1991-09-09. Cria~o da 
CTFU de Telheiras (Lisboa). 

DE006090 DCRVlATD. 1991-09-11. Reclas
sificar;ao das CTF. 

DEOO6691 ATD. 1991-09-25. Mudam;;a de 
desig~o da CTF de Vila Nova de 
Ourem. 

DE006791 AID. 1991-09-25. Mud~ de 
designac;ao. 

54 

FLAMUJ-AS 

CENSOS 91nNSTITUTO NACIONAL DE 
ESTATrSTICA. Est~ Central de Cor
raios do Porto, 1 a 30 de Abril e E~ 
Central de Correios de Usboa, 1 a 30 de 
Abril. 

/' ~ FELMOSTRA 
IIOS1'RA 

n"'-- IMS POI'IIICIAlJDADES 
DOCONCIUtO 

I - ~.-ADO""'''' 
I,r :JII 21a%lJUNHC)·91 

FELGUBRAS 

FELMOSTRAIFELGUEIRAS. Esta~o Cen
tral de Correios do Porto, 25 de Maio a 
25 de Junho. 

CII 

~®- . ~ .-
D c:..- _'"" 
~ ,. 
n c::=: 
CII ~ 
~ :::=z::= ,. 
CII c::::::::> - - co 

DIA DA CIDADElBARREIRO/1991128 JU
NHO. Esta~ de Correios do Barreiro, 
11 de Junho a 11 de Julho. 

_. •. _IL-__ -' 
BOI.SA DE VAIDRES DO nPOR-I""O 

100 ANOSIBOLSA DE VALORES DO POR
TO. E~ Central de Correios do Por
to, 1 de Outubro a 30 de Novembro e 
Esta«;ao Central de Correios de lJsboa. 
1 de Outubro a 30 de Novembro. 

FiIateIica Luso-EspanhoIa .Pti Nria 91-
tendo sido cob:arIa na CIasse Especial de 
qualquer uma deIas. devido ao facto do &aU 

Diredor partqJar oos raspectiwJs c:orpos de 
ju~. Em ambas !he lui atriJUida medalla 
e diploma. 
P~ tambem no 5aEio de l..Jer.du... 

ra Fial8ica otganizado peIa FPF, megrado 
nas ceIebraI;jOes do Dia do 5eIo. 

Em mmpelir;;io, foram aIcaI~ han
rosas classif~es: Medalha de Prala 
Grande na Espamar 91, MedaIha de PraIa 
na V E1CpOSir;;ao FiIat8Iica Eumpeia .Rumbo 
at 92- e MedaIla de Bronze Pratea:Io na 
Exposir;ao Filatelica Mundial .Pt~ 
91-, certame este sob 0 paIrocinio cia Fade
~ Intemacional cia Fialeia. 

De salientar que ainda M bem poums 
anos as dass~ c::onseguidas nao uI
trapassavam 0 diploma. com uma 011 odra 
medalaa de bronze. 

T odavia. a questiio que mais oos prao
cupa neste sedor e 0 verdadeiramenle bru
tal aumento oos partes que sobrecanega de 
uma forma incomportivel a despesa do en
via da nossa Revista" aurnenbs que ja atin
giram os 140% e que, ao que parace, c:he
garao ao somaIDrio de 190% no prODno ana. 

A ser assim. e nao sa antevendo qual
quer rnecfda de e~ para este tipo de 
publi:ar;iies a Ilireqjao do ClWe Fiat8im 
de Portugal tara de sa ~ atenlamen
te sobre esta inqualJic3vel sill~ que faz 
perigar 0 equilibrio financeim de muiilos eci
tores como 0 CFP. 

Nao deixaremos de infonnar os "ssocia
dos dos deserMJIvDentos que este pr0ble
ma Wi a tar em A*xIia com a Assu:Pjiin 
da Imprensa Nao Diiiria" enIidade na qual 
estamos i~egrados. 

TESOURARIA 

EquiIJ'brio, poder.i ser a palavra-chave cia 
gest30 deste ano no que diz respeiIo as • 
IIaJ9S do CFP. 

Sempa mm a praoa~ de manIar 
uma ~ esbivel tendo em IIIaIIe 0 Iv
biro, nao sa deixou par isso de aanprir de-
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tenninados objectivos peJa ulilzW;an de 
meios que estavam a sar aiados pr.l esse 
eIeiIo, nomeadamenIB a acpJisi9io de .... 
JJ8III8I*» lando em vista a ........ Iiza;jio e a 
mehJria des senri!ios. alias como lara anun
ciado no ReIimrio reIiDIu ao ana .umr. 
Refira-se que nesIB aspacID houve a varta
gem de se terem consag .. Mto acpoisi¢es a 
pI89J exlremamante favor.iveI. a par de Lma 
olalla. palo que se pode ~ a c:orDIu
aw;;io ciesla poIitica de investir em meios 
fscllologicos adequados sam pUr em perigo 
a siwAQiio Manceira. 

Poder.i ser mellor enIend.: 'ia a gest30 
de Tesouraria do CUJe Fial8Iico de P0rtu
gal. aIrav8s do ~ aneJD. 

Mas nao pode deixar de se assinaIar 0 

caDIico ~ dos partes que oneram a 
RevisIa do CFP, 0 qual mIoca em perigo 
latente a gestao equilbada des nieios dis
poniveis - preoa~ s8ria que tJansG 
para 0 pr6Dno ana. 

PROPOSTAS PARA VOTOS 

T amos a honra de pmpor a AssembIeia 
GeraI. os seguinIIas vuDs: 

1) A bios os asso-:jatgs que ... con
cedaram a sua ines&naveI ~ 
~ das mais vair:das Ionniis flO de
ano do ano de mi ~ e 
navada e um, e em particular ao 
coillsocio FeI ...... Canao; 

2) ADs err e em particular a !tJireo;iIo 
dos SeIvi!;os de Rak% ...... coIabo
Ia,iiD prastada; 

3) ADs ............. do BoIa6n\. CFP, 
com Ina mer~ ....-., o.nco 
do Brasil; 



Mas devera acrescentar-se que nos te
mas debatido com alguns problemas, como 
a dificuldade em alguns contactos por falta 
de habitua«;;ao de algumas entidades e pes
soas em assumir responsabilidades e dar 
respostas para iniciativas a realizar em pra
zo algo distante, para alam de evidente falta 
de organiza«;;ao em alguns organismos ofici
ais. Em contrapartida, tem side excelente a 
colabora«;;ao prestada pelos cn, com espe
cial realee para 0 Director dos Servi«;;os de 
Filatelia, bem como a da Federa~o Portu
guesa de Filatelia. Exeelente ainda a dispo
nibilidade da Federa«;;ao Brasileira de Filate
lia atravas do seu Presidente General 
Euclydes Pontes. Magnifico 0 trabalho dos 
Comissarios brasileiro (Gilberto William) e 
portugues (Fernando Carrao) e preciosa a 
colabora«;;ao de Paulo Monteiro de Araujo, 
Presidente do Clube Filatelieo do Brasil, 
nosso geminado. 

Tudo se perfila para um sucesso memo
ravel a Lubrapex 92. 

RELAC;OES COM as crr 

As reunioes semanais que mantivemos 
durante praticamente todo 0 ana com 0 Exm.Q 
Director dos Servi«;;os de Filatelia dos cn, 
Dr. Raul Moreira, e com diversos outros res
ponsaveis e elementos do sector, refor«;;a
ram de forma muitissimo sensfvel as boas 
rela¢es do CFP com aquela entidade. 

No que diz respeito a nossa habitual 
contribt.ii~o com sugestoes para 0 Plano de 
Emissoes de 1992, registamos uma vez mais, 
com grande satisfa«;;ao, ter side aeeite pelos 
cn, para 0 seu selectivo Programa, a su
gestao do CFP (feita por proposta e solicita
«;;ao do nosso distinto assoeiado Manuel 
Alhandra Duarte) para uma serie alusiva ao 
eentenario desse verdadeiro monumento 
nacional que e a Pra«;ta de Touros do Cam- I 

po Pequeno. 
Em contrapartida, lamentamos profunda

mente nao ter side eonsiderada uma emis
sao relativa a Preven«;;ao e Seguran«;;a Ro
doviaria na qual nos empenhamos em apoio 
a solieita~o que nos foi expressa pela Pre-
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ven«;;ao Rodoviaria Portuguesa, entidade 
presidida pelo nosso prestigiado cons6cio 
Eng.1! Jervis Pereira. Eo nosso desgosto foi 
tanto maior quanto a conhecido 0 verdadeiro 
flagelo que constituem os aeidentes de via
«;;ao, sendo, sem dwida, uma sarie de selos, 
mais uma importante contribui~ para a1ertar 
a popula«;;ao para esse perigo que eusta 
anualmente milhares de vidas. 

REVISTA/PUBLlCAC;OES 

Ainda este ana nao Iogramos atingir 0 

almejado objectivo de eonseguirmos aliar os 
dois vectores que desejamos privilegiar para 
a Revista do CFP: a qualidade e a quantida
de. Quanto ao primeiro, pareee que ele foi 
alean«;tado pois ap6s a edi«;;ao de qualquer 
dos numeros publieados, reeebemos 
enc6mios pela qualidade apresentada tanto 
nos textos como no aspecto grafico. 

Por outro lado, permita-se-nos sermos os 
primeiros a lamentar que nao tivassemos 
ultrapassado os tres numeros mau grado 
termos alcan«;tado 0 somat6rio de 148 pagi
nas, ou seja, quase 0 equivalente a cinco 
numeros de 32 paginas. 

Em eontrapartida, todos os s6cios do CFP 
reeeberam tambem 0 cataJogo ilustrado da 
«s.!! Permuta inter-s6eios» e 0 Boletim n.1! 1 
da XIV Exposi«;;ao Rlatalica Luso-Brasileira, 
Lubrapex 92 - sendo lieito assinalar aos 
nossos cons6cios que se trata de uma rega
lia complementar anotando-se a prop6sito a 
magnifica e inusitada qualidade da publica
«;;ao da Lubrapex. Refira-se ainda que a 
nossa inten~o beneficiar os associados do 
CFP com todas as restantes edi¢es daque
la exposi«;;ao, nomeadamente 0 Boletim n.1! 
2, 0 Catalogo e 0 Palmaras 

Registamos com muito orgulho a outorga 
do Premio de Marito Rlatelieo-Literatura
«0 Philetelista., instituido pela FPF, ao 
Boletim do Clube Filatalico de Portugal, 
galardao que estimula a fazer-se mais e 
melhor. 

Presenc;a em exposic;Oes: A Revista do 
CFP participou na Exposi~o Rlatalica Inter
Regional «Beja 91., e na I Exposi«;;ao 

COMPRAMOS E VENDEMOS 
POSTAIS ANTIGOS 

ANTONIO BONINA 
R. do Crucifixo, 76 - 2. Q-O 

1200 LISBOA 
Tel. 346 76 61 
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PORTUGAL 

283 - Mario Coelho da Fonte e Silva" Av. 
Ant6nio Coelho Moreira, 1190. 
Valadares 4405 V. N. de Gaia. (M) 
Po.Es. T.N.U. 60.T5. de 3.90.94 

333 - Dr. Mario de Brito ApariciO Pereira. 
Rua da Paz, n.2 33. 7160 Vila Vic;o
sa (M). Po Fr. Latim. Compreende: 
Es.lt.T.C.60.N.U.1.2. Vaticano. Mo
tivos religiosos de 3.90.94. Vidal 
Torrens. 

366 - Edmundo Martins Pinheiro. Rua 
Peixinho Junior, 4 - 3.2 B. Pacta de Ar
cos. 2780 Oeiras. (M) 
T.60.U.1.10.21.28.90. 

464 - Victor Manuel Travassos-Lopes de 
Mendoncta Santos. Rua D. Luisa de 
Gusmao, 12-7.2 Esq. (Quinta das 
Mouras) 1600 Lisboa. (M) Po. Fr. 
It. V.60.N.U.1.2.93. 

504 - Eng. Joao Cristino Amaral Fernan
des. Rua Conde de Rio Maior, n.2 3 
c/v. Pac;o de Arcos. 2780 Oeiras. (A). 
Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.66.1.2.94. 

738 - Eng. Fernando Jose Roque Martins 
dos Santos. Rua Ant6nio Saude. 
(M).C.V.60.N.1.2. 

1513 - Sergio Alberto Mascarenhas Perei
ra da Silva. Rua Campo Alegre, n.2 
17-1.24100 Porto.(M) N.U.60.1.2 

1623 - Augusto Vieira Decrook. Rua de 
Alqueidao B. 2, n.2 4 A. 3830 flhavo. 
(A).Po.Fr.T.C.60.N.U.23.Guine Por
tuguesa e Guine-Bissau. 73 de 1. 
Carimbos 63.94.0Iiv. Marques. Ate
neu. 

1760 - Joaquim Ant6nio da Costa Lopes. 
Largo dos Bombeiros Voluntarios, 
Lote A, n.2 40-2.2 Esq. Massama, 
2745 Queluz. (M) Po.Es.Fr.T. 
C.60.N.1.2A.94. 
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2273 - Eng. Joaquim Antero da Silva Ma
c;as. Rua Prof. Egas Moniz, n.!! 28-1.!! 
Esq.!! P6voa de St. Adriao. 2675 
Odivelas. (A).T.C.V.60.N.U.1.2A.94. 

2454 - Luis Manuel Bras Bernardino. Resi
dencia Leal, 1.2 Andar. E.N.125. 
8700 Olhao (M) Po.Fr.ln.60.U.1.94. 

2533 - Carlos M. C. Moreira Av. N.I S.I da 
Esperancta, n.!! 35. Gouveia, 2710 
Sintra. (M). Po. Fr. Colecciona: 
60.N.U.1.2A. Macau. T10.T25.T27. 
Franquias mecanicas. T.C.V.SO. s6 U. 

2581 - Alexandre Amaro. Rua de Goa, n.2 
6-1.2 Esq.2 2200 Abrantes. (M) 
Po.Es.Fr.ln.T.V.60.U.1.5. Ocidental. 
21.90 vols.1 e 3. Afinsa. 

2726 - Joao Carlos Ramos Simoes. Rua do 
Parafso, n.2 317-2.2 4000 Porto. (P). 
Po.Es.T.60.N.U.12B.T10.90.94. 

2997 - Domingos Magalhaes Pires. Centro 
Cavez. 4860 Cabeceiras de Basto. 
(M). Po.T.60.3.U. 1. Macau.N.68.72. 
Calendarios. Porta-Chaves.90.94. 

3053 - Paulo Alexandre Vieira Martins. Rua 
Joao de Deus, n.!! 4. Apartamento 
1. 4400 Vila Nova de Gaia. (M) 
Po.Fr.ln.Es.T.C.V.60.N.1.3.64.67 
B.68.T43 (60.67 B.68).94. Ateneu. 

3192 - Americo Lopes Rebelo.Apartado 4707, 
4012, Porto Codex. (M). Po.68.73. 
Colecciona: Inteiros Postais e tudo ra
lacionado com a hist6ria postal de 
Angola. T10. 

3193 - Bruno Ribeiro dos Santos. Casa 
Geminada Estrada da FIoresta 3885 
Esmoriz. (P) Po.ln.T -60.N.U.1.2A.57. 

3194 - David Ribeiro da Cruz. Lugar do 
Meio. Areosa. 4900 Viana do Cas- " 
telo. (M). C.PMS ante rio res a 1960. 
Temas militares. 

LEI LAO 

S6 quem alguma vez est eve envolvido 
em realiza¢es semelhantes pod era aquila
tar na pratica, as dificuldades que se levan
tam na organizactao de urn leilao. Sao os 
cedentes que protelam constantemente 0 

envio do material; sao as pectas que sao 
remetidas sem qualquer descrictao, quando 
nao, mal ou deficientemente descritas; sao 
as dificuldades com as graficas no cumpri
mento de prazos; sao as dificuldades com 
as reproduct0es nomeadamente as que sao 
feitas a cores, pois 0 melindre das pectas, 
associ ado a falta de meios, transtorna a sua 
boa execuctao; e todo 0 imenso movimento 
administrativo que requere ... e muito mais. 

Na verdade, s6 porque se trata de pro
porcionar uma significativa regalia aos s6ci
os cedentes (que podem neles alienar dupli
cados e material que ja Ihes nao interessa) 
e adquirentes (que tern a possibilidade de 
obter exemplares que de outro modo Ihes 
seria dificil conseguir), move a que pratica
mente todos os elementos directivos se 
empenhem nestas iniciativas que 
contabilizam 0 dispendio de dezenas e de
zenas de horas de labor de cada urn dos 
envolvidos, em particular dos mais directos. 

A quinta Permuta Inter-S6cios do CFP 
sofreu, natural mente, de todos os condicio
nalismos citados, nao se tendo conseguido 
levar a cabo na data prevista inicialmente 
como ideal. Tambem e sobretudo a parte 
grafica no que diz respeito as reproduc;oes 
fotograficas e em especial ao sector colori
do, deixou desta feita bast ante a desejar -
reconhecemo-Io honestamente. 

Mesmo assim, 0 saldo final foi assaz 
positivo no que diz respeito a elevada per
centagem de lotes arrematados nao s6 pe
los muitos numerosos associados presentes 
no acto do leifao, como tambem por aqueles 
que fizeram as suas licitactoes pelo correia 
- propostas estas provenientes dos cinco 
continentes. 

De acordo com 0 nosse geminado Clube 
Fifatelico do Brasil, foi deliberado que 0 pr6-
ximo leilao seja luso-brasileiro, com pec;as 
cedidas tam bern pelos filatelistas da colecti-
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vidade irma, inserindo-se no programa da 
Lubrapex 92. 

LUBRAPEX 92 

Os nossos associados tern estado infor
mados desde os primeiros pass os desta XIV 
Exposic;ao Filatelica Luso-8rasileira, atraves 
da Revista do CFP que desde 0 numero 357 
tern vindo a dar noticia do andamento dos 
trabalhos relativos a este certar le - 0 mais 
importante e significativo de todos os que se 
realizam no nosso Pais - e tambem pelo 
Boletim n.!! 1 da exposic;ao, a todos enviado. 
Convira salientar que desde 0 inicio nos 
determinamos a que esta edic;ao da Lubrapex 
fique recordada como a mais notavel de 
todas as manifesta<toes deste cicio realiza
das ate agora e mesmo uma das mais rele
vantes entre todas as exposi<toes que algu
rna vez tiveram lugar em Portugal. 

Trata-se de desejo legitimo, 0 qual nos 
acicata a desenvolver os esfor<tos necessa
rios para atingir 0 objectiv~ fixado. 

Urn dos fitos que perseguimos e 0 de 
incluir aspectos ineditos em todas as fases 
da organizac;ao, desde que surjam com na
turalidade. Parece que 0 temos conseguido. 
A guisa de exemplo, referimos 0 facto de 
pela primeira vez, pelo menos em Portugal, 
se ter elaborado urn organigrama da organi
zac;ao; de, por forma, tambem inovadora, se 
ter come<tado a trabalhar ainda antes da 
realizac;ao da edi<tao anterior; de se ter, como 
nunca, proporcionado a Comunica<tao Soci
al informaC;ao regular (que continuara ate final 
da exposic;ao); a qualidade nunca igualada 
do Boletim n.l2 1 ; deferencias, unicas ate hoje, 
para com os expos ito res (BF no Natal, cor
respondencia personalizada acusando a re
cepC;ao dos boletins de inscri<tao provis6ria); 
a extensao de toda a informa<tao aos jura
dos, comerciantes filatelicos e outros; a no
vidade absoluta dos textos filatelicos de to
das as publica<toes se subordinarem a urn 
tema com urn (as estrelas da filatelia portu
guesa e brasileira), para alem de outros. E 
muito mais ira surgir. 



De assinalar a deferencia do Clube Fila
telico Portugues de Estugarda para com 0 
nosso Clube, traduzida no convite para esta 
iniciativa bilateral que muito nos desvane
ceu. 

Mostras na Sede 

Alguns dos nossos cons6cios manifesta
ram 0 seu desejo de que se retomasse a 
iniciativa de realizar pequenas mostras de 
um dia na Sede do CFP. A nova Direcgao, 
concordante com a sugestao apresentada, 
iniciou, em Novembro, contactos e os traba
Ihos necessarios para a sua concretizagao. 
Entendeu-se tambem a conveniencia em 
divulgar na Revista do CFP as datas dessas 
mostras por forma a que os consocios inte
ressados estejam devidamente inform ados 
e possam programar visita-Ias. Para um pri
meiro cicio, apresentarao as suas participa
goes os consocios Jose Antonio Duarte 
Martins -(Maximafilia), Pedro Vaz Pereira 
(Historia Postal), Vftor Correia (Tematica) e 
Jose Correia (Inteiros Postais), prevendo-se 
o seu infcio em Janeiro/Fevereiro de 1992, 
consoante a data da publicagao do numero 
de Dezembro da nossa Revista. 

E outros ciclos se seguirao de imediato 
esperando-se que a experiencia que for 
sendo adquirida, aperfeigoe a metodologia e 
que a sua continuidade crie uma habituagao 
de visita a essas mostras por parte dos 
nossos associados. 

FEIRAS PORTUGUESADE ALATELIA 

Uma vez mais 0 CFP assumiu as res
ponsabilidades que Ihe advem do indiscuti
vel prestlgio que possui no panorama 
filatelico nacional. E numa situagao que se 
poderia tornar delicada na medida em que, 
eventual mente, poderia verificar-se uma so
lugao de continuidade na entidade maxima 
da filatelia portuguesa que 0 Clube Filatelico 
de Portugal teve a honra de fundar, 0 CFP 
deliberou patrocinar e propor ao Congresso 
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federativo a unica lista apresentada a sufra
gio no mesmo. Foi agradavel para 0 CFP a 
boa aceitagao da nossa iniciativa por parte 
de numerosrssimas congeneres, das quais 
todas as mais representativas do Pars. 

De assinalar ainda 0 conjunto de filatelis
tas prestigiados de varias colectividades, bem 
como de associados do CFP que passaram 
a integrar os Corpos Sociais federativos. Por 
outro lado, as boas relagoes com a FPF 
manifestaram-se no concreto, ao longo do 
ano, pel a colaboragao que nos tem prestado 
nas varias fases da organizagao da Lubrapex 
92. Tambem tivemos 0 gosto de ceder a 
FPF 0 nosso salao para no dia 14 de De-

'zembro, aquela entidade realizar um leilao 
- iniciativa necessaria a angariagao de fun
dos para as finanqas federativas. 

Continuamos tambem a propor nomes 
para os diversos premios de prestigio outor
gados pel a FPF (ver rubrica Distingoes) -
obrigaqao que cumprimos gostosamente ate 
porque muitos desses galardoes foram re
metidos a associ ados do CFP. 

Finalmente, 0 Congresso da FPF deste 
ana aceitou por unanimidade a proposta do 
CFP para que 0 de 1992 se realize nas 
nossas instalaqoes - honra que gostosa
mente assumimos. 

FEIRAS 

Como desde a primeira hora, 0 CFP 
esteve presente nas duas ediqoes de 1991 
da Feira Nacional de Filatelia que em boa 
hora a Federaqao Portuguesa de Filatelia tem 
levado a cabo, e que sao uma iniciativa re
levante para a promoqao e divulgaqao do 
nosso coleccionismo. 

Assinale-se que tanto uma como outra 
constitufram para 0 CFP consolador exito 
pelos novos socios que nelas formalizaram 
as suas inscrigoes, pela divulgagao das nos
sas actividades a outros que nao costumam 
acompanhar de perto a nossa vida associa
tiva, e tambem ate pelas vendas efectuadas, 
nomeadamente na de Novembro que neste 
capftulo ultrapassou todas as anteriores. 
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3196 - Paulo Cesar Pereira Fernandes. 
Avenida Afonso III, n.2 3-3.1! Esq. 
1900 Lisboa (P).T.C. V.60.N.1. 

3197 - Eng. Assis Duarte Jose Vaz. Rua 
Bissau, n.1! 3. rIc Esq. 2700 Amado
ra. (P).Po.Fr.Al.ln.T.C.60.N.U.1. 
2C.94. Ateneu. 

3198 -Isidoro Campos Martins. Urbaniza
qao Pim." e Redon.1! 2." Fase. Lote 
49A-3.1! C. Massama. 2745 Queluz. 
(M).C.60.N.U. 

3199 - Alcides Carvalho das Neves. Estra
da da Correia, lote 1-1.2 Esq. Vila 
Nova. 2700 Amadora. (P).T.C.V.60. 
N.U.1.94. Ateneu. 

3200 - Carlos Manuel Cataluma Virgfnia. 
Rua da Republica, n.2 21 - A. Vila 
Cha de Ourique. 2070 Cartaxo. (M). 
Po.T.C. V.60.N.U.1.2A. 19.21.37.T.7.T1 O. 
90.94. Ateneu. 

3201 - Rui Alberto Cruz Ferreira. Rua B. 
Lote 36-A, rIc. Esq. Cacilhas de 
Oeiras. 2780 Oeiras. (P). Po.T.C.60. 
1.2A.94. 

3202 - Carlos Manuel Ferraz de Almeida. 
Rua Camilo Castelo Branco, n.2 12-
14-16. 4435 Rio Tinto. (A). Po.C. 
Macau. 67. B.67. B c/66.C.1.60. 
Carteiras. 66. Postais. 67. B.67 B c/ 
66.60.N. de preferencia. Colecciona: 
1.13.16.19.21.24.28.50.90. Ateneu: 
Portugal e Palop. 

3203 - Lufs Carlos Salgueiro. Rua Com en
dador Vieira da Cruz. 2275 Praia do 
Ribatejo. (P).T.V.60.3. 

3204 - Joao Manuel da Cunha Lomelino 
Victor. Rua Felix Correia, Lote 9-3.2 

Dt.1! 1500 Lisboa. (M). Po.Fr.ln.T.C. 
V.60.N.U.1.2A.PALOP.94. 

3205 - Cor. Joaquim Jose das Dores. Av. 
dos Estados Unidos da America, n.2 
116-4.2 Esq.2. 1700 Lisboa. 
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ACORES 

2977 - Emanuel Assun<;ao Oliveira da Cunha 
Rua da Boa Nova, n.2 40. 9500 Ponta 
Delgada (M). Po.ln.T.C.60.U.1. Macau 
2C.3.19.30. Oceania 90.94. Ateneu. 

MADEIRA 

1506 - Maj. Carlos A. P. Gomes da Silva. 
Complexo Militar do Deao. Apart. 34. 
Rua Quinta do Deao. 9000 Funchal. 
(M). Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.1. 
2A.15.94. 

3195 - Antonio Augusto dos Santos Ferrei
ra. Serviqos do Ministerio Publico. 
Tribunal Judicial. 9000 Funchal. (M). 
Po.Fr.ln.T.C.60.N.1. Alguns U.T.V. 
T7. Flora. T10.T29.C.T29.94. Philex. 
Escutismo E. Moreno cl nos. Yvert. 

BRASil 

2768 - Joao Manuel Pereira Henriques. 
Caixa Postal, 367. CEP 11301 Sao 
Vicente. SP. (MIA). Fr.Po.ln.ltT.C. 
60.N.U.1.15. Temas: 5 (CEPT). T13. 
Rio de Janeiro. Sao Vicente (cida
des). 90 RHM. 94. 

AlEMANHA 

2263 -Rainer Thiel. Oemberg 94.D-4330 
MOlheim 13. (M). Fr.Po.AI.60.U.1.90. 
97. 
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CANADA 

3207 -Jean-Jacques Tetreault. 1242 Godin. 
Verdun. Provo Quebec. H4H 2B8. 
(A). Po.Fr.ln.T.60.N.U.64 (preferen
cia). 5.1.13.17.21.43. St. Pierre et 
Miquelon. Tematicas: Peixes, Pas
saros. T5.Tl0.T15.90.91.92 para 16 
a 47. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

3206 -Antonio Conde. 103 David St., n.!! 2. 
New Bedford, Mass. 02744. USA. 
(P) Po.ln.Es. T.C.60.N.U.l.2A.64. 
Carteiras. 66.68.91.94. Ateneu. 

FRAN<;A 

2761 - Jorge Monteiro-6, rue Magellan. F-
75008 Paris. (M) P.Fr.60.1. Tema 
Europa. 21.90. 

JUGOSLAVIA 

2819 - Miroslav Milanovic. Vojvode Brano 
28/1V stan 41.11 000 Beograd. (A) 
Po.T. V.C.60.N.5A.90.97. 

RUSSIA 

3189 - Arefyev Sergei. Severnaya Str. 54G/ 
191.254213 Kiev-213. (M) In.Fr.ALT. 
60.1. Macau. 12.15.74.90.96. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<;Ao PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70,S.!! DT.!! - 1100 LlSBOA - Telet.: 823936 

Expediente - Sextas-'eiras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas 
Qualidades e quotiza96es dos sOcios: 

JUNIOR (menores 18 anos) - 750$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa a Concelhos Limitrofes) - 750$00 semestre; 1400$00 (ano); 

(Provincia, IIhas e Macau) - 1 200$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 1 800$00 (ano) 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro 
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Clube, Jose Manuel Castanheira da Silveira 
- singela mas justa homenagem possivel a 
este conceituado filatelista. 

EQUIPAMENTOS 

As extraordimirias inova¢es tecnol6gicas 
que tanto tem caracterizado os ultimos 
decenios deste seculo, na~ podiam de modo 
algum passar ao lade de uma colectividade 
como 0 Clube Filatelico de Portugal. 

Neta conformidade, em anos ante rio res 
temos tido 0 cuidado de resguardar um fun
do para futura aquis~o de equipamentos 
destinados a modernizar os nossos servi
~s, com a finalidade de os adequar, melho
rar e simplificar e ate potenciar a nossa 
ac~ao. E neste ano, come~amos a 
implementar 0 nosso plano de moderniza
~ao adquirindo um computador para substi
tuir 0 que possuiamos, totalmente 
inoperacionaL 

Por outro lado, foi excepcional 0 pre~o 
conseguido aproveitando-se esta oportuni
dade para um agradecimento a DATA GE
NERAL PORTUGAL pelo espirito verdadei
ramente mecenatico evidenciado. 

Em seguida, 0 nossa fito foi um Util apa
relho de telefax. E tambem neste caso tive
mos a felicidade de 0 obter, este inteiramen
te gratuito, por gentileza do grande amigo 
do CFP, distinto filatelista e grande filantro
po, 0 Socio Honorario Comendador Manuel 
Nunes Correa. 

Tendo em considera~o este circuns
tancialismo, poderemos partir para a segun
da fase de aquisk;oes 0 que contamos fazer 
ja no inicio do proximo ano. E as nossas 
prioridades iraQ para uma maquina de escre
ver electrica e para uma impressara condi
zente com 0 nossa novo computador. 

Registe-se por fim que estamos ja a 
carregar 0 computador com 0 ficheiro dos 
socios do CFP, tendo ja um programa espe
cialmente adequado a nossa tesouraria e 
contabilidade. Foi deliberado que, para 
adapta~ao, 0 movimento da contabilidade 
sera lan~ado paralelamente por meio infor
matico e pelo metodo tradicionaL Em 1993, 
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a contabilidade do CFP passara a funcionar 
unicamente por via informatica. 

ESTATUTOS 
Indo ao encontro dos desejos manifesta

dos por alguns dos nossos cons6cios, e dos 
nossos proprios desrgnios, os novos Estatu
tos do Clube Filatelico de Portugal foram 
publicados no n.2 360 (r.0rrespondente a 
Dezembro) da Revista do CFP. 

EXPOSI<;OES 

Como se calculara facilmente, os nossos 
grandes esfor~s tem-se concentrado na 
LUBRAPEX 92 - certame de que falare
mos em caprtulo proprio. Mesmo assim, 
outras iniciativas foram consideradas. 

Exposi~o Iberica de Filatelia Taura-
. maquica: Foi deliberado prestar 0 patrocinio 

e empenhamento a esta prometedora mani
festa~ao integrada no centenario da Pra~ 
de Touros do Campo Pequeno que ocorrera 
em 1992 e cuja efemeride contara com uma 
emissao alusiva, tambem apoiada pelo CFP 
(ver capitulo «Rela¢es com os cn .. ). 0 
seu grande animador e 0 nosso cons6cio 
Manuel Alhandra Duarte. 

Exposic;ao Filatelica Luso-Alerna, Korn
westheim 92 

o Clube Filatelico de Portugal e 0 Clube 
Filatelico Portugues em Estugarda (CFPE) a 
cujos destinos preside 0 nosso estimado e 
dedicado consocio Justino da Silva Cruz, 
estabeleceram um protocolo para a realiza
~o de duas exposi¢es: uma, com a titul~o 
em epigrafe, decorrera em Kornwestheim a 
13 e 14 de Junho de 1992. A outra realizar
se-a em Usboa em 1994. 

Ao longo do ·ano decorreram os traba
Ihos preliminares de preparac;iio que nos 
competem e alguns contactos com partici
pantes que representarao Portugal e 0 CFP. 

Esses trabalhos acelerar-se-iio no infcio 
do proximo ano. 



Regulamento Intemo em fase de estudo pela 
Dir~ao e tambem para a listagem de em
preendimentos possfveis de serem levados 
a cabo em 1993, para assinalar os 50 anos 
do Clube Filatelico de Portugal. 

E para finalizar, a autocritica de que sera 
desejavel de um maior numero de edi¢es 
da Revista do CFP, e imprescindfvel 0 cum
primento rigoroso do prazo estabelecido para 
a realiza¢o da Assembleia Geral anual do 
Clube Filatelico de Portugal - prazo cuja 
ultrapassagem, este ano, foi da exclusiva 
respansabilidade da Direcc;ao, facto de que 
nos penetenciamos com a maior humildade, 
sem enunciar razoes ponderesas que a ori
ginaram. 

BIBLIOTECA 

fmpar no meio filatelico portugues e pa
dendo ombrear com quase todas as nielho
res do mundo, a Biblioteca do CFP, sempre 
a crescer, registou neste ana um melhora
mento assaz considenivel: uma magnffica 
estante. 

Tal como inform amos no nosso Relat6rio 
anterior, a verba necessaria para a sua exe
cu¢o, foi conseguida atraves de um gentil 
subsidio da Camara Municipal de Lisboa, 
concretizado num dos ultimos dias de 1990. 
Dificuldade houve em conseguir artifice que 
a construfsse, tanto mais que desejamos, 
naturalmente, que 0 novo m6vel tivesse 
configuraC$ao semelhante ao ja existente no 
mesmo salao. 

De 6ptima construC$ao, a estante repre
senta tambem mais uma valorizaC$ao no 
patrim6nio imobiliario do CFP. 

Preocupa¢o nos causa 0 facto de as 
suas prateleiras se encontrarem ja pratica
mente todas preenchidas. 

De relerir ainda que a sua implantaC$ao 
nao prejudica minimamente 0 espaC$O do 
salao de reunioes onde se encontra. 

DISTINCOES 

~ com muita satisla¢o que anotamos 
que a iniciativa do CFP em reactivar a outor
ga de galardoes oficiais (visto serem institu
idos pelo 6rgao maximo da Rlatelia nacio-
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nal) loi extremamente bem acolhida, e que 
outras colectividades estao a apresentar os 
seus candidatos para lins identicos - facto 
que consideramos muito as enobrecer. 

Com eleito, entendemos que os lilatelis
tas que lazem juz a essas distin¢es mere
cem recebe-Ias enquanto actuantes. 

Neste ana de 1991, vimos com grande 
desvelo terem side aceites todas as propos
tas apresentadas pelo CFP. 

Assim, 0 Congresso da Federa¢o Por
tuguesa de Filatelia aprovou par unanimida
de e aclamac;ao a proposta do CFP para 
integrar 0 cons6cio JOS~ MANUEL CAST A
NHEIRA DA SILVEIRA na Usta dos Filate
listas Eminentes, consagrac;ao tao merecida 
quanto 0 espelha a forma como foi aceite 
pelo Congresso, e os aplausos com que foi 
acolhido no momenta em que assinou a 
relerida Usta, cerim6nia electuada no almo
C$O comemorativo do Dia do Selo. 

Por outr~ lado, tivemos 0 gosto de ver 
recompensadas todas as propostas que 
apresentamos para os Premios de Merito 
Filatelico-Literatura, as quais abrangiam a 
totalidade desses premios. 

Nesta conformidade,e loram contempla
dos com 0 premio «Godolredo Ferreira,., 0 

livre «Marcas Postais Pre-Adesivas de Por
tugal,., 0 qual loi recebido pelo seu co-autor 
Manuel Andrade e Sousa; com 0 Premio .0 
Philatelista,., 0 Boletim do Clube Filatelico 
de Portugal; e com 0 Premio «A. Guedes de 
Magalhaes,., Jose Rodrigo Dias Ferreira 
pelos artigos publicados no Boletim do CFP. 

Assinala-se tambem a outorga ao nosso 
cons6cio Carlos Calheiros da Silva, da me
dalha dos Servic;os Inestimaveis da FPF, 
proposta apresentada igualmente pelo CFP 
e aceite pela Direc¢o da FPF. 

Refira-se ainda que todos estes premios 
loram entregues aos galardoados no almoc;o 
do Dia do Selo promovido pela FPF. 

E para 0 proximo ana e inten¢o da Di
recc;ao manter a mesma palitica de propos
tas a FPF. 

Registe-se finalmente que na Assembleia 
Geral deste ano do CFP, foi aceite par una
nimidade e aclamac;ao a proposta apresen
tada pela Direcc;ao de nomear S6cio Hono
rario do CFP 0 nosso cons6cio e amigo do 

JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 

P.O. BOX 2335 
LlSBOA CODEX 

TELEX 40124.JMVPAB 
FAX 9250-194 

• REAGENTES DE LABORAT6RIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 

• VIDROS PARA LABORAT6RIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 
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'Q 
• MARcOFILIA 
• S()BRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• IN'fEIKOS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CART AS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Possl,llmos grande quantidade de 
IIvres, revlstas e catAlogas sabre 

fllatella e numlsmatlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numlsmatico 

Relatorio e Contas da Direcc;ao 
e Parecer do Conselho Fiscal 

do ana de 1991 

INTRODUQAO 

Consideramos que a Relatorio que a 
DireCitao se obriga, por forlta estatutaria, a 
apresentar anualmente, e uma excelente 
ocasiao para um como que coloquio com 
tooos os associ ados do Clube Filatelico de 
Portugal. Por isso temos 0 maior gosto em 
vir a presenlta de todos apresentar algo do 
trabalho desenvolvido ao longo deste ana 
de 1991. 

E comeltamos por referenciar que gran
de parte dos nossos esforltos se centraram 
necessariamente, nos trabalhos organizativo~ 
da Lubrapex 92 - responsabilidade que, 
pela repercussao que alcanlta nao apenas 
em Portugal, pode aumentar consideravel
mente 0 prestlgio ja insofismavel do CFP. 

Mas de forma alguma 0 certame luso-brasi
leiro constituiu a linica aCitao do CFP. 

Com efeito, a secretaria registou um 
consideravel aumento do seu expediente e, 
como sempre, respondeu atempadamente 
em todas as circunstancias, num labor que 
nao nos dispensamos de salientar como dos 
mais significativos da vida do CFP. 

Mas igualmente se nao esgotou nestas 
duas vertentes a trabalho desenvolvido nes
te ana. 
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E antes do mais, convira recordar que 
em 1991, terminaram a seu mandata as 
Corpos Sociais eleitos para a perfodo que 
entao findou, iniciando outros, um novo pe
dodo de gestao. E embora, digamos, a 
grande maioria tenha permanecido, uma 
nova dinamica foi introduzida, a qual deu ja 
as seus frutos, particularmente nos liltimos 
meses do . ano. De mencionar que, infeliz
mente, daiS dos elementos da anterior Di
recltao renunciaram aos seus cargos pouco 
antes do term ina do mandato. 
.. O~ vectores que consideramos mais sig

niflcatlvos encontram-se de forma mais de
talhada nos capftulos que se seguem. Mes
mo assim, permita-se-nos que salientemos 
a obtenltao de equipamentos (computador e 
Fax) e do mover para a Biblioteca; 0 Leilao 
que uma vez mais mobilizou a labor de va
rios directores entre os quais nos seja per
mitido destacar Paulo Dias e Jose Correia' a 
persistencia em distinguir consocios; a ac~i
taltao pelos cn de uma sugestao nossa para 
tema de uma emissao; a esquematizaltao de 
mostras na Sede prontas a ser implementadas 
no infcio do proximo ana - entre outras. 

Referencia ainda para varios importantes 
apoios conseguidos como as do Banco do 
Brasil e dos cn, para a elaboraltao de um 



Ja na segunda metade do seculo XIX, tal 
como hoje, era muito famosa pelo seu cele
bre «vinho da Bairrada». 

Recebeu 0 seu primeiro foral em 1514, 
das maos do rei D. Manuel I. 

Ja possuia estac;ao telegrafo-postal nos 
finais do seculo passado. 

ANCIAO 

Vila da Estremadura foi na 1.1 Reforma 
Postal uma DelegaC;ao de Correio da Direc
C;ao de Pombal. 

No final de 1878 ascendeu a categoria 
de DirecC;ao Postal, tendo usado 0 carimbo 
obliterador de barras «225». 
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Esta vila tinha 1500 habitantes e era cons
tituida por 400 fogos. 

D~AN~-CI~AO~I D 
Recebe foral no ano de 1663, pelo rei D. 

Afonso VI, tendo recebido 0 seu primeiro foral 
ou «Titulo de Mordomado» em 1465. 

ANGEJA 

Foi durante a 1.;\ e 2.1 Reformas Postais 
uma DelegaC;ao de Correio de Aveiro. 

IANGEJAI 
Pertencia no final do seculo XIX a co

marca de Estarreja e situa-se na regiao do 
Douro, numa das margens do rio Douro. 

Constitufda por 530 fogos, era habitada 
por 2000 pessoas. 

Recebeu 0 seu foral no ano de 1514, 
concedido pelo rei D. Manuel I. 

Balsa Filatelica 

Espa~o a disposictAo de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o econ6mlco de 50$00 por IInha. 

Colecciono selos novos de 
Portugal e de Africa. Dou em 
troca selos chineses. Compre
endo 0 ingles. 

Mr. Ma Jia Hua 
P.O. Box 082-017 
Shangai. R.P. Chine 

Tenho para venda alguns 
centos de selos usados come
morativos. 

Artur Miranda. 
Rua S. Sebastiao, 1.r~ Dt.1I 

4600 Amarante 
Tel.: 426080 

Preciso de selos novos 
tematicos de todo 0 Mundo. Dou 
Bulgaria. Base Yvert 1992. Tro
cas serias. Detalhes: 

Tony Stoevski 
D. Blagoev str. 6 
5580 Ugarchin. 
Bulgaria 

Vendo melhor oferta cole~ao 
completa de Portugal, incluindo 
blocos, C.A., Portea-do e C. 
Vermelha. 

Tambem Tete, Quel, L. Mar
ques, etc. 

Quadras novas de Portugal 
de 1968/82. 

Telefone 411 5985 

Vende-se: 
Colecgao quase completa de 

Angola Pre-Independencia Va
rias series em quadras de An
gola 1953/73. Varios selos 

estrangeiros, USA, Brasil e In
glaterra. 

Mario F. Matos. Barreiro. 
Besteiros. 3465 Campo de 
Besteiros. 

Desejo trocar selos novos e 
notas. Correspondencia em in
gles. Edward Panushkin. Do 
Vostrobovania. Petropavlosk. 
Kamchatsky 6. Urss 683006. 

Coleccionador de selos, blocos, 
postais e FDC dos temas: fauna, 
Cosmos, desportos e Europa 
(CEPT), deseja trocas. Corres
pondencia em ingles. Igor 
Valchuk. Len. Komsomol str. 221 
191. Vinnitsa 286030. URSS. 

Need stamp exchange/ 
partners. I want West Europe 
mint&used. USA Pre 1935 & 
USSR pre-1955 mint only. 

Give Italy/San MarinoNaticanl 
Europa CEPT/MaltalBritish Col. 
& whole world. 1 00 different 
used commemoratives your 
country 11 0 Italy. 

Correspondence: English/ 
French/Italian. All letters 
answered. 

UMBERTO DAKESSIAN -
P.O. Box 608 - 401 00 Bologna 
-ITALY. 

Troco selos usados come
morativos de Portugal e Ex-Co-
16nias por selos usados 
comemorativos de todo 0 mun-
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do. Selo por selo ou cat€llogo 
Yvert e Tellier quando selos de 
cotagao superior a 10 FF. Cor
respondencia em espanhol, 
frances ou ingles. 

Luis Jorge Santos Coelho, 
Apartado 40. P- 4701 Braga 
Codex. Portugal. 

Selos novos da Europa de 
Leste. Tambem novidades. En
vi em mancolistas. Vende: Miro 
Milanovic - Vojvode Brano 28/ 
IV stan 41 - 11000 Beograd, 
Jugoslavia. 

PREgARIO DE MATERIAL 
FILATELICO - Tudo 0 que 
voce pode necessitar. Gratis a 
pedido. SERGIO W. DE SOU
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Troco selos novos da 
Romania na quantidade que 
desejar. Correspondencia em 
ingles, frances ou alemao. 

lordache Stefan AFR. CONT 
11947. C.P.1-29. 

70100 Bucaresti-1. 
Romania. 

PRE9ARIOS DE SERIES 
COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1988 -
Com blocos, «carnets» e outras 
variedades. Gratis a pedido. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 



Europa de Leste. Ofer~o aos 
melhores pregos series novas 
tematicas ou outras, incluindo 
novidades. F. Loureiro, Praceta 
D. Fernando II, lote 8-2.11, Dt.1I 
2735 Cacem 

PORTUGAL-SOBRESCRI
TOS 1.11 DIA, COM SERIES, 
BLOCOS, .. CARNETS.. 19501 
1990 - Enviamos gratis. SER
GIO W. DE SOUSA SIMOES-
2500 CALDAS DA RAINHA. 

DE NOVIDADES SABEMOS 
NOS! E natural depois de qua
se quatro dezenas de anos, a 
vender novas emissoes de todo 
o mundo. Diga-nos que quer re
ceber, e fique tranquilo. Rece
bera.tudo 0 que pretender. 

SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Cademos com selos de Por
tugal e Ultramar a escolha. Inte
resse especial para secgoes ou 
nucleos filatelicos, bem como 
para coleccionadores iniciados e 
medios. Pr~s oonvidativos. H. 
Sar-mento. Torre F-4.II, Dt.1I 2780 
Oeiras. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PAisES, TEMOS SEMPRE 
EM DI~TRIBUICAo GRATIS, 
PRE-CARlOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas. dife
rentes, completas: Indique-nos 
que oolecciona. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Selos vendo e compro, novos 
e usados. Continente e ex-coI6-
nias. Bons pregos. M. LeMo. 

Bolsa Filatelica 

Rua Julio Dantas, 3-1.11 F. Ca
sal de S. Bras 2700 Amadora. 

NOVIDADES EM CATALO
GOS - Temos muita coisa para 
si. Escreva e diga 0 que oolec
dona. Ha grandes novidades em 
novos catalogos! SERGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

COMPRO .. Lusiadas. (Por
tugal), cartas, postais, ambulan
cias, carimbos franceses, 
nominativos, ensaios, provas, 
erros, blocos, paquebots. 

Inscrigaes marginais: impres
sores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

vas, blocos, provas de cor, e er
ros. SERGIO W. DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

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

Colecdono material filatelioo 
para os temas: Futebol, Jogos 
Olfmpicos, fauna, gatos e caes, 
desenhos animados de Walt 
Disney, pintores da Europa Oci
dental, espago e barros. Dou em 
troca selos da Russia Correspon

__________ ~. denc:ia em ingles ou russo. Res-

VARIEDADES DE PORTU
GAL, UL TRAMAR, E NO Dispo
mos de cadernos com 
exemplares que pod em em 
muito valorizar suas oolecgoes. 
Proponh.a 0 seu envio a apreci
agao SERGIO W. DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

COMPRO-TROCO - Pegas 
circuladas da Companhia de 
Mogambique, Niassa, Lourengo 
Marques, Quelimane, Kionga, 
Zambezia. Respondo sempre. 
Paulo Sa Machado - Rua Di
reita das Campinas, 33 - 4100 
PORTO. 

NOVOS PAisES DE EX
PRES sAo PORTUGUESA -
Se colecciona ou pensa oolec
cionar estes paises, entre em 
contacto connosoo. Temos tudo 
ou quase tudo, em series no-
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pondo a todas as cartas. Mamedov 
KV. URSS, 744015. 9 Askhabad, 
ul. Grazdanskaya, d. 51, KV 7. 

Compro selos comemorativos 
usados de Portugal, de 1985 em 
diante. Pago bem. H. Sarmento. 
Torre F-4.II, Dt.1I 2780 Oeiras. 

Desejo selos novos da Euro
pa Ocidental. Tambem selos 
novos de Medidna e Fauna de 
todos os parses. Dou em troca 
selos, FDC da URSS e por 
mancolista. Leznik Roman. P.O. 
Box 77.266023 Rovno-23. 
URSS. 

Troco ou compro selos usa
dos de Macau, Espanha, U.S.A 
e IIhas do Pacifico. Base Yvert. 
Emanuel Cunha, Rua da Boa 
Nova 40, 9500 Ponta Delgada, 
Agores. 

Carimbos nominativos 
usados em Portugal 
no perfodo adesiVo 

AMARES 

Vila do Minho foi durante a 1.! Reforma 
e quase toda a 2.1 Reforma Postal uma 
Delega<;ao da Direc<;ao do Correio de Bra
ga. 

Na segunda metade do seculo XIX, tinha 
uma popula<;ao de 1900 habitantes e 480 
fogos. 

Amares era servida antes da 1.1 Refor
ma Postal pelo Correio de Braga. 

Amares foi elevada a Direc<;ao do Cor
reio no final de 1878, passando a utilizar 0 

carimbo de barras obliterador com 0 numero 
,,221 •. 

Recebeu 0 seu primeiro foral em 1514, 
concedido pelo rei D. Manuel I. 

o primeiro nome de Amares foi "Marecos» 
sendo posteriormente designado par "Amaraes». 

A sua origem e bastante antiga e julga
-se que provem da existencia de algumas 
casas de pasto estabelecidas entre a "Pon
te do Porto» e a de "Caldelas" as quais 
serviam para alojar e alimentar os viajantes. 

7 

Pedro Vaz Pereira 

Gualdim Pais, celebre Mestre da Ordem 
dos T emplarios, nasceu em Amares no ana 
de 1118, tendo sido armado cavaleiro por D. 
Afonso Henriques no ana de 1139. 

No tim do seculo, princfpia deste, ja ti
nha esta<;ao telegrafo-postal. 

ANADIA 

Vila da regiao do Douro, era na 1.1 Re
forma Postal uma Delega<;fio de Correio da 
Direc<;ao da Mealhada e na 2.1 Retorma 
Postal ascendeu a categoria de Direc<;ao de 
Correio da Administra<;ao Central de Coim
bra, usando 0 carimbo obliterador de barras 
com 0 n.2 83. 

Esta vila era composta naquele tempo 
por 350 habita<;6es, onde vivia uma popula
<;ao aproximada de 1400 pessoas. 



do aberto 0 debate para quem mais quei
ra pronunciar-se sobre 0 assunto, de 
indubitave/ interesse. Vi/ani II um estudi
oso destes aspectos fi/atillicos, e os seus 
argumentos parecem-nos sensatos. 

* * * 
Consultado imediatamente, com a fim de 

ficarmos mais esclarecidos, a entao Director 
do Servic;o de Valores Postais do Ministerio 
do Ultramar, LUIs Candido Taveira, a qual 
era tambem s6cio honoraria do Clube Filate
lico de Portugal, confirmou que a Correia 
apenas se limitava a vender as folhinhas, 
isto e, eram intermediarios. Portanto, as 
mesmas nao tem qualquer ligac;ao com a 
filatelia. Como e 6bvio, nem tudo a que se 
ve-nde nos correios e filatelico. 

Perante tanta controversa as "blocos» 
que entao enviamos foram rejeitados e de
volvidos pela maioria dos compradores prin
cipalmente pelos ass in antes de novidades 
que as consideraram sem qualquer valor 
filatelico. 0 CFP nunca foi tao maltratado 
como nessa altura par, de boa fe, ter indu
zido em erro muitos dos coleccionadores. 
Foram restituldas muitas importancias; e 
outros, consideraram a inerente as duas 
patacas como um simples donativo. 

Da parte dos Correios e referente as 
comemorac;oes do .. IV Centenario da Santa 
Casa da Miseric6rdia de Macau», apenas se 
acham referenciados a emissao do selo, na 
Portaria n.!! 24331 (D.G. n.!! 232, de 3-10-
1969 - 1.!! Serie e no .. Aviso» da Reparti
C;ao Provincial dos Correios em que diz <C ••• 

a 16 do corrente serao postos it venda 
envelopes' comemorativos do IV Centena
rio ••• » (3 de Outubro de 1969) (3). 

Pl,Isemos ponto final ao assunto e 
rejubilamos par ate a actualidade as edito
res dos catalogos nao as catalogarem 
inclusivamente a editado em Macau par Kong 
lat Cheong (4). 

Podemos ainda dar a conhecer mais ele
mentos como par exemplo a notlcia de 
.. Outras Comemorac;oes» onde se noticia
va ccOs CTT de Macau, de eolaborac;ao 
com a Santa Casa, emitirao um bloeo 
filatelieo que tera por tema D. Belchior 
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Carneiro tratando dos leprosos na Ermida 
da Nossa Senhora da Esperanc;a (Maqueta 
de Emilio Cervantes), copiada de urn de
senho do Barao Reichenau» (5) e a docu
menta oficial que diz ccOs CTT de Maeua 
nao emitiram, nessa mesma data, qual
quer bloeo filatelico alilsivo ao 4.2 Cente
nario da Fundac;ao da Santa Casa da Mi-

• serie6rdia, embora constasse do progra
ma das eomemorac;oes dessa Instituic;ao» 
(6) - documento que confirma e arruma a 
assunto. 

Vimos varias pec;as, sem duvida 
fabricadas, onde a bloco e discretamente 
obliterado com a carimbo comemorativo do 
dia 16-1 0-969 e outras variedades quejandas. 

Finalmente, a partir do ana de 1991 e 
precedidos de alguma publicidade, comec;a
ram a aparecer a venda exemplares da fo
Ihinha com a surpresa de baixa de prec;o 
desde 0 primeiro valor ate ao que e actual
mente proposto. 

Acompanhando 0 assunto durante vinte 
e dois anos nao encontramos mais nada que 
possamos acrescentar. 

Referencias 

* 
* * 

1 - Boletim do CFP n.!! 222, de Janeiro 
de 1970. 

2 - Boletim do CFP n.!! 226/227, de 
Maio/Junho de 1970. 

3 - Boletim Oficial de Macau n.!! 42, de 
18 de Outubro de 1969. 

4 - Catalogo de Selos de Macau. 1987. 
5 - Quarto Centenario da Santa Casa 

da Miseric6rdia de Macau. Progra
ma das Comemora¢es. Outubro de 
1969. 

6 - CTT de Macau. Referencia 10817/ 
1010. 

Desejo trocar selos novos e em 
quantidade, base Yvert. Tem ou
tras propostas. Responde sempre. 
Contactar primeiro. Correspon
dencia em frances e ingles. Rosen 
Sipsey, K. Siaveikov, bl..27, 
vh.B.ap.l, 800S ~rgas. Bulgaria 

Luis Manuel Medeiros. Caixa 
Postal 29117. CEP 20542 Rio 
de Janeiro. Brasil. Gostaria de 
manter intercambio filatelico com 
coleccionadores portugueses. 
Colecciono desportos, fauna, 
flora, meios de transportes, etc. 
Resposta 0 mais breve. Corres
pondencia em portugues, ingles 
ou espanhol. 

Compro ou troco selos, car
tas e outras peCfCls com selos 
perfurados (PERF INS) de Por
tugal e Estrangeiro. 

Joao M. Bolina. Rua Dr. Joao 
G. Patacao, 17-4.11 Esq.1I 1885 
Moscavide. 

Colecciono selos das tematicas 
passaros e fauna Desejo series 
novas completas de Portugal e 
CoI6nias. Proponho em troca no
vidades da Russia, salos e blocos 
do Cambodja, Vietname e 
Mongolia. Carimbos do Mico. 
Aleksey Boev. st Knipovicha h 491 
3 11 2. T Murmansk. Russia 

Trooo seles novos tematicos e 
netas. Dou em troca selos novos 
da Russia, Mongolia e Vietname. 
Corr. em ingles. Edward 
Panushkin. Petropa-vlosk. 
Kamchatsky. 6-683006 U.R.S.S. 

Balsa Filatelica 

CORRESPONDENTE 
Procuro correspondente inte

ressado em trocar selos e pe
c;as filatelicas de Portugal por 
itens do Brasil, visando tambem 
pesquisa ligada a filatelia dos 
dois paises. Aceito sugestoes. 
Rubens Borges Bezerra . Rua 
Afonso Celso, 180 - Tamarineira 
52 060 - Recife - Pernambuco -
Brasil. 

Envie 500/1000 selos usados 
comemorativos de Portugal 
(1975-1991) e recebera 550/ 
1100 da mesma qualidade da 
Alemanha Ocidental. Berndt, 
Zeisselstrasse 6, 6000 Frankfurt! 
Main 1. Alemanha. 

Procuro selos novos catalogo 
Yvert. Angola: 328-351, 357-376, 
582-601. Moc;ambique: 387-410, 
419-438. Comp. de MOCfClmbique: 
134.135,165,178-196. Niassa: 27-
39,95-114. Guine: 259, 266,281-
290, 306-317. Em troea proponho 
1 Fr. Yvert = 2 Fr. Russia de 1960-
1990 ou 0.2 rublos nominal Russia 
1990-91 ou ainda outro material 
filatelico. Respondo a todas as 
cartas. V. Rudenko, 266022-
Rovno. Lnokombinatovkaia 9 Ku. 
91 URSS. Ucrania. 

Troco selos usados de Espa
nha por usados de Portugal. 
Base Yvert. SAL V ADOR 
TORTOSA. Ap. 165.46650 
Canals (Valencia). Espanha. 

condic;oes. Base Yvert 92. AN
T6NIO SOUSA. Rua do Souto 
247. Esmojaes. 4500 Espinho. 

POSTAIS MAxlMOS 
De PORTUGAL, anteriores a 

1950. Compra: Hernani Matos -
Rua de Santo Andre, 1 - 71 00 
ESTREMOZ - PORTUGAL. Fazer 
ofertas acompanhadas de fot0c6-
pia. 

ERIC ELIAS - 58 Greenacres -
Hendon Lane - London N3 3TS. 
Buying/Exchanging World-wide 
Telephone Cards. 

OCASIAO - Vendo original 
colecc;ao !ematica especializada 
LEAL CRO. Av. Joao XXI - 43, 2.11 
Dto. - 1000 Usboa 

Possuo sobrescritos do 1.11 dia 
de Portugal, Ac;ores e Madeira, 
desde 1983. Desejava troca-Ios 
por selos novos em series com
pletas, blocos e carteiras da 
Belgica, Holanda, Suic;a, Dina
marca, Suecia, Noruega e/ou 
Finlandia. Resposta para A. de 
Sousa Coutinho, R. Antero de 
Figueiredo, n.1I 4E - 3.11 D - 1700 
Usboa. 

TEMATICOS - Temos para 
especializac;ao mil hares de 
obliterac;oes. Procure-nos aos 
sabados nas reunioes do n/ 
Clube. Leal Cro. 

Oferec;o selos comemorativos 
de Franc;a, carimbo redondo A PRECO DE OCASIAO -
contra Portugal nas mesmas Vendo carteira CTT c/ selos no

vos do ano 76 cotac;ao de cata-
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logo 10 500$00 por 2 100$00. 
Apartado 1026 - 1001 Lisboa 
Codex. 

Venda como nova maquina es
crever IBM de esferas cl fita 
correctora. Leal - Tel. 800687, a 
noite. 

BRASIL - Procuro corres
pondentes para troca de carim
bos comemorativos. 
MARCOFILIA - R. Pinheiro 
Chagas, 28-2.QE 1000 Lisboa. 

I sell all special cancellations
obliterations-sonderpostempel 
from Portugal. Ask the Katalog: 
Marcofilia - Apartado 1026 -
1001 Lisboa Codex - Portugal. 

Completo Iistas de faltas de 
Portugal e Ultramar com des
contos apreciaveis sobre 0 ca
talogo. Se e coleccionadar medio 
ou principiante estamos as suas 
ordens. I. Coelho - Apartado 135 
- 8002 Faro Codex. 

Selos Portugal, ex-col6nias 
series completas e isoladas no
vos e usados venda com gran
de desconto. Tambem tenho 
selos estrangeiros. Apartado 
12 087 - 1057 Lisboa Codex. 

I want used modem stamps of 
Portugal. Give used Stamps of 
France, Canada, etc. Basis Scott 
Catalogue. Correspon-dence in 
Franch/Engfish. - Armand Langelier 
- 1507 La-douceur - St Luc (Que
bec) J2W 2B7 Canada. 

Selos CERES (PortugallA~res 
e Madeira). Procuro para especia-

Bolsa Filatelica ' 

liza~o tudo sobre este tema: na
vos, usados, falsos, reimpressoes, 
grandes blocos, erros, provas, 
cartas. Compro, troco e vendo. 
Paulo Vieira - Apartado 135 - 8002 
Faro Codex. 

Vendo e troco livros e revis
tas Filatelicas de Portugal, Es
panha, Inglaterra e Brasil. A.H. 
Luz. Rua 1.Q Dezembro lote 3-
3.Q Esq.Q 2330 Entroncamento. 

Temas a vI disposi~o grande 
quantidade de material filatelico de 
todo 0 tipo (1 .Q Dia, comemarati
vas, P.M., blocos, selos, etc.), bem 
como notas de banco (antigas e 
em circulac;B.o) e Numismatica 
sobre: Macau, ex Col6nias Portu
guesas, China, Formosa/Taiwan, 
Hong-Kong, Col6nias britanicas, 
Sudeste Asiatico, Extremo-Orien
te. Escreva-nos para: Filatelia LM. 
Ferreira - Av. Coronel Mesquita, 
2-G Macau. 

We sail all kind of philatelic ma
terial (F.D.C:s, commemo-ratives, 
blocks, maximum cards, stamps, 
etc.), bank notes (antiques & in 
circulation) and Numismatic from: 
Macau, ex portuguese colonies, 
China, Taiwan, Hong Kong, British 
colonies, South East Asia, Far 
East Contact us to: Filatelia L M. 
Ferreira - Av. Coronel Mesquita, 
2-G Macau. 

TROCO selos usados de Es
panha par PortugallUltramar/R.P. 
Angola/R.P. Moc;:ambique. 

Condiciones a convenir. Fco. 
Javier Garcia. 

Verdugo/Tiberlades, 2-1.Q AI 
28043-MADRID (Espana). 
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S6cio da Sociedad Filatelica 
Espanola, deseja trocas com 
filatelicos partugueses. 

Sinforiano Sarda - Avda. 
Pere el Cerimonios, 19-4.Q-8.Q. 
43205 - REUS (Espanha). 

BRASIL, compramos selos 
novos ou usados de 1843 ate a 
data, para preencher faltas. 

Telefone 3555980 depois 
das 21 horas. 

Rua Filipe Folque, 15-1 .Q 
Esq.Q. 1000 Lisboa. Portugal. 

Vendo material (selos e ou
tros). Tematicas: F6sseis, Ani
mais Pre-Hist6ricos e Civilizac;B.o 
Romana Antiga. Vendo Tambem 
Portugal anteriores a 1950 (no
vos/usados). Bons prec;os. 

Vitor Carioca. 
Apartado 306 
7800 Beja. 

Vendo ou troco por selos de 
Portugal. Selo n.Q 10 de Espa
nha Cat. Yvert de 1851, com 0 

valor de 20.000 Fr. de 6 reales. 
Telefone 7260851 - ou Av. 
Columbano Bordalo Pinheiro, 95-
1.Q Dt.Q 

- 1000 Usboa. 

Selos Portugal, ex-col6nias e 
estrangeiros, venda com grande 
desconto, tambem permuto. 

Apartado 12087 
1057 Usboa Codex. 

Compro - Macau e Timor -
Novos e Usados - Portugal -
tipo ·CERES", para estudo: -
selos , variedades, erras, etc. 
Ofertas e Prec;:os - J. ALMEI
DA - APARTADO 51 - 4560 
PENAFIEL 

uma carta deste bIDeD seja aceite internaci
onalmente pelos membros da UPU como 
pagamento de taxas postais. 

Suponho que, se 0 texto da autorizar;Bo 
fosse mais explfcito a favor da tese de estes 

cam a catalogar;Bo deste bloco, que, a tftulo 
de curiosidade pessoal pode ser colecciona
do, como qualquer outro documento relacio
nado com os correios, e que para pronunci
arose definitivamente sobre 0 assunto, sera 

~1E:~IE::3U~:31 :31E:~IE: 
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t:o ctentenario da ~nta cta.Ba 
de misericordia de tnacau 

(1569- 1g6g) 
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blocos pudessem ser catalogados, a corres
pondlmcia do director dos CTTU de Macau 
tambem teria transmitido elementos mais 
concretos. 

A minha conc/usBo e, portanto, que os 
elementos ate agora conhecidos nBo justifi-
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2 
Pts. 

necessario estudar 0 texto de tal autoriza
r;BO superior. 

N. da R.: - Porque este artigo nos foi 
enviado pelo nosso querido amigo 
Frederico Vilani, em forma de carta, aqui 
gostosamente a publicamos, continuan-



A folhinha da SCM 
de Macau 

Porque ja tin ham sido usadas as desig
nac;6es .. Urn novo bloco postal de Macau" 
e "Urn novo bloco de Macau". escolhemos 
hoje outro titulo por talvez melhor traduzir a 
realidade, para iniciarmos a nossa colabora
CIao. 

Quando urn articulista cheio de entusias
rna e bern intencionado assinalou 0 lanc;a
menta de uma folhinha comemorativa do .. 4.!! 
Centenario da Santa Casa da Miseric6r
dia de Macau.1509-1969". mal sabia a 
tempestade que ia desencadear (1). 

De facto, em face da resposta a umas 
perguntas feitas aos cn de Macau, nos fi
nais do ana de mil novecentos e sessenta e 
nove, na qual esclareciam «que, mediante 
autorizac;ao superior, e sob fiscalizac;ao des
tes Servic;os, foram aqui confeccionados 5000 
blocos comemorativos do IV Centenario da 
Santa Casa da Miseric6rdia de Macau, que 
estao sendo vendidos por intermedio dos 
cn a duas patacas cada». 

Pouco tempo, ap6s, terem sido dadas 
estas explicac;6es a assunto volta a baila num 
bern fundamentado artigo de Frederico Vilani 
(2) que, por nao ter perdido a oportunidade 
e porque e de toda a conveniencia ser co
nhecido, passamos a transcrever: 

Li com bastante interesse a comunica
qao sobre «um novo bloco postal de Macau», 
na pagina 23 do numero de Janeiro de 1970 
desta Revista. Tenho que dizer, com a mai
or sinceridade, que em face das informa
q6es publicadas naquela comunicaqao, e das 
caracterfsticas da reproduqao fotografica, fa
cilmente devemos chegar a conclusao con-
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traria a do articulista, que este bloco nao 
deve ser catalogado como bloco postal. Por 
ter pedido informaqoes adicionais de Macau, 
nao se deve excluir a possibi/idade de que, 
em face do resultado dessas dilig{mcias, seja 
necessario modificar esta minha opiniao. 

E certo que a entidade responsavel dos 
CIT do Continente, no caso que alguem so
Iicitasse informaqoes sobre as vinhetas pos
tais das Obras sociais dos CIT, que figuram 
no fim da /ista dos selos postais a venda, 
oficialmente pub/icada e distribufda, teria 
dado - sem faltar a verdade - a mesma 
informaqao, talvez nos mesmfssimos term os 
«que mediante autorizaqao superior, e sob 
fisca/izaqao destes serviqos, foram... aqui 
confeccionados... e que estes estao sendo 
vendidos por intermedio dos crr, a ... ». In
formaqao correcta, mas ... talvez incompleta. 

Deste pequeno exemplo, ve-se que 0 

criterio para uma vinheta ser catalogada 
como selo nao depende s6 da autorizaqao 
superior, do facto de ser vendido pelos CIT 
e de ter um preqo marcado na impressao. 
Mas depende, sim, em primeiro lugar, da 
fina/idade do seu uso, portanto, se este selo 
pode ser utilizado ou nao para 0 pagamento 
de taxas postais. 

Nao encontro na reproduqao do bloco a 
pa/avra «correio» (ou outra indicaqao do 
serviqo postal a que 0 seu uso se destina), 
nem a indicaqao do pais emissor, nem 0 

valor facial (portanto, nao 0 da venda, mas 
sim da importimcia pela qual os correios 0 
aceitam como prova de pagamento de taxas 
postais). E duvidoso que a colocaqao sobre 
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Necessito de selos novos de 
Portugal e Europa, ofer~ Argen
tina e Brasil, base Yvert. Luis 
Federico Orbegozo, Casilla 538, 
1000 Buenos Aires, Argentina. 

"INTERNEWS" Get exchange 
partners in Americas & Worldwide! 
3 issues a yearwith a lot of ads 
new issues report. Detaails Sample 
copy: 3 IRCs or US$2. Yearly Free 
ad: 9 IRCs or US$6. We accept 
mint thema-tic sets at face value. 
All copies by air mail. M.R. Xavier. 
C. Postal 420 Parana-gua PR 
83200 BRAZIL. 

Vende-se colecgao de selos 
de Portugal (ate cerca de 1960); 
Angola, Guine, Cabo Verde, 
Mogambique, Macau, Timor, 

Bolsa Filatelica 

India e S. Tome e Principe (es
tas ate anos 30). 

Todas com selos novos (a 
maior parte com charneira), 
cada uma delas com dezenas 
de duplicados e variedades. 

Falar telet. (056) 573560 de 
Ovar apes as 19 horas. 

Vende-se 
Tema Europa - C.E.P.T. des

de 1964 ate 1989 (incl.) com algu
mas faltas, montado em folhas 
"Undner". Contactar: Jose Coruche 
- Rua Dr. Emiliano da Costa, 61 
- 8000 FARO. 

COMPRO revistas "PORTU
GAL FILATELICO .. das 1i1. e 2i1. 
series e os n.g 1, 11, e 31 da 3.i1 

t:> 

serie; "MERCADO FILATELI
CO .. da 1.1 serie 0 n.g 1 (capa: 
Circular Mensal de Propaganda 
e 1 de Dezembro de 1940 a 
preto, cercadura e estampa de 
Sir Rowland Hill a vermelho); 
"SELOS & MOEDAS .. n.g 10; 
"BOL. CLUBEFILATELICO 
MOQAMBIQUE .. n.Q 6 a 22, 24, 
26 a 41, 45, 57, 62 e seguintes; 

"FILATELIA TEMATICA» 0 
Suplemento n.Q 5, de Julho. de 
1975; "BOL. CLUBE FILATELI
CO PORTUGAL .. , os Suple
mentos n.g 281 - B, 281 - C, e 
281 - E; "MAGAZINE FILATE
L1CO .. revistas n.Q 2, 3, 4, 7 e 
17 e Boletim Mensal de Novida
des n.Q 1 a 9; "BOL. SEC. FIL. 
ASS. CUL. DES. EMP. U. B. P ... 
n.Q 1, 2 e 4; resposta a F. Idei
as - R. Rosalia de Castro, 1 -
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Loja Filatelica D. LUrS 
Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postais 
ConlJlra : Venda : 

OURO - PRATA - COSRE 
Promor,;ao ·do mas 

Folhas e Capas Lindner 
Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Se!os 1960170 - 50 % desconto 

SOLICITE AS NOSSAS LlSTAS DE PRECOS PERIODICOS 
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 41 00 .p 0 R T 0 

CASA A. MOLDER 
RUA 1." DE DEZ6MBRO, 101, 3 .° - 1200 USBOA - TEl:EF. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

SEL~~ D~x~~~~~;~\~~~~2~E~~rSES • f~~~~~~E a~'!.~lgC~~;:~~ ~~~~~ 
COMPRA - VENDA 

Execu~ r6pida de pedidos por correspondlncia 

, 
FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO,LDA 

SEOE: Praca Mouzinho de Albuquerque. 113-9~ - Sala 911 
LOJA: Centro Comercial Brasilia - Loja 127. Parte Nova - 4100 PORTO 

LINDNER 

o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENT A<;AO 
E PRESERV A<;AO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAisES ESTRANGEIROS 
Os conjuntos de 1989 j~ chegaram 

PE<;AM PRE<;ARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELlA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA 

• 

EDITORIAL 
E com 0 maior go51o que retomamos 0 contacto com os leltores ap6s um 

Interregno bem mais longo do que previamos e do qual desde ja nos 
penitenciamos. 

Como todos deverao calcular, a Lubrapex 92 mobilizou todos os nossos 
esfo~os: desde 0 inicio do ana ate a data da sua realiza~ao e, depois, ate a 
devolu~o das participa~6es e diligencias acess6rias, apenas fol hurl"'anamente 
possivel trabalhar para que 0 grandioso certame correspondesse aos designi
os e51abelecldos e a expectativa criada. 

Mas 0 contacto com os associados ntio se quebrou pois, ap6s todos eles 
terem recebido no ana transacto 0 Boletim n.!! 1 dessa manife51a~ao, todos 
receberam igualmente, este ano, 0 Boletim n.!! 2, 0 Catalogo, 0 Palmares e 0 
Catalogo do Leilao Lusa-Brasileiro. 

E aqui permitima-nos chamar a aten~ao dos cons6cios para a circunstancia 
de Ihes termos possibilitado fica rem com publica~6es de alta qualldade e valor 
- possibilidade essa reservada somente aos intervenlentes dessa exposl~o 
e aos s6cios do CFP. 

o grande esgotamento provocado pelos trabalhos Inerentes a Lubrapex 92, 
as ferias, um Imponderavel absolutamente imprevl510 e mais de um mes de 
Indesejavel doen~a, explicam que s6 agora Ihes chegue as mtios esta Revl51a. 

Num esfor~o para minorar os inconvenientes, determinama-nos que e51a 
Revi51a contivesse 58 paglnas. 

Revi51a que alnda e dominada pela Lubrapex 92, com um longo relato da 
Exposi~o, alias, tal como se impunha. 

A publica~ao desfasada no tempo do relat6rio de actividades correspon
dentes ao ana de 1991, e justificada pelo desejo de dar continuidade ao principio 
de deixar arquivado esse documento no 6rgtio do CFP . 

Finalmente, desejamos desde ]a chamar a aten~ao dos cons6cios para 0 
auspicioso evento que se comemora em 1993: os 50 an os do Clube Filatellco 
de Portugal. Temos e51ado a esquematizar urn conJunto de celebra~6es que 
irao tendo lugar ao longo desse ano. E estarnos plenamente receptlvos a todas 
as suge516es que para 0 efeito os cons6cios achem por bem enviar-nos. 

* ** 
Aproveitemos ainda 0 ensejo para desejar a todos urn BOM E FELIZ NATAL 

e PROSPERO ANO NOVO. 
Ate breve. 

A. SILVA GAMA 
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Somos 

ESPECIALISTAS 

em selos chissicos, series antigas 
e modernas de todos os paises. 

Hist6ria Postal Mundial. 

Solicite 0 envio GRATU/TO de: 

• Catalogos de vendas mensais. 
• Catalogos de lei/6es pelo correio. 

(0 conteudo dos nossos cat6logos esta dedicado ao colecci
onador de medio e alto nlve/ ji/ate/jeo). 

Colecciollo: ........................................................ . 

Nome: ............................................................................................... . 

Morada: ............................................................................................ . 

(AT"LOGOS PARA 1993 Je'I a venda! 

YVERT - Volume I - Fran<;:a 
Volume IA - Andorra, Monaco, Onu, Europa/Cept 
Volume VII - Ultramar, de Oceano Indico a Zouloulandia 

ATENEU - Portugal, Macau, a cores 

Estamos em 1992, ana do nosso 40. 0 aniversario em actividade filatelico
comerciaL Pode dar-nos os parabhzs, mas e v. que recebe as prendas! 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Escrltorlo Fllatelico 

Telefone: (062) 831248 - 2500 CALDAS DA RAINHA 

Desde 1952 a vender selos e material filatelico 

AdmissCio 
Quofizco;oo onual 

ASSOCIA(io PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA 
Alameda Unhas de Torres, 155 · 1.. Esq. - 1700 USBOA - PORTUGAL 

Relllizlldora de POHtllis-Muxill108 de Portugal, Arores .e Madeirll 

CONDI~6ES DE ADMISSAO 
POrlugal/Espanha 

1.oo0S00 
1.000500 

Europa 

FF 50,00 
FF 50,00 

Pagamenlos per choquo, vale do """''' ou val. pooIol ;"'",oc:io .... 1 

Envia-se Bolelull, a pedido • 

Oulros PoIses 
USS 10.00 
USS 10.00 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COMPRAMOS 
EUROPA - (CEPT) 

• novos sem charneira • 
a 50% do Catalogo Especializado Afinsa, desde 1965 a 1976 inclusive 

FILA TELIA NUMISMATICA MADEIRA 
T.lcf.: (091) 230 ~o - F.., (09\) 30 805 • C.o\IX-\. POSTAL - 4511 • 90P FUNCHAL CODEX - /.L-\DElRA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Os ultimos preyarios em distribuiyco 
completamente actualizados 

• PORTUGAL 1953-1991 (II Centemlrio) 

• Novas P AISES DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

• EMISSOES EUROPA-CEPT, em selos, mini-folhas, sobrescritos do J.l! dia 

• AS VIAGENS DE S.s. 0 PAPA, circulares com inscri~ao, para que possa 
reccbcr todos os sobrescritos comemorativos. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Telefone (062) 83 12 48 • 2500 CALDAS DA RAINHA 

1---- ------ - ------------------------1 

Desde 1952 a vender selos e material filatelico 

PORTUGAL - COLONIAS Pacotes para Revenda 
ESTRANGEIRO 

QUALQUER 
NOVIDADES Em envtlopt McrladOf 

MANCOLISTAS PAIS TEMA hallpartrtt com Ilp~60 
x 10 x 10 

ASSINATURAS CONT ACTE.NOS 
PORTUGAL so dt. 800$ 950$ 

I. COELHO, FILATELIA e 100 dt. 1850$ 2000$ 

Apartado, 135 - FARO 8002 UlTRAMAR 200 dt. 3700$ 4000$ 
SOO dt. 10000$ 10500$ 

MUNDiAIS so cit. 700$ 850$ 
Selos de Portugal, Ultramar 100 cit. 1400$ 15S0$ 

e Estrangeiro 200 cit. 2900$ 3200$ 
Nov/dades. Tem6ticos. 500 cit. 7SOO$ 8000$ 
Sobrescrltos de 1.° ella 

TOCO 0 MATERIAL FILAT~LlCO TEMAncos SO cit. 1500$ 1650$ 

BaSIoS I Campos, Ldao (Diversos temas) 100 cit. 3000$ 3150$ 

R. Marla Andrade, 55 - Tel. 834108 H. SARMENTO 

1100 L1110A PORTUGAL TaITe FA.· 01.· - 2780 OEIRAS • (Tel. AA318 85) 
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LeifOes ![ifate[icos, Paufo fJ)ias 

PROXIMO LEILAO 
16 e 17 de Janeiro 1993 

Pedidos e Informas;6es 
Apartado 30003 - 1321 LISBOA CODEX 

Telefs.: 60 0750/6064 88 • Fax: 6064 88 

Exposis;ao de Lotes 

No Local do Leilao 
Rua Dr. Antonio Ondido, 17 
1000 LISBOA • (a S. Sebastiao da Pedreira) 
Dia 16 de Janeiro de 1993 (manha) 

Lisboa - 18 de Dezembro de 1992 e 
2 e 9 de Janeiro de 1993 no 
Clube Filatelico de Portugal 

Porto - 19 de Dezembro de 1992 no 
Clube Nacional de Filatelia 
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