
has 
lanticas. 

A partir do sec. XVI elas abrlram 
novos rumos para 0 mundo ... 

A singular hist6ria das Ilhas Atltinti
cas em mais uma notavel edifao 

dos Correios de Portugal. Ilhas que li-
garam tres continentes, colo
caram 0 oceano Atliintico )I~("'~~~f1 
no centro do mundo e 
lanfaram Portugal numa 
gesta que para sempre ha-
ven'a de marcar 0 destino 
da Nafao Lusitana. 
Perde-la e perder uma par- I~ .......... 
te essencial da cultura por
tuguesa e da hist6ria do 
desbravamento do mundo 
pelohomem. 

Magnjficamente ilustrada e com 
tutos de elevado rigor, acompanha
dos por 37 selos de colecfdo, esta 
edifdo de luxo constitui uma 
oportunidade Unica de desco
brir outraJace da nossa his
tana. UmaJace que revela 0 

papel./undamental das Ilhas 
Atlanticas na d¢nifdo geogrd
fica do mundo a partir do sec. XVI e 
nas iniciativas pottuguesas que 
am'buiram ao oceano atlantico uma 
nova dimensdo que 0 catapultou 
para 0 centro do mundo. • 

S corretOS 
A venda no 

LO 
()) 
()) 
T""" 

• 
o cr: 
aJ 
~ 
W 
I
W 
C1) 

• 

01 

z 

(rip 
BOLETIM 00 CLUBE 

FILA TELICO OE PORTUGAL 

o Clube Filatelico 

de Portugal 

associa-se 

as comemora~6es 

dos 500 Anos dos 

Descobrimentos . 



AFINSA adquiriu para os seus clientes a mais importante e famosa colec~ao filatelica 
de classicos de Portugal, do grande coleccionador ANGELO LIMA, composta por pe~as 

de extraordiniria raridade, muitas delas consideradas pe~as unicas e ganhadoras 
de valiosos premios. 

o leilao desta colec~ao tera lugar em Madrid, na ter~-feira dia 21 de Novembro 
no Hotel Palace (Salao Cortes). 
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Novo Horario do Sede 
do nosso Clube 

Nos Oltimos tempos, um nOmero significativ~ de associ ados tem-nos contacta
do solicitando que, pelo menos, uma vez por semana (alem do s6bado, obviamente) 
a sede se encontre aberta para consulta de cat610gos, trocas e resolu<;:oo de pro
blemas de ambito administrativ~. 

Considerando que os prezados cons6cios deixaram, praticamente, de com
parecer na nossa sede, nas noites de sexta-feira, para as habituais reunioes de trocas 
e de convfvio filatelico, por razoes ligadas a outras motiva<;:oes da vida modema e 
ate por uma questoo de falta de seguran<;:a que se verifica na capital. particular
mente 6 noite e indo ao encontro da pretensoo dos s6cios que acima raferimos, a 
Direc<;:oo resolveu que, a partir do pr6ximo dia 15 de Setembro, 0 hor6rio da sede 
passe a ser 0 seguinte: 

Quintas-Feiras - das 15 6s 19 horas 
S6bados - das 14 e 30 6s 19 horas 

Esperamos que este novo hor6rio satisfa<;:a a maioria dos nossos associados e 
apelamos para a boa compreensoo de todos. 

A Direcyco 

@ ~ITffi) 
ASSOCIA~AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILlA 

Apartado 52. J 25 
J 700 LlSBOA • POTUGAL 

Realiza e distribui Postais-Maximos com selos de Portugal, A~ores e Madeira. 

CONDI~6ES DE ADMISSAO 
Porlugal Europa Oulros Paises 

Admissiio 1.000$00 FF 50.000 US$ 10.00 
Quolila~iio ARual 1.000$00 FF 50.000 US$ 10.00 

Pagamento por cheque, vale de correia ou vale postal internacional em nome de 

ASSOCIA<:AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA 
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~ filatelia 
\eJ BARATA DAS NEUES 
Rua da Tnndade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carma) - Apartado 2690 -1117 LlSBOA CODEX 

Telef.: (01) 3467133 - Fax (01) 3429967 

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS 

Possuimos grande quantidade 
de livros, revistas e catalogos 
sobre filatelia e numismatica 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

-MA .. • ...... 
- SOBRESCRITOS 

DE 1.° DIA 
-INTEIROS POSTAIS 

- POSTAIS MAXIMOS 
- CART AS FllATELICA 
- AEROGRAMAS 

97 D. Ca~os I CE37. 39. 40. 41. 42. 51. 55. 56. 57. novos c/charnelra 
98 D. Carlos «Mouchon. sobrecarga -Republica> CE169 e CE171 novos 
99 Imperio Colonial Portugues CE314 e CE315 novos 

iNDIA PORTUGUESA 

100 Tlpo corea 50 RS. CE53. em Quadra novo. Denteado 121/2 
101 TIpo corea 50 RS CE104 novo Dent. 121/2 
102 D. Luis I Flta Dlrelta serle usada CE132/138 
103 D. Carlos I sobrec. ccRepublicall s9rJe completa c/charnelra nova CE200/215 

TIMOR 

104 D. Luis I selos novos isolados CE13. 14. 17. 44. 80 e 84 c/slnal de charnelra 

REP. POPULAR ANGOLA 

105 Conchas 1974 c/sobrecarga preta sobre .. Republica Portuguesall 
serle completa nova s/charnelra CE35/48 

106 Borboletas 1.0 Grupo serle em Quadras s/charnelra CE55/61 
107 Borboletas 2.° Grupo serie completa s/charnelra CE83/89 
108 Bloco n.o 4 185.° Anlvers6rio do Correlo Naclonal 

R. POPULAR DE MO<;AMBIQUE 

109 Expo81 ExposlyoO Mundial da Caya serle completa em Quadras 
obliteradas c/carlmbo comemorativo CE228/233 

110 Reptels serle completa nova s/charnelra CE288/293 
111 Bloco Anlver. da Independencla CE3 
112 Bloco Jogos Olimplcos de Moscovo 1980 CE4 

L1TERATURA 

113 

114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
121 
122 
123 

Revlsta .. Selos & Moedasll. Clube Galitos. Colecyoo encadernada 
em 9 volumes n.o 1 ao 93. alguns numeros trocados na ordem numerlca. 
n.O 10 em fotocopla. Volumes aparados nas tres margens 
Revista .. Selos & Moedasll Clube Galitos n.O 31 ao 97 bom estado 
Revista ccFranqulall encadernada pelo editor em 3 volumes n.o' 1 00 37 
Revista ccFranqulall n.o' 1 ao 37 bom estado 
Revista .Estampllha e Vlntem. n.o' 1 ao 20 bom estado 
Revista .Fllatella Tem6tJca. Ass. Port. FII. Tem6tJca. Encadernada 
em 4 volumes aparados nos tres margens n,o' 1 ao 130 
Boletim do Ass. Portuguesa de Maxlmafilla. Encadernado em 2 volumes n.o 1 ao 42 
Jornal .. Noticlas Filatellcoll Colmbra n.'" 19 00 90. 92. 93 e 95 ao 105. Estado habitual 
Jornal Fllatellco Us boa n,o' 1 00 60 Estado habitual 
Revista .. Portuguese Philatelic Society» n.'" 34 00 104 Fev. 1971 a Nov. 1987. Estado habitual 
Revlsta . 0 Seloll e .. Ofertas de OcaslOoll do Casa A. Molder 
do n.o 44 (Dez. 44) ao n.o 223 (Set. 60). 
De acordo com 0 que se conhece sem nenhuma falta neste periodo 

Data limite para a receP9cJo das ofertas 25 Outubro de 1995 
Aceitam-se lotes para a pr6xima Venda Inter-SOclos. nas condlc;:6es habituais, 

ate 30 de Outubro de 1995 
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71 TAXA de Telegrama 2 RS CE51 usado, sobree. vermelha Dent 13 1/2 
72 D. Caros I Mouehon serfe eompleta CE96/106 usada CE106 c/pontos 6xldo 

MACAU 

73 Embareac;:c5es de Macau serle completa nova s/charnelra CE363/65 
74 Carta Geogr6f1ea, Bloco de 10 selos, 1.5 PT usados CE393 
75 Ponte Talpa sobree. 2.00/2.20 PTS CE448 Quadra usada 
76 Assemblela Leglslatlva Bloco de 3 salos usados CE444 

ANGOLA 

77 TIpo Coroa 40 RS CE13 s/goma Dent 13 1/2 
78 Aves Serfe completa usada CE326/349 

MOC;:AMBIQUE 

79 TIpo Coroa 50 RS CE6 usado Dent 12 1/2 
80 D. Luis Jornals, 5 RS/4O RS CE26 usado bonito 
81 D. Luis I sobree. St.O Ant6nlo 200 RS CE48 novo Dent. 121/2 
82 D. Luis I sobree. St.O Ant6nlo 50 RS, 200 RS, CE46, 48 novos Dent. 13 1/2 
83 D. Luis I sobree. Moc;:amblque 5 RS/40 RS CE52 usado 
84 D. Carlos sobree. Republica CE1 03/117 serle usada alguns deteltos 
85 D. Carlos Mouchon sobree . • Nyassa. CE14/26 serle usada 
86 D. Cartos Diogo Neto sobree .• Nyossa CE1 /13 serle usada 
87 Borboletas CE388/407 serle nova alguns selos e/charn. 406 c/6xldo 

LOURENC;:O MARQUES 

88 D. Carlos serle CE1/13 selos novos e usados 
89 D. Luis 80 RS CE28 usado 

COMPANHIA DO NY ASSA 

90 Motlvos dlversos serie nova CE106/125 

INHAMBANE 

91 D. Carlos "Mouehon .. CE22 25, 26, 88 novos 
92 D. Carlos I sobreearga "Republica .. serie nova CE32/46 

ZAMBEZIA 

93 D. Carlos I "Mouehon. CE2O, 21, 24, 26, 27, 49, 53 novos 
94 D. Carlos I sobree . • Provls6rlo» serle completa novas CE42/45 

QUELIMANE 

95 4.0 Cent. Deseob. Camlnho Marit. fndla Sob. "Quellmane' e "Rep .• novas CE1/8 

SAO TOME E PRINCIPE 

96 Correia Aereo Serle nova CE1/9 e/eharnelra n.o 6 talta um dente 
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EDITORIAL 

Cumprindo as disposi<;oes estatutarias anunciou-se, com a de
vida antecedencia, a realiza<;oo da Assembleia Geral ordinaria do 
nosso Clube. Tal como constava da respectiva Convoca<;oo, a 
sessoo ordinaria da referida Assembleia teve lugar no passado dia 
18 de Julho, na Sede do C.F.P. pelas 21h e 30m (em 2.° convoca
<;(0), perante numero reduzldo de associados, 0 que em parte se 
justifica dado que 0 referido mes ja convida a umas ferias 
repousantes. Apesar disso, esperavamos uma sola mais «composta)) de 
assoclados e amigos 0 que motiva sempre todos os que, muitas vezes 
com sacrificios de varia ordem, doo tanto do seu esfor<;o e dos SE"' ..:6 

tempos livres, para tornar cad a vez maior 0 C.F.P .. 
Ponto alto desta sessoo ordinaria da Assembleia Geral foi a 

pro posta apresentada para elei<;oo do associado Fernando Go
mes Carroo para socio honorario do nosso Clube. Esta proposta 
foi aprovada por unanimidade e aciama<;oo, tendo 0 eleito agra
decido com palavras muito sentidas. 

Nada mais justo do que esta singela homenagem a Fernando Gomes 
Carroo que, como dirigente do nosso Clube (foi Presidente da Direc
<;00 de 1985 a 1987), foi de uma dedica<;oo sem limites, activo como 
poucos, disponibilizando-se totalmente, para engrandecer 0 seu e nosso 
Clube tendo ainda, com 0 seu entusiasmo e espfrito de iniciativa, obtido 
fundos significativos com que se mobilou a Sede e se melhorou a 
biblioteca, uma das melhores no genero. Tambem como dirigente 
federativo a sua ac<;oo foi notavel. 

De real<;ar que Fernando Gomes Carroo que, actualmente, noo 
exerce qualquer cargo directiv~, continua a ser uma dos mais 
dedicados e prestimosos socios do C.F.P. ao ponto de trabalhar 
desinteressadamente em qualquer tarefa que Ihe seja solicitada. 

Sem querer ferir a sua modestia, noo podemos deixar de referir, 
para que conste, que este nosso querido amigo e ilustre consocio, 
no dia da Assembleia Geral entregou ao Presidente da Mesa (antes 
da ordem dos trabalhos, note-se bern) um donativo de elevada 
importoncia para as obras da secretaria. Comentarios para que? 
Fernando Gomes Carroo e e sera sempre uma referencia para 
todos nos e para os vindouros. Bem-Haja amigo Fernando. 
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Eurico C.E. Lage Cardoso 
..) 



Protocolo de Colabora900 entre 
os CTT - Correios de Portugal SIAl 

e a Federa900 Portuguesa de Filatelia 
um ambiente de franca conviven-

N cia realizou-se, no passado dia 27 
de Abril, no Sola do Administrac;oo 

dos Correios de Portugal. em Lisboa, a 
assinatura do Protocolo de Colaborac;oo 
entre os Correios de Portugal e a Fede
rac;oo Portuguesa de Filatelia. 

o referido Protocolo foi assinado pe
los Senhores Dr. Carlos Silva, por parte 
dos Correios e Pedro Vaz Pereira em re
presentac;oo do Federac;oo Portuguesa 
de Filatelia, do qual e Presidente. 

Entre as entidades presentes encontra
va-se 0 ilustre Director dos SeNic;os de Fila
telia dos cn, Senhor Dr. RaOI Moreira e os 
seguintes membros dos Corpos Sociais do 
F.P.F.: Senhores Eng.o Femandes de Sousa, 
Dr. Antonio Cabral Rego, Jooo Violante, 
Femando Calheiros, Professor Antonio Bor
ralho e Jose Rodrigo Dias Ferreira. 

No final do assinatura do historico 
Protocolo trocaram-se interessantes e 
Oteis impressoes sobre a Filatelia Portu
guesa e Internacional. abordando-se 
ainda problemas referentes as futuras 
«Lubrapex's)) e a possivel realizac;oo de 
uma Exposic;oo Internacional em Lisboa. 

ACORDO DE COLABORA<;AO 

Considerando que os cn Correios de 
Portugal. SA e a Federac;oo Portugue
so de Filatelia, reconhecem a importon
cia do Filatelia como veiculo de divul
gac;oo cultural. estetica e cientifica por 
excelencia, actividade formadora do 
juventude, factor de aproximac;oo e de 
amizade entre os povos e ainda como 
promotora extraordinaria do imagem de 
Portugal no Mundo. 

4 

Considerando ainda, a expenencia 
colhida 00 longo de muitos anos de 
efectiva colaborac;oo demonstrou clara
mente a vantagem de desenvolver ac
c;oes concertadas, acordam as duos 
partes 0 seguinte: 

Clau5ula 1. a 

(Objecto) 

o presente Acordo tem por objecto 0 
reconhecimento do popel fundamental das 
duos partes no defesa, promoc;oo e de
senvolvimento do actividade filatelica em 
Portugal. 00 mesmo tempo que formaliza 0 
ambito do respectiva cooperac;oo mutua 
no campo do Filatelia organizada. 

Clau5ula 2.a 
(Exclusividade) 

Os cn Correios de Portugal. SA reco
nhecem a Federac;oo Portuguesa de Fi
latelia como Onico interlocutor para a 
Filatelia organizada e de competic;oo, em 
Portugal. 

ClaU5ula 3.a 

(Plano de Mostras e Exposic;:oes) 

A Federac;oo Portuguesa de Filatelia 
enviara aos cn Correios de Portugal. SA, 
ate 00 dia 30 de Junho do ana anterior 
00 do sua realizac;oo, 0 projecto de Pia
no de Subsidios a Mostras e Exposic;oes, 
para apreciac;oo. 

Apos analise dos cn Correios de 
Portugal. SA, que para 0 efeito reuniroo 
com a Federac;oo Portuguesa de Filatelia 
sempre que necessario, os cn Correios 

24 Ceres 1924/26 1.20 CE289 novo c/charnelra e pontos 6xldo 
25 Ceres 1924/26 1.60 CE291 novo c/charnelra 
26 Ceres 1924/26 2.00 CE292 novo s/charnelra 
27 Ceres 1924/26 2.40 CE293 novo c/charnelra 
28 Ceres 1924/26 3.20 CE295 novo c/charnelra 
29 Ceres 1924/26 5.00 CE296 novo c/charnelra 
30 Ceres 1924/26 10.00 CE297 novo c/charnelra 
31 Independencla 2.° Emlssao serle nova completa c/charnelra CE420/434 
32 Independencla 3.° Emlssao serle nova completa c/charnelra. CE435/450 
33 Ceres Revalldado serle nova completa c/charnelra CE488/493 
34 D. Nuno Alvares Pereira serle nova c/charnelra CE537/542 
35 D. Nuno Alvares Pereira 1.25. CE541 novo c/charnelra 
36 3.° anlvers6rlo da OTAN serle nova c/charnelra CE749/750 
37 Expo Intern. Bruxelas acento u-_ no E de Internac. CE833 
38 Lote de 53 FDC todos dlferentes anos 1970 a 1979 valor de cat61ogo 29.000. Carlmbos 

comemoratlvos bem batldos 
39 Etlqueta .Caravela- CE5. s/lmpressao de TAXA 
40 Etlqueta .Caravela. CE5 c/dupla Impressao de TAXA 

PORTUGAL POSTAIS MAxIMOS 

41 Marques Pomballote 3PM's (carlmbos Pombal. Usboa. Oelras) CE1592 
42 Colombo lote 2 PM's carlmbos Funchal CE1847/1848 
43 Vultos lote 2 PM's carlmbos Usboa CE1734/1735 
44 Carro Militar PM c/carlmbo Praia do Rlbatejo CE1686 
45 Fortalezas Madeira lote 4 PM's carlmbas Funchal CEI764/1767 
46 Pedro Nunes lote 2 PM's carlmbos Usboa CE1398/1399 
47 Camees lote 2 PM's carlmbas Cascals e Usboa CE1470/1471 
48 Vultos da Republica lote 6 PM's c/carmbos concordantes CEI458/63 
49 Almeida Garrett PM c/carlmbo do Porto CE827 

MADEIRA 

50 D. Luis I Flta CUNa 10 RS CE15 Dent. 12 'I, novo c/charnelra 
51 D. Luis I Flta CUNa 20 RS. CEI6. Dent. 12 'I,. Sobrec. C. novo s/charnelra 
52 D. Luis I Flta CUNa 15 RS. CE22. Dent. 12 'I,. Sobrec. C novo c/charnelra 

AC;ORES 

53 D. Luis Flta CUNa 20 RS. CE3. novo s/goma boas margens 
54 D. Luis Flta CUNa 5 RS. CE7. novo c/charnelra 
55 D. Luis Flta CUNa 20 RS CE9. novo s/goma c/tra<;:o vertical 
56 D. Luis Flta CUNa 25 RS CE10 novo 
57 D. Luis Flta Dlrelta 50 RS CEll usado 
58 D. Luis Flta CUNa 80 RS CE12 usado carlmbo 43 
59 D. Luis Flta CUNa 100 RS. CE13 novo s/goma dupla Imp. sobrecarga 
60 D. Luis Flta Dlrelta 10 RS. CE17 novo. c/charn .. sob A s/goma Dent. 12 'I, 
61 D. Luis Flta Dlrelta 50 RS. CE20 novo sobrec. C Dent. 12 'I, 
62 D. Luis Flta Dlrelta 120 RS. CE23 novo c/charnelra 
63 D. Luis Flta Dlrelta 15 RS CE25 novo c/charnelra sob. C Dent. 12 'I, 
64 D. Luis Flta Dlrelta 300 RS CE27 novo Dent. 13 'I, 
65 D. Luis Flta Direlta 50 RS, CE30 novo Dent. 12 'I, 
66 D. Luis Flta Dlrelta 150 RS CE31 novo c/chamelra (raro) 
67 D. Luis Flta Dlrelta 20 RS CE39. novo. Pap. porcelana c/chamelra 
68 Jornals 2 'I, RS CE46 usado marca nominal S. Roque 
69 D. Luis I De Perfil 5 RS CE47 novo c/charnelra 
70 D. Luis I De frente 5 RS CE48 novo. Dent. 12 'I, 
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15.000.00 
6.000.00 
1.500.00 
1.500.00 
1.000.00 



Permutas Inter-Socios 
CONDI<;OES GERAIS 

VENDAS 

1) Todos os lotes partem de um valor estobelecldo pelo s6clo vendedor e seroo adjudlcados pela 
malor oferta. 

2) As ofertas seroo recebldas durante determlnado tempo lndlcado no BoleHm. As ofertas teroo que 
chegar a secretaria do C.F.P. ate ao dia anterior da data marcada tendo em aten~oo a ordem de che· 
gada. A adjudlca~oo sera sempre felta ao malor ofertante. pelo valor 19ual a oferta que flcou lmediatamen· 
te abalxo acresclda de 5%. No caso de 19ualdade entre ofertas 0 lote sera atrlbuido a oferta chegada em 
prlmelro lugar 

3) Todo 0 material estara dlsponivel na sede do Clube para consulta. Aos s6clos fora de Usboa sera 
facultada toda a Informa~oo e fotoc6pias do lote ou lotes em venda. mas a pedldo. Os pedldos de 
Informa~oo e fotoc6plas deveroo ser acompanhadas de selos de correlo para os portes da res posta. 

4) Noo e cobrado qualquer encargo 00 s6cio comprador. 
As despesas de envlo do material adqulrldo seroo por conta do s6clo adqulrente. 
5) Os lotes sOo expedldos pelo correlo em carta reglstada ou valor declarado (neste caso a pedldo) 

e vlajam por conta e risco do comprador. 
6) Salvo Indlca~oo em contra rio seroo utillzados os catalogos especiallzados para selos e .Olivelra 

Marques» para Intelros postals. 
7) Para os s6clos fora de Portugal as remessas para pagamento dos lotes teroo que ser enviadas em 

escudos em Vale Postal ou Transferencla Bancarla em nome do C.F.P. 
8) S6 sao aceltes reclama~6es dentro do prazo de 5 dlas apOs a recep~oo dos lotes. 

lOTE 
N.· 

PORTUGAL SELOS 

1 D. Marla SO RS. CE3 usado margens curtas 
2 D. Marla 100 RS CE4 usado reparado carlmbo 71 azul margens curtas 
3 D. Pedro V 100 RS CE9 usado margens normals carlmbo 102 
4 D. Pedro V 5 RS CElD usado margens normals castanho/Vermelho 
5 D. Pedro V 5 R CElD II usado margens normals 
6 D. Pedro V 5 R CE10 II usado margens normals (manchas 61eo no carlmbo) 
7 D. Luis lOR CE15 usado margens curtas 
8 D. Luis Fita Curva 5 RS CE19 novo s/goma margem curta 
9 D. Luis Flta Curva 10 RS CE20 usado margens normals carimbo 76 
10 D. Luis Fita Curva 120 RS CE26 s/fragmento carlmbo 1 margens curtas 
11 D. Luis Flta Curva 120 RS CE34 usado carlmbo 46 
12 D. Luis Fita Curva 240 RS CE35 usado Dent. Superior esq. em mau est. 
13 D. Luis Fita Dlrelta 120 RS CE44 usado carlmbo 51 
14 D. Luis Flta Dlrelta SO RS CE50 usado Dent. 12 '/2 
15 D. Luis Flta Dlrelta 50 RS CE50 usado Dent. 13 '/2 
16 D. Luis .De Frente» 25 RS CE63 novo s/goma bonito 
17 D. Luis Flta Dlrelta 20 RS CE66 usado Dent. 12 '/2 
18 D. Luis Fita Dlreita 20 RS CE66 novo Dent. 13 '/2 goma c/pontos oxldo 
19 D. Carlos I ISO RS CE77 s/fragmento Dent. 13 '/2 
20 D. Carlos I 300 RS CE79 usado 
21 D. Luis sobrecarga E 20 S/25 RS CE95 usado 
22 Centeno Nasc. Inf. D. Henrlque SOO RS CE109 usado 
23 Ceres 1924/26 96 c CE287 novo c/chamelra 
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PREC;:O 
BASE 

75.000.00 
40.000.00 
7.S00.oo 
9.000.00 
6.000.00 
6.000.00 
3.S00.00 
7.000.00 

12.000.00 
6.000.00 
5.S00.OO 

37.500.00 
9.000.00 
4.000.00 
4.000.00 
2.000.00 
3.500.00 

26.000.00 
4.000.00 
5.000.00 
3.S00.OO 
4.000.00 
2.500.00 

de Portugal, SA transmitiroo a Federac;:oo 
Portuguesa de Filatelia a respectiva de
cisoo formal ate ao dia 30 de Setembro 
do mesmo ano. 

Clausula 4.a 
(Imprensa Filatelica) 

1. Anualmente, ate ao dia 30 de Ju
nho, a Federac;:oo Portuguesa de Filatelia 
enviara aos CIT Correios de Portugal, SA, 
para apreciac;:oo, uma lista de todas as 
publicac;:6es filatelicas cuja edic;:oo consi
dera passivel de ser patrocinada. 

2. Com a lista, sera ainda entregue 0 
orc;:amento do evento. 

3. Ap6s analise e acordo dos CIT 
Correios de Portugal, SA quanto ao valor 
solicitado, estes comunicaroo a Federa
C;:OO Portuguesa de Filatelia 0 valor do 
patrocinio a conceder. 

4. Seroo sempre os CIT Correios de 
Portugal, SA, ouvida a Federac;:oo Portu
guesa de Filatelia, que distribuiroo pelos 
editores em causa as parcelas deste 
patrocinio global, nunca antes da publi
cac;:oo de cada numero das mesmas 
publicac;:6es e face aos documentos de 
aceitac;:oo respectivos emitidos pelos 
servic;:os especializados. 

Clausuia 5. a 

(Uteratura Filatelica) 

1. A Federac;:oo Portuguesa de Filate
lia podera apresentar aos CIT Correios de 
Portugal, SA, sempre que considere existir 
interesse tecnico evidente, propostas de 
patrocinio para a edic;:oo de livros sobre 
temas filatelicos. 

2. Os CIT Correios de Portugal, SA 
analisaroo essas propostas, decidindo 0 
eventual patrocinio solicitado, de forma 
casuistica. 

Clausula 6.a 

(Plano Filatelico) 

1. Os CIT Correios de Portugal, SA 
poderoo consultar a Federac;:oo Portu
guesa de Filatelia, sempre que 0 enten-
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dam necessario, quando da elaborac;:oo 
da proposta do Plano de Emiss6es Filate
licas de cada ano. 

2. Ap6s a aprovac;:oo do Ministro das 
Obras Publicas, Transportes e Comunica
c;:6es, os CIT Correios de Portugal, SA 
informaroo formalmente a Federac;:oo 
Portuguesa de Filatelia do conteudo final 
do Plano Filatelico aprovado. 

Clausula 7.a 

(Dia do Selo) 

1. Os CIT Correios de Portugal, SA e 
a Federac;:oo Portuguesa de Filatelia 
acordam em contribuir mutuamente para 
a realizac;:oo do dia do Selo a 1 de De
zembro de cada ano. 

2. Para 0 efeito, a Federac;:oo Portu
guesa de Filatelia enviara aos CIT Correi
os de Portugal, SA para apreciac;:oo, ate 
ao dia 30 de Setembro de cada ano, 
pro posta de orc;:amento da mesma cele
brac;:oo. 

3. Sempre que possivel, os CIT Correi
os de Portugal incluiroo a comemorac;:oo 
no ombito da emissoo do Dia da Inde
pendancia Nacional. 

Clau5ula s.a 
(Dlsposiyoes Finais) 

o presente protocolo tera a durac;:oo 
de um ano, automaticamente renovavel, 
podendo ser denunciado por qualquer 
das partes antes do decurso desse prazo, 
mediante aviso expresso com antece
dancia minima de tras meses. 

PORTUGAL - COLON lAS 
ESTRANGEIRO 

QUALQUER 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS PArS I TEMA 

ASSINATURAS CONTACTE·NOS 

I. COELHO, FILATELIA 

APARTADO, 135 - FARO 8002 



Portugueses brilham 
em Estugarda 

A competencia, 0 dinamismo e uma 
forc;:a inquebrantavel. soo alguns 
dos atributos que proporcionaram 

a Justino Cruz guindar 0 Clube Filatelico 
Portugues em Estugarda (CEPE), a um lu
gar de grande relevo tanto no panora
ma filatelico portugues como no alemoo. 
A prova disso, foi constatada na 
Interportugal 95, exposic;:oo de que fala
remos adiante, do lado nacional. pelo 
envio a esse certame, especialmente para 
o efeito, de um seu representante, por parte 
do Presidente do Conselho de Administra
c;:oo dos Correios de Portugal; pelo presenc;:a 
ho mesmo certame de Pedro VOl Pereira, 
Presidente da Federac;:oo Portuguesa de 
Fiiatelia, e, do lado alemoo, 0 facto da 
Federac;:oo Rlatelica Regional do Sudoeste 
da Alemanha, ter determinado efectuar 0 

seu Congresso como manifestac;:oo paralela 
a Interportugal. e junto ao local onde ela se 
realizou. 

Aquele filatelista, partindo do zero, 
passe a passe foi criando estruturas, foi 
aprimorando realizac;:6es, foi conjugan
do vontades, foi convencendo alguns 
mais cepticos, com uma tenacidade 
verdadeiramente notavel que teria de 
dar os seus frutos. 

Uma das suas virtu des, foi tambem a 
de ter sabido agregar ·para junto de si 
um punhado de colaboradores dedica
dos que, para alem de participarem 
activamente na vida, digamos, de roti
na, da colectividade, prestam gostosa
mente a sua colaborac;:oo nas iniciativas 
que voo sendo levadas a cabo. 

Foi exactamente este, 0 caso da 
Interportugal 95, exposic;:oo filatelica rea-
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lizada a 25 e 26 de Marc;:o passado a qual 
foi. sem duvida, a acc;:oo mais marcante 
da celebrac;:oo do 20. 0 aniversario do 
clube. 

local e implantacrao 

A manifestac;:oo teve como cenario as 
multidisciplinares e confortaveis instalac;:oes 
do antigo Casino da cidade, cuja funci
onalidade ficou bem patente. Na ver
dade, os amplos espac;:os disponiveis, 
permitiram a instalac;:oo adequada do 
stand do clube organizador, de um outr~ 
dos Correios da Alemanha e 0 do re
presentante dos Correios de Portugal. 
ambos providos dos carimbos oficiais que 
dedicaram a manifestac;:oo. 

Tambem a Caixa Geral de Dep6sitos 
participou na Interportugal com a pre
senc;:a do seu consultor, patenteando 
selecc;:6es das suas espectaculares e va
liosas colecc;:6es das areas da numis
matica, medalhistica e de mealheiros, 
todas elas muito procuradas pelo publico 
que sempre foi acolhido no seu stand com 
interessantes ofertas filatelicas, bem como 
com brindes de natureza geral. 

Uma concorrida Boisa Filatelica teve a 
presenc;:a de varios comerciantes da es
pecialidade. 

Alias, uma nota saliente desta exposi
c;:oo foi a presenc;:a permanente de nu
merosos visitantes, para 0 que teria con
corrido tambem 0 facto do Kursaal se 
situar num local muito acessivel de 
Estugarda. 

Uma outra nota muito positiva deve 
ser remetida a organizac;:oo, com tudo 

Vendo selos novos 
do Franc;:a dos ones 1992/ 
1994. Pequenas colec
c;:oes da Sulc;:a, Belglca e 
Australia. Pacotes de selos 
usados. 

Horaclo do Carmo. E.N.1. 
- Avelos do Comlnho. 3780 
Anadla. 

Vendo selos da Moldo
va, PMR e de outros pai
ses que formaram a URSS. 
Corresp. em Ingles, fran
ces, espanhol ou alemoo. 
So correspondencla reglsta
do. 

Petrik Vladimir. Petrya 
Zadnpru str. 18-109. Moldo
va. 277042 Rlshlnev. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUI<;AO GRATIS, 
PRE<;ARIOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas. dlfe
rentes, completas. Indlque
nos 0 que colecclona. 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

Troco selos novldades, no
vos e usados de Cuba por 
Portugal, Ac;:ores, Madeira, 
Macau e Europa Ocldental. 
Corr.: Ingles ou espanhol. Llc. 
Israel Lopez. Apartado 86. 
Placetas 52800. Villa Clara. 
Cuba. 

Balsa Filatelica 

Vendo selos de Portugal e 
ex-colonlas com bons docu
mentos. 

Possuo bom stock de pa
cotes de selos. Bons prec;:os. 

Algumas ofertas sao IIml
tad as. Pec;:a IIsta de prec;:os 
gratiS envlando 0 selo para 
a resposta. So por corres
pondencia. 

Contactar: Jooo Pedro A. 
Rocha. Molta, 3780 Anadlo. 

Selos de Portugal e ex
-colon las Ultramarlnas. Pa
lops, usados, troco com ou
tros colecclonadores na 
base do cotaloga- Aflnsa. 
Atendo IIstas do mesmo ca
talogo. Marlo Abfllo do Cos
ta Serrano. Rua 5 de 
Outubro, n.O 18, 3. 0 Dto. 
Buraca. 2700 Amadora. 
Telef.: 471 11 07. 

Selos usados, Isolados 
ou noo, pacotes de se
los. Tambem Alemanha, 
Franc;:a, Espanha e outros 
paises. Bons prec;:os. Bons 
selos. 

Contactar: Jooo Pedro 
A. Rocha. Molta. 3780 Andla. 

Vendo selos de Portugal a 
50% do catalogo ou troco 
por credlfones. 

Monteiro 
6, rue Magellan 
75008 Paris. Franc;:a. 

Vendo ultlmos lotes de se
los de Portugal e Ex-.Colonl
as, novos e usados, antlgos, 
e de outros paises. Descon
tos de 75 a 85% sobre Yvert 
e Aflnsa. 

Cartoes Telefonlcos por 
prec;:os Inc rive Is. 

Envlo IIstos. Telefone: 031-
Troco selos e postals maxl- -22833 a nolte. 

mos da China 1984-1995 por Orlando S. Santos - Relvas 
series novas de Portugal. do Frelxo - 3200 Lou
Corr. em Ingles. Young Ble so. 
Yung. 202 Romm/40 Jla Bao ----------
3 Cun. 91 Boo Town (201101) PRE<;ARIOS DE SERIES 
Shonghal. R.P. China. COMPLETAS NOVAS DE POR

Particular vende material 
fllatellco da Moldova, ex
-URSS e Russia. 

Ouzdenskl Gennadl. 
P.O. Box 179 
278100 Bendery 15 
Moldova 
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TUGAL - 1953-1992 -
-Inclul Igualmente multo 
colsa em usado. Com ble
cos, Ilcarnets» e outras varle
dades. Gratis a pedldo. 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 



Boisa Filatelica 

Espa<ro a disposi<rao de todos os leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o economico de 70$00 por linha. 

TODO 0 MUNDO - PArSES E 
TEMAS - Mals de 35.cro series 
em <cstock». Envle-nos a sua lis
to de faltas. Tamoom prec;:artos 
gratis e pedldo. 

FILATELIA SERGIO SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugal/ 
/ Ac;:ores e Madeira). Procuro 
para especlallzac;:oo tudo so
bre este tema: novos, usados, 
falsos, relmpressiSes, grandes 
blocos, erros, provas, cartas. 
Compro, troco e vendo. Pau
lo Vieira - Apartado 135 - 8002 
Faro Codex. 

Selos vendo e compro, 
novos e usados. Contlnente 
e ex-colonlas. Bons prec;:os. M. 
Leltoo. Rua Julio Dantas, 3-1.° 
F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. 

PACOTES COM SELOS -
- Para revenda ou dlrecta
mente 00 colecclonador. 
Multos poises e mals de 30 
temas dlferentes. Pec;:a 
p!ec;:arios Qratls. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Vende-se Colecc;:oo Mo
c;:amblque Colonia, com 16 
faltas, nova, luxo, em tlras 
Hawld. So partlculares. Res
posta pora Apartado 139. 
2685 Sacavem. 

ALGARVE. Marcofilia classl
ca. Procuro cartas, selos Iso
lados, postals, telegramas, 
etc., desta provincia ate 1912. 
Compro ou troco por outr~ 
material similar do resto do 
pais, pols possuo stock razoa
vel destas pec;:as. Posso tam
bem trocar por selos que 
faltam no sua colec-c;:oo. 

Paulo Vieira. Apartado 135. 
8002 Faro Codex 

EUROPA/CEPT - AMERICA/ 
/UAEP - Duos colecc;:oes, 
dols temas, para fazer sem 
hesltac;:oo. Tudo em «stock», 
Inclulndo albuns. Inscre
va-se tambem para rece
ber as novidades que voo 
salndo. FILATELIA SERGIO SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

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

Catalogos Yvert - Sempre 
em «stock» as ultlmas edl
c;:oes. Pec;:a lista destes e de 
outros catalogos, tambem 
dlsponivels. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 
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LINDNER - SAFE - LEUCHT 
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material fllatellco 
destas e de outras marcos. 
Albuns, classlflcadores, folhas 
sistema branco, etc. Catalo
gos gratis a pedldo. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Completo IIstas de faltas 
de Portugal e Ultramar com 
descontos aprecl6vels sobre 
o catalogo. Se e colecclo
nador medlo ou prlnclplante 
estamos as suas ordens. I. 
Coelho - Apartado 135 -
8002 Faro Codex. 

NOVAS EMISSOES - TODO 
o MUNDO POR PArSES E TE
MAS - Somos Importadores 
ha dezenas de anos. Dlga 
que pretende comec;:ar a 
receber ou pec;:a circular de 
Inscrlc;:oo. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

COMPRO material fllatell
co tals como: Cartas, Posta Is, 
Flomulas, etc., relaclonado 
com 0 Aeroporto de Llsboa 
e Aeronautlca Civil em Por
tugal. 

Respostas detalhadas c/ 
fotocopla para: Fernando 
Oliveira - Rua dos Arnelros, 
n.o 86, 1° Esq.o. 1500 Lls
boa. 

impecavelmente previsto a tempo e ho
ras, sen do de salientar a farma eficiente 
como decorreu a montagem e 
desmontagem dos 300 paine is dos 52 
expositores que participaram no certame. 

Desses concorrentes, 13 foram selec
cionados pela Federa<;oo Portuguesa de 
Filatelia, tendo conseguido uma vez mais, 
magnfficos resultados perante as partici
po<;oes dos filatelistas alemoes. Quanto 
as colec<;oes dos nossos compatriotas 
residentes na Alemanha, daqui os exorta
mos a trabalharem os seus conjuntos po is 
alguns deles soo muito promissores e re
velam claras potencialidades. 

Concorrentes 

o Juri luso-alemoo da Interportugal 95 
integrou quatro filatelistas alemoes, e os 
portugueses Antonio Borallho e Jose Ma
nuel Miranda da Mota. 

Enunciamos seguidamente as classifi
ca<;oes alcan<;adas pelas participac;:oes 
enviadas de Portugal, noo poden
do deixar de salientar que 60% delas fo
ram galardoadas com medalha de ouro, 
tendo as restantes sido premiadas com 
medalha de prata dourada (vermeil). 

Assim, receberam medalha de aura e 
premio especial as participa<;oes, 
«D. Luis, fita curva e fita direita», de Jose 
Manuel Castanheira da Silveira; «Ceres 
Portuguesa», de Jose Luis Queiroz; «Ca
rimbos Nominativos usados no perfodo 
adesivo», de Pedro Vaz Pereira; «Historia 
Postal da Guerra Anglo-Boer •• , de Asdrubal 
Magalhoes; «Correio Oficial do seculo XIX», 
de Adelino Caravela; «Estudo dos Inteiros 
Postais de D. Carlos», de Hernoni Carmelo 
de Matos e «0 Automavel», de Eduardo 
Oliveira e Sousa. «Portugal Classico 1853-
1880», de Jose Ribeiro Nogueira, foi tam
bem premiado com medalha de ouro. 

«fndia Portuguesa, de Jooo Violante; 
«Les poetes du Xilleme au XXeme siecle», 
de Eurico Esteves Lage Cardoso; «0 
mundo animal sob protec<;oo», de Vftor 
Jacinto; «Expansoo portuguesa ultramari
na», de Francisco Geada de Sousa e 
«Historia de Portugal - perfodo mon6r-
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quico», de Jose Carlos Simoes Fernandes, 
alcanc;:aram medalha de vermeil, os 
quatro primeiros com premio especial. 

Como se pode aquilatar, um resulta
do not6vel dos filatelistas lusos, e por 
consequencia, da filatelia portuguesa. 

Razoes do sucesso 

Mas muitos pontos da Interportugal, 
pelo seu ambito, foram marcantes e 
merecem divulga<;oo. 0 maior de todos 
eles, foi, contudo, muito mais sentido do 
que visualizado. Referimo-nos ao elevado 
amor para com 0 seu pafs, mais uma vez 
revelado pelos nossos compatriotas (e noo 
so os do CFPE) que se encontram no 
Alemanha.Um outr~, foi a cordialidade, a 
camaradagem, a amizade que em todos 
os momentos foi patente. E se na con
corrida cerimonia da inaugura<;oo estes 
sentimentos j6 puderam ser pressentidos, 
eles ainda afloraram mais no almoc;:o de 
distribuic;:oo dos premios, na festa de en
cerramento na qual estiveram presentes 
mais de 500 pessoas, e, sobretudo, nas 
v6rias jornadas de confraterniza<;oo que 
tiveram lugar na simpatico Sede do co
lectividade, sem duvida uma das me
Ihores de entre todas as agremiac;:oes fi
latelicas nacionais. 

Como notas acessorias, refira-se que 
na Presidencia de Honra da exposi<;oo 
figuraram 0 Secret6rio de Estado das 
Comunidades Portuguesas e 0 Vice-Pri
meiro Ministro e Ministro da Economia do 
Estado Federado de Baden-Wurttenberg. 
Na Comissoo de Honra, figuraram, entre 
outros, 0 Primeiro Ministro, 0 Ministro dos 
Negocios Estrangeiros, 0 Secret6rio de 
Estado da Cultura, 0 Embaixador de 
Portugal na Alemanha, 0 Presidente do 
Conselho de Administrac;:ao dos Correios 
de Portugal e 0 Presidente da Federac;:oo 
Portuguesa de Filatelia. 

o catalogo do certame merece tam
bem uma referencia, com um destaque 
para 0 numero de textos relativos a Historia 
de Portugal. Nele inclui-se igualmente um 
artigo filatelico da autoria do Presidente 
do Clube Filatelico de Portugal. 



AS CARTEIRAS DE 1941 

As carteiras, peyas filatelicas tao 
apreciadas actualmente, foram in
troduzidas no nossa filatelia por 

Portaria de 3 de Fevereiro de 1905, que 
justificou a sua introduyoo, pelo que a 
passamos a transcrever: 

uConvindo facilitar 00 publico os 
meios de adquirir os selos para franquia 
de correspondencias, em pequenos 10-
tes e devidamente acondicionados, 
manda Sua Magestade E/-Rei ... que seja 
estabe/ecida a venda de cadernetas de 
se/os postais das taxas mais geralmente 
empregada, tais sao os de 5 reis, 25 reis 
e 50 reis. 

Cada caderneta compor-se-h6 de 
vinte e quatro se/os, tendo na frente a 
indicQ(;:oo do numero de se/os e respec
tivas taxas e, bem assim. 0 valor total 
dos mesmos, acrescido de 5 reis, prer;:o 
da caderneta. 

As disposir;:oes do titulo VI do regula
mento para 0 servir;:o dos correios, 
aprovado por Decreto de 74 de Junho 
de 7902, relativas aos se/os e mais for
mulas de franquia sao an610gamente 
aplic6veis as cadernetas de se/os. 

As referidas cadernetas seroo postas 
a venda no continente e reino e nas 
ilhas adjacentes a con tar de 7 de Abril 
do corrente ano)). (1) 

S6 muito recentemente as carteiras 
comeyaram a ser catalog ados, naG 56 
as emitidas em 1905, como em 1906 e 
finalmente as de 1910, onde comeyou 
um interregno de varios ones 00 ponto 
do Inspector dos Correios e Telegrafos, 
Alfredo Hermfnio de Sousa, por volta de 
1930, se referir que as «Cadernetas de 
selos - para comodidade do publico 
vendem-se cadernetas de selos das ta
xas mais geralmente empregadas. 0 
custo do caderneta corresponde 00 
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Jose R. Dias Ferreira 

valor dos selos que contem, acrescida 
duma certa importancia. Ha muitos ones 
que estas cadernetas deixaram de ser 
fabricadas». (2) 

Noo se conhecendo e tambem por
que noo estoo catalogadas quaisquer 
especies de cadernetas, foram publica
dos decretos que a elas se referiram, 
como por exemplo nos anos de 1937, 
1938 e 1939 em que eram estabelecidas 
as diversas taxas de publicidade a in
ciuir nos ditas. Parece-nos que nem em 
todos os anos houve a preocupayao de 
fixar valores como se pode ver nos De
cretos que a seguir reproduzimos no es
sencial. 

Decreto n.o 28:256 

Sen do conveniente aproveitar a 
possibilidade que tem a AdministrQ(;:oo 
Geral dos Correios, Telegrafos e Te/efo
nes de explorar com interesse um servi-
90 de propaganda para uso do publi
co, estabe/ecido de forma a utilizar ra
cionalmente os recursos permitidos pe
los seus servir;:os e instala90es; 

Art. 7. 0 
- t autorizada a Administra

r;:oo Geral dos Correios, Telegrafos e Te
lefones a explorar. por conta de tercei
r~s, 0 servir;:o de anuncios nas suas esta
r;:oes, nos postes telegr6ficos e telefoni
cos, nos involucros das correspondenci
as, nas listas de assinantes de telefones, 
nas cadernetas de selos e qualquer ou
tra modalidade de propaganda com
patrvel com as possibilidades dos servi-
90S e dos instola90es. 

Art. 2.0 - As condi90es de execu-
900 dos servir;:os designados no artigo 
anterior seroo sempre fixadas pelo Minis
tro das Obras Public as e Comunica90es 

Confraternizayco dos Socios do 
nosso Clube no dia do seu 52.0 Aniversario 

Para comemorar 0 52.0 Aniversario 
do nosso Clube vai realizar-se, no 
dia 26 de Outubro, pelas 20 horas, 

um jantar comemorativo no Sola de Ofici
ais do Messe do For<;:a Aerea Portuguesa, 
no Monsanto. 

Espera-se e deseja-se que os nossos pre
zados cons6cios compareyam em grande 
numero, dando assim, com a sua presen
yo, um sintoma de grande vitalidade 00 
Clube Filatelico de Portu9al. 

A ementa do jantar e a seguinte: 

Aperitivos, 8acalhau com natas, Pato 
com laranja com acompanhamento varia
do, gel ado semi-frio, salada de frutas, vinho 
branco e tinto, cafe e digestivo. 

o custo da refeir;:oo e de 3.300$00. Ins
crir;:oes ate 78 de Outubro. 

Os prezados cons6cios que pretendam 
participar nesta jornada de confraterniza
yOO podem, desde ja, fazer as suas inscrl
yOes remetendo a parte destacavel desta 
folha ou, coso naG queiram inutilizar 0 Bole
tim, fotoc6pia do mesma, dirlgida 00 Se
cretarlo do nosso Clube. 

Durante 0 repasto serao distrlbufdas as 
medalhas de 25 e 50 anos de associado 
do Clube, iniciativa esta que se repetira 
anualmente, a partir de agora. 

No ambito das comemorayOes do 52.0 
Aniversario do Clube, realizar-se-a uma 
<<Mostra Filatelica)) no Sede do C.F.P. de 23 
a 27 de Outubro, para a qual VaG ser con
vidados seis associados que possuam co
lecyoes dignas de ser expostas e que te
nham obtido uma medalha em, pelo me
nos, Exposiyoes Regionais. 

Para participar nesta «Mostra)) seroo es
colhidos os coleccionadores por ordem de 
antiguidade de associado do Clube, tendo 
em vista as diversas classes de coleccionis
mo e a adesao dos nossos associados a 
esta iniciativa. 

Convidam-se tooos os s6cios do C.F.P. 
a visitor esta «Mostra)) no qual sera aposto 
um carlmbo comemorativo nos correspon
dencias apresentadas para 0 efeito no dia 
27, data do seu·encerramento. 

. N. do R. Nao serao feitos convites indivi
dualizados para 0 jantar de Confraterniza
yOo. De notar, alias, que este jantar de 
confraternizayao e extensive a todos os 
s6cios que desejarem comemorar mais este 
aniversarlo do nosso Clube. 

----------ro~MDEINSCRI~O---------

JANTAR DE CONFRATERNIZAf;AO COMEMORATIVO DO 52.0 ANIVERSARIO DO C.F.P. 

Nomei ____________________________________________________________ __ 

Moroda _________________________________________________________ __ 

Localidade ________________ C6digo Postal _______________ Telefone ________ _ 

Numero de peSSOClS ____ x 3.300$00 = ______________________ _ 
Junto remeto dinheiro/cheque/Vale de correlo n.D _____________________________ _ 

s/Banco _____________________________ de valor igual ao atr6s referido 

DaIa __ / ____ / __ _ 

Assinatura ______________________________ _ 

Coordenador do C.F.P.: Femondo Marques Oliveira (Secret6rio da Dlrec«;:oo) 
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ATRIBUI9AO DAS MEDALHAS 
DE 50 E 25 ANOS DE ASSOCIADO DO C.F.P. 

Socios que completam 50 anos de Associado, no presente ano. 

7 Bernardo Coutinho 
15 Armando Lapa 
18 Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro 
21 Eladio de Santos 

Socios que completaram 25 anos de Associado em 1994. 

Ant6nio de Sousa Pastor 
Manuel Ferreira dos Santos 

715 
722 
727 
729 
730 
732 
733 
734 
738 
739 
744 
751 
753 

Albano Augusto Abrantes N. Guedes 
Prof. Dr. Fernando de Padua 
Ricardo Martins Gaspar 
Americo Mascarenhas Pereira 
Eduardo Manuel Emfdio Mira 
Grupo Desportivo do Pessoal da Ford Lusitana 
Eng. Fernando Jose Roque Martins dos Santos 
Manuel Jorge Moniz Pereira 
Eng. Mario Monteiro Cardoso 
Eng. Ant6nio Tomaz Belo Pinto Ferreira 
Lufr Hohensang 

Socios que completaram 25 anos de Associado no presente ano. 

757 Associac;:oo Portuguesa de Filatelia Tematica 
760 Manuel Camacho Lucio 
765 Solic. Pedro Gon9alves Grade 
766 Avelino da Silva Vale 
767 Karl Eberhard Leinherger 
768 Dr. Jose Henrigue Pereira Ramos Ferreira 
770 Jose Manuel Carvalho Fonseca 
776 Dr. Carlos Alberto da Costa Oliveira 
777 Jose Alves de Macedo 
781 Jooo Filipe Cayola Lindim 
783 Jose Jacinto Carrinho Jorge 
785 Vicente Crisogno Persiva Pereira 
786 Carlos Jooc· de Sousa Gomes da Silva 
789 Verfssimo Marc;:ano 
794 Dr. Felix Gomez Guillam6n 
799 Dr. Jose Rocha Sieuve Afonso 
802 Domingos Martins Coelho 
806 Eurico Guilherme M. Valadas Lage Cardoso 
817 Jose A. Cardona 
821 Eng. Manuel Monteiro de Andrade e Sousa 
822 Eng. Jooo Manuel Marques Carolino 
823 Dr. Jose Augusto Antunes 
824 Eng. Julio Henriques Ramos Ferreira e Silva 
831 Jose Maria Nunes Marques 
833 Francisco Jose Pedroso 
837 Mario Ruano Bastos Raposo 
838 Joaguim Viana Paulino 
840 Rogerio Liberato Mendes 
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e as respectivas tarifas nos termos do 
base V do lei n. 0 1 :959, de 3 de Agosto 
de 1937. 

Art. 3.0 - Os angariadores de pub/i
cidade seroo remunerados com impor
toncia noo superior a 15 por cento do 
receita dos anCmcios. 

Art. 0 4. 0 
- Fica revogado 0 decreto 

n. 0 22:867, de 22 de Julho de 1933. 

... (3) 

Decreto n.o 28:480 

Artigo Cmico. Nos termos do base V 
do lei n. 0 1 :959, de 3 de Agosto de 1931-
e do artigo 2.0 do decreto n. 028:256, de 
6 de Dezembro de 1937, fixam-se as se
guintes taxas para explorm;:oo pela 
Administra<;:oo Geral dos C. T. T. dos servi
<;:os de anuncios nos esta<;:oes, nos /istas 
dos assinantes dos telefones, nos cader
netas de selos e no rosto dos bilhetes 
postais ordinarios: 

Anuncios nos cadernetas de selos: 

Taxas para insen;:oo de anuncios em 
10:000 cadernetas: 

2.0 face do capo .................. 400$00 
3.0 face do capo .................. 300$00 
4. 0 face do capo .................. 500$00 
Folhas intercalares ................. 300$00 

Idem em 5:000 cadernetas: 

2. a face do capo .................. 250$00 
3.0 face do capo .................. 180$00 
4. 0 face do capo .................. 300$00 
Folhas intercalares ................. 180$00 

(4) 

Decreto n.o 29:838 

Reconhecendo-se a necessidade de 
modificar algumas das taxas fixadas pelo 
decreto n. 0 28:480, de 18 de Fevereiro 
de 1938, para a explora<;:oo, pela Admi
nistra<;:oo Geral dos Correios, Telegrafos 
e Telefones, dos servi<;:os de anuncios nos 
esta<;:oes, nos /istas dos assinantes dos 
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telefones, nos cadernetas de selos e no 
rosto dos bilhetes postais ordinarios; 

Anuncios nos cadernetas de selos: 

Taxas para inser<;:oo de anuncios em 
10:000 cadernetas: 

2.0 face do capo ............ ...... 400$00 
3.0 face do capo ............ ...... 300$00 
4.0 face do capo .................. 500$00 
Folhas intercalares ................. 300$00 

Idem em 5:000 cadernetas: 

2.0 face do capo .................. 250$00 
3.0 face do capo .................. 180$00 
4.0 face do capo .................. 300$00 
Folhas intercalares ................. 180$00 

(5) 

Porem, uma notfcia discreta no Ca
talogo (6) e em local deslocado citam 
no ano de 1937 para as cadernetas que 
deduzimos e que foram emitidas em 
1941. 

Para se estabelecer uma possfvel 
catalogac;:oo dessas carteiras de 1941, 
que supomos tenham sido 5 series, po
demos dar elementos da 3.0 Serie. Edi
c;:oo Publicidade e Propaganda dos 
C.T.T. 10.000 exemplares. 4$80. Capa azul 
e com anuncios seguintes: 

Commercio e Industria 
Favorita 
Farinha Lacto-Bulgara Saude 
Foto-Aurea 
Foto-Aurea. Descontos aos Funcio
narios dos C.T.T. 
Tac6es Bis os melhores 
Sociedade Industrial de Borrachas, 
Ld.o 

Fabricas Triunfo. S. Jooo da Madeira 
Solas e Saltos Enfim 
Rodrigues & Rodrigues 
Rodrigues & Rodrigues. Os Alfaiates. 
Lompadas Lumiar 
Motores Electricos ENAE 
Fabrica de Porcelana da Vista Ale
gre, Ltd.o 

Prefiram os produtos Alianc;:a 



1941 

CADERNETA DE SELOS 

t··,~t.'~~l-:::.: 4 $ 80 
Fig. 1 

Uma destas carteiras foi leiloada em 
Londres classificada de «superb and 
scarce)) estimada em £ 200. 0. 

Outra no 5.° Leiloo Paulo Dias. Base 
25.000$00. 

5.0 Serie. Edic;:oo Publicidade e Pro
paganda dos C.T.T. 10.000 exemplares. 
4$80. Capa creme clara e com anunci
os seguintes: 

Comercio e Industria 
Armazens L1no 
Sec. da R.C.T.T. 
Jooo Dias Alves Pimenta&Filho 
Idem 
Poo Quente 
Idem 
F6brica Triunfo Solas 
F6brica Triunfo Chapeus 
Rodrigues&Rodrigues Alfaiates 
Lompadas Lumiar 
ENAE 
ConseNas Nice 
Empresa de Encerados e Oleados 

1941 

CADERNET A DE SELOS 
Ie ,. ... ~.""', 'n:~iJ' !4 !.I 
, , l.-l·'-.-I'~ '" 

Fig. 2 

4$80 
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Uma destas carteiras foi leiloada no 
Porto, com a ciassificac;:oo de «Fine and 
scarce item)) na base de 25.000$00 (6). 

Outra leiloada em Lisboa como 
exemplar «muito raro)) na base de 
75.000$00 (9). 

T odas estas cadernetas ou carteiras 
continham as quadras de selos 15 c., 
Infante; $25 e $40 (2 quadras) Tudo pela 
Nac;:oo, selos esses que foram retirados 
da circulac;:oo em 1 de Outubro de 1945 
pela Portaria n.o 11 .036. 

A venda das cadernetas pelo seu 
pouco interesse foram retiradas da circu
lac;:oo no final de 1941 palo «Of-circ. n.o 
15597 DSE 1. Cadernetas de selos)) e que 
dizia 0 seguinte: «verificando-se a falta de 
consumo de cadernetas de selos, S. Ex.o 
o Adminlstrador Adjunto engenheiro 
Carlos Ribeiro determinou por despacho 
de 20 do corrente, que as estac;:oes fac;:am 
requisic;:oes das caderr'letas referidas as 
tesourarias de financ;:as e promovam, se
paradamente, a venda dos selos nelas 
contidas com selos de outras taxas pou
cos vend6veis tambem existentes nas 
mesmas repartic;:oes. Arq. A-4/1/40.22 de 
Novembro de 1941. 0 Chefe da Repar
tic;:oo. A. Martins Salgado)). 

A reaparic;:oo das cademetas deu-se no 
ana de 1981 e as suas edic;:oes continuam 
a ser um axito dos nossos cn estando ac
tualmente quase todas esgotadas. 

Bibliografia 

(I) Diorio do Governo n.o 27, de 3 de Feverei
ro de 1905. 

(2) 0 Correio e os seus servi<;:os: Livro I. Corres
pond€mcias Postais. 

(3) Diorio do Governo n.o 283, 1.0 serie, de 6 
de Dezembro de 1937. 

(4) Diorio do Governo n.o 40, 1.0 serie, de 18 
de Feverelro de 1938. 

(5) Diorio do Governo n.o 193, 1.0 serle, de 18 
de Agosto de 1939. 

(6) Selos Postais de Portugal. Ac;:ores, Madeira 
e Macau. Afinsa 11 .0 edic;:Cio. 1995. 

(1) Harmers of London .Catalogue of 
Collections and Various. april 20th. 1995. 

(8) 20.° LeilCio Filatelico do Nucleo Filatelico 
do Ateneu Comercial do Porto. 12 de De
zembro de 1992. 

(9) Grande LeilCio Filatelico. Afinsa Portugal. 
010 3 de Junho de 1995. 

OBITUARIO 

o Clube Fllatelico de Portugal lamenta 

profundamente 0 desaparecimento 

ocorrido, nos ultimos meses, dos seus 

dedicados e inesquecfveis socios: 

Comendador Manuel Nunes Correa 

Helder Manuel Rodrigues 

Carlos Cabrita da EncamaCfoo 

Selos para Colec~ao 
Vendo Selos Portugal isolados 

Blocos Diversos 
- p~a lisla exislencia e pr~os -

Pacotes de Portugal 

1000x10 dil. 2.500$ 
500x25 dif. 5.000$ 
1oox50 dif. 3.750$ 
10x100 dil. 1.500$ 
10x300 dif. 6.000$ 
5x500 dif. 6.250$ 

made up 
made up 
made up 
made up 1x1OO0 dif. 6.000$ 

As fammas enlutadas a Direcc;:oo do 

CFP e os dirigentes deste Boletim 

apresentam as mais sentidas 

condolancias. 

Com pro selos isolados 
Pacotes - Lotes • Blocos - Diversos 

M. OSORIO 
Av. A1mirante Reis, 90, AB 

Centro HABIB, S/52 • Telel. 8127890 
1100 LlSBOA - PORTUGAL 

Campanha de Angaria9co de 
fundos para as obras da Sede 

Donativos recebidos 

De um grande amigo do C.F.P. autarca de L1sboa 
Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso 
Dr. Antonio Cabral Rego 
Eng. Miranda da Mota 
Jose Henrique Tome Leitoo Lourenc;:o 
Felix da Costa IIha 
Fernando Teixeira Xavier Martins 
Manuel Albuquerque 
Fernando Gomes Carroo 

CASA A. M OL DE R 

50.000$00 
5.000$00 
5.000$00 
5.000$00 
2.000$00 
2.100$00 
1.450$00 
5.000$00 

50.000$00 

125.550$00 

RUA 1.2 DE DEZEMBRO, 101, 3.2 PT - 1200 USBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA· 

DE EXPRESSAO PORtUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execu~ r6pida de pedldos por c:orrespondlncia 
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228 - Glullo Bolaffl - Via Marla Vittorio n.D 
1 - Torino 

3219 - Pivato Dante. Via Villaplana, 7. Fon
te (lV). (A) Po.lt.T.C.V.60.15.9O. 

3350 - Benedetto Soldavinl. Via Monte Rosa, 
6.21013 Gallarate. (A) Po.lt.60.24.0Id 
Italian States. 

JUGOSLAVIA 

2819 - Miroslav Mllanovic. Vojvode Brano 28/ 
/IV stan 41.11000 Beograd. (A) Po. T.V. 
C.60.N.5A90.97. 

L1TUANIA 

3311 - Svilpa Jonas. Zirmunu 103-34. 2012 
Vilnius. (M) In.T.60.65.64.D6 Estados 
b61ticos e Ex-Russla.FDC. 

MEXICO 

3344 - Jose Manuel Gallardo Garcia. AP. 1-
113.44000 Guadalajara (Jalisco). (M) 
Es.T.C.v.60.N.U. 

NEPAL 

3352 - M. Pradhan. P.O. Box 1383. Kathman
du. (M) In.T.60. 

NOVA ZELANDIA 

2817 - George Ouwehand. P.O. Box 65-068 
Auckland. Po.ln.T.60.1.2A26.94. 

PERU 

90 - Association Filatelica Peruana - P.O. 
Box 1510 - Lima. 

POLONIA 

745 - Morek J. ZawadzkI. ul. Urzednicza 
9 A m 6. 25-729. KIELCE . (A) 
In.TopicaI.N.64.90. 

2574 - Zbigniew Wysocki. P.O. Box 31. 99-400. 
lowicz. (A) In.Rs.T.60N.FDC.9O.96.97. 
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2606 - Bogdan Bulkszas. P.O. Box 115, 15.950 
Blalystok-1 . In.60.N.66.Toplcal.9O.97. 

2677 - Tomasz WOjas. UI Proszowska 3. PI. 32-
700 Bochnla. T.60.N.1.Madelra e 
A9ores.60.N.da 5 CEPT.DO N.U.38.5.Ost. 

3103 - Prof. Marian Kalka. Skr. pocztowa 5, 
Pl-73-24D-Bierzwnik. (A) Al.Fr.ln.Rs.PI.Es. 
60.64.73.Aerogramas.67B.Franqulas 
mecanlcas.3.Tem6tlcas: Paulo VI. 
Joao XXIII. Joao Paulo I e II,Coper
nlco.Monte Casslno.De Gaulle.Mare
chal Foch.Fr. Nullo.MaI6rla.T13.90.97. 

REPUBLICA CENTRO AFRICANO 

2488 - Eng. Jose Lull lobao Tello . Boite 
Posta Ie 1608. BanguI. (A) Po.ln.T.60. 
2C.African Wild life 90.92.93.94. 

ROMENIA 

3384 - Gheorghe Badall. C .P. 64.5600 P. 
Neamt. (M) In.Fr.60.N.68.Temas: Fos
seis e Minerais.90. 

SUECIA 

2452 - Peter Hammarstrom. Kariavagen, 113 
N6.5-115, 26 stockholm. (A) PO.Fr.ln.A 1 . 
6O.U.SO.51 .52.53. 

3119 - M6rio Rui Semedo. Rue des Jardins, 
24.1018 lausanne. (P) Po.T.C.v.60.N.U. 

3264 - Aurelio Cortesao. 20 Route de Souver
ny. 1290 Versoix. (M) IC.v.60.N.U. 

UCRANIA 

3351 - F. Perchik. P.O.B 295. Kiev 1. 252001 
Ukraina, (M) In.Rs.T.60.67B do 37.37 
(1918/91), news states, emissoes 10-
cais, provisorios, sobrecargas dos CIS, 
Poises Socialistes de 5.7.55.lnteressa
do em 65 (N) de 5A17.30.56.59.65.(N) 
tem6ticos de 18A23.9O.97. 

3393 - Vladimir Rudenko . P.O. Box 123. 
266022 Rovno. (M) Fr.ln.T.60.N.T7.0fe
rece 6.67 .67B.da 37.Ex.37. 

, 
PHILAIBERIA 95 

III Exposi~ao Filatelica Luso-Espanhola 

E sta 3. 0 edic;;oo das «PHILAIBERIA)), 
que teve lugar na historica cidade 
algaNia de Silves, constituiu uma 

verdadeira jornada de confraternizac;;oo 
e amizade dos filatelistas da Peninsula 
Iberica. 

Patrocinada pela Federac;;oo Portu
guesa de Filatelia, Camara Municipal 
daquela Cidade, Correios de Portugal e 
Regioo de Turismo do Algarve, a 
«PHILAIBERIA 95)) foi organizada pela 
AFAL - AssociaC;;ao Filatelica Alentejo 
Algarve que, em nossa opinioo, se es
merou no trabalho que levou a cabo 
merecendo, sem duvida, nota muito 
alta. As nossas felicitac;;oes a Comissao 
Organizadora da qual e justo destacar, 
pelo esforc;;o despendido, os Professores 
Antonio Borralho e Olimpio Gomes. 

Foi coordenador da F.P.F. 0 Senhar 
Fernando Mendes Calheiros. 

Este importante certame teve como 
palco a FISSUL - PavilhOo de Feiras de Silves 
que passui tooos os requisitos necessarios 
para a realizac;;ao destes eventos. 

A inaugurac;;oo assistiram 0 represen
tante da edilidade local. 0 Presidente 
da FPF e da Fundac;;ao dos Correios, 0 
Director Regional dos Correios SuI. 0 Pre
sidente da Comissao Organizadora, ju
rados, expositores e algumas senhoras. 

Apos os discursos da praxe, efectuou
se uma visita guiada, seguida de 
beberete. 

o corpo de jurados em numero de 
doze (oito portugueses e quatro espa
nhois) escolheu para Presidente Augusto 
Borjona de Freitas, para Vice-Presidente 
Antonio Montagut e para Secret6rio Eurico 
C.E. Lage Cardoso. Presente ainda 0 jura
do observador espanhol Jose S. Sebastian. 
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Estiveram expostas 112 participac;;oes 
nos diversos grupos, sendo de ' realc;;ar 
que a Maximafilia, mais uma vez, teve 0 
maior numero de presenc;;as. 

o juri da exposic;;oo, apos trabalho 
aturado de apreciac;;oo das participa
c;;oes, resolveu atribuir os seguintes premios: 

Grande Premio «PHILAIBERIA 95)) e 
Medalha de Ouro Grande - a partici
pac;;oo «Portugal CI6ssico - 1 .as Emis
soes)) de Joao do Silva Violante; Premio 
Espanha e Medalha de Ouro a partici
pac;;oo «L' Automobile» de Eduardo Oli
veira e Sousa; Premia Portugal e Meda
Iha de Ouro Grande a participac;;oo 
«Espana - Los grandes bloques denta
dos 1865-1900)) de Luis Indarte; Premio 
Tradicional e Medalha de Ouro, a parti
cipac;;oo «Embossed Stamps as Portugaj,) 
de Jooo Gonc;;alves Novo.; Premio Histo
ria Postal e Medalha de Ouro Grande a 
participac;;ao «Espana Ex-colonias; 
Correo Atlantica S. XIX» de Urbano 
Zarandona; Premio Aerofilatelia e 
Astrofilatelia e Medalha de Ouro a 
participac;;oo «EI Servicio Catapultado 
par el Atlantica Sur)) de Luis Indarte; 
Premios Inteiros Postois e Medalha de 
Ouro a participac;;ao «Inteiros Postais do 
Selo Tipo Ceres» de Pedro Vaz Pereira; 
Premio Tem6tico e Medalha de Ouro, a 
participac;;ao «Essa gesta gloriosa» de 
Julio Pedroso Maia; Premio Maximafilia, 
a Medalha de Prata Dourada Grande a 
participac;;oo «Pontes» de Joaquim Ri
beiro Canteiro; Premio Juventude e 
Medalha de Prata Dourada Grande a 
participac;;ao «Los anos Oscuros da Eu
ropa (1939-45))) de Fernando Gonzalez; 
Premio Literatura Filatelica e Medolha de 



Prata Dourada grande a participac;:oo 
«Los Cosanos Gaditanos Siglo XIX)) de 
Jose Chanivet Garcia e Premio Selos Fis
cais e Medalha de Prata Dourada 
Grande a participac;:oo «M6naco. Tim
bres Fiscales)) de Jose Massier. 

o Juri atribuiu ainda 5 Medalhas de 
Ouro; 14 Medalhas de Prata Dourada 
Grande; 27 Medalhas de Prata Doura
da; 20 Medalhas de Prata Grande; 16 
Medalhas de Prata; 13 Medalhas de 
Bronze Prateado. 5 Medalhas de Bronze. 
tendo atribufdo ainda varios premios 
especiais postos a sua disposic;:ao. 

De notar. ainda. que na «Classe Hon
ra)) 0 Grande Premio e Medalha de Ouro 
Grande foi para a participac;:oo «fndia 
Portuguesa)) de Joaquim Furtado Leote e 
a participac;:oo «Specialized Study of King 
Manuel II Issues)) de Jose Manuel Santos 
Pereira foi atribufda a Medalha de Ouro 
Grande e premio especial AFAL. 

Muito agradavel foi tambem 0 pro
grama social. incluindo 0 Jantar de Ju
rados. 

Finaimente. no dia do encerramento 
da exposic;:ao. realizou-se 0 tradicional 
jantar do «Pia mares)) que reuniu cerca de 
120 convivas. dos quais se destacavam 
um numero muito significativo de exposi
tores espanh6is que se deslocaram. pro
positadamente. de varios pontos do pais 
vizinho para confraternizarem neste 
repasto no qual foram. como e habitual. 
distribufdos os premios aos participantes 
desta magnffica «PHiLAIBERIA 95)). 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro, 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 8341 08 

1170 L1SBOA PORTUGAL 
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A FILATELIA 
E A PEDAGOGIA 

J. Cabal/ero 

E xistem pessoas que resistem em crer 
que a filatelia e um meio de cultu
ra. Ignoram que nela se reflectem 

motivos culturais de tao diferentes fndo
les que mais parece um manancial 
donde todas as pessoas. seja qual for a 
sua afeic;:oo por um tema. encontram a 
fonte onde pod em satisfazer a sua sede 
de conhecimentos. 

Creio que e bastante interessante e 
pedag6gico observar. detidamente. a 
ilustrac;:oo representada nos selos e pora 
chegar a compreende-Ios bem. e neces
sario consultor Iivro de texto. enciclopedi
as. revistas. etc. e. desta maneira. chegor 
a conhecer os temas sobre os grandes 
homens. escritores. musicos. pintores e suas 
pinturas. navegadores. descobridores. 
Tambem castelos. conquistadores. cate
drais. far6is. pontes. bandeiras. avioes. 
comboios. minerais. rochas. aves. passa
r~s. repteis e um sem numero de temas 
que se encontram representados nos selos 
e os quais amenizam a aprendizagem e 
estudo de pequenos e maiores. 

Um detalhe pedag6gico no coleccio
nismo e 0 dos minerais e das rochas. que 
proporcionam um omena conhecimento 
das propriedades de coda um dos mes
mos e 0 seu aproveitamento. Coleccio
nando selos. motiva a curiosidade e 
predispoe 0 indivfduo a estuda-Ios. 

Ao escrever isto veio-me a mem6ria 
o coso de um coleccionador de selos 
do tema pintores. 0 qual de um s6 go 1-
pe de vista dizia 0 tftulo do quadro e 0 
seu autor. 

Tambem fiquei surpreendido quando 
vi que conhecia todas. ou quase todas. 
as catedrais do mundo. Tudo isto devia 
a sua colecc;:oo de selos a qual estava 
muito orgulhoso. ja que Ihe havia pro
porcionado este saber. amem os bons 
momentos de 6cio. 

3415 - Jose Alfredo de Jesus Paiva. Rua dos 
Caldelrelros. 3080 Marlnha das On
das. (M) T.C.v.60.N.U.1. 

3418 - Carlos Manuel Inocio dos Santos. 
Avenlda Vltorino Nemeslo. n.o 12-2.° 
Esq.o. 2725 Mem Martins. (P) Po.in.Es.T. 
C .60.U.3.vorlos temas.Afinsa para 
1.107 para 19. 

3419 - Pedro Miguel do Cruz Fialho. UrblsoL 
Lote 11. 3.° Esq.o. Apartado 105. 2451 
Nazare Codex.(P) T.C.V.60.N.1 . 

3420 - Jose Alexandre. Avenlda Luis de Ca
moos. n.O 19-2.° Dto. Quinta do Rouxi
nolo 2855 Corroios. (p) T.C.60.N.U.1.2A. 

3421 - Prof. Paulo Manuel Mascarenhas 
Dlas. Rua Joaquim Sotto Mayor. B1. 
BB-2° Esq.o. 3080 Figueira do Foz. (M) 
T.C.V.60.N.U. 

3422 - Francisco Artur Delicado. Pct.a Camilo 
Pessanha. n.O 3-2.° Esq.o. 2855 Corrolos. 
(A) Po.Fr.T.C.v.60.N.U.1.Temmica de 
Orqufdeas.90.Afinsa. 

3423 - Armando Manuel Lopes. R. 6. n.O 14 
Embra. 2430 Marinha Grande. (M) 
Po.T.C.v.60.N.U.1.2A.3.18.90.Afinsa. 

3424 - Carlos Alberto Guincho Hipolito. Rua 
Casal das Flgueiras. 10. Apartado 6. 
2451 Nazare. (M) Po.T.60.N.1.28. 

BRASIL 

3407 - Thomas Faistaeur. Sitio Castelinho. Cai
xa Postal 41 . Cambuquira. MG.37420-
-000. Brasil. (A) PO.ln.A 1.v.C.60.Clos
slcos de 6 SuloSobrescritos de Correio 
Marftimo.Precursores.Nativos do In
dia.90.91.92.Afinsa. 

3414 - Orlando do Sliva e Santos. P.O. Box 
2130 Gonzaga. 11051 -970 Santos. S. 
Paulo. (A) Po.Fr.Es.T.C.60.N.U.1.2A.60. 
Clossicos de 5.v. cartoes telefonicos 
do BrasiI.90.Afinsa.97. Contactar so a 
partir de 15 de Outubro de 1995. 

ESPANHA 

3416 - Rafael Bernal. Olmo. 2. Sevilla 41017. 
(A) T.C .V.60.N.U.72.Notas.Phone
cards. 

3417 - Maria Dolores Diaz Carbajal. Calle 
TIjuana. 9 Casco Bajo. Torrelodones 
28250 Madrid. 
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ALEMANHA 

753 - Lutz Hohensang. Wolliner Strasse 56. 
22143 Hamburgo. (A) In.A 1.60.1.1.93.96. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

2626 - Charles Ricsecker. Box 304833. st. 
Thomas. U.S. Virgin Island 00803-4833. 
USA. (A) In. PO.Historia Postal do Carl
be e do Brasil 

FRAN9A 

3425 - Alvaro Torres Rebocho Nativldade. 3. 
Rua Pablo Picasso. 92160 Antony. (A) 
T.C.V.60.N.U.1.lnsular.2.90.Afinsa. 

INGLATERRA 

147 - Manuel Albuquerque. P.O. Box 714. 
London SW 3 5BW. Comerciante. Po. 
Fr.ln.Servo-Croata.Compra e Vende. 
Nao troca.lntelros postais. Cartos pre
-adesivas.Marcas postais sobre selos 
e cartas de 1. 

363 - Emilio Diogo Costa. 21. The Rowans. 
Grand Avenue. Worthing. West Sussex 
BN 11 5AT. - (M) N.U.60.3.com pre
fer€mcia de barcos. 

2546 - George P. Henderson. 76c The Ave
nue. Beckenham. Kent. BR3 2ES (A) 
In.Po.Fr.60.1 .2. 

2945 - M.S. Ashton. 107 Ashworth Park. Knuts
ford. Cheshire. WA 16 9DQ. (A) In.T.60. 
1.65. 

ISRAEL 

3310 - M. Slibermann. P.O. Box. 2334. Akko 
24112. (A) In.60.3.A 11.Topics and Ca
talogues. 

ITALIA 

88 - Glulio Landmans - Corso Vitor -
Eman. 22 - Mllao - (A) Po.Fr.in.lt.AI.T. 
C.v.N.U.3.60.90.91.92.96.97.104. 

212 - Lucanla Filatelica Club - V. Rosica. 
5 - Potenza - It.T.C.v.N.U.60. 



LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

181 - Francisco Xavier do Mota e Compos. 
Av. Tenente Leonardo Melreles, n.D 
150-3.0 Dto. 4590 Pac;:os de Ferreiro. 
(M) Po.T.C.v.60.So de 2.5.6.94. 

334 - Dr. Francisco Trindade Calha. Portela, 
Lote 16-3.0 Esq.D. 2865 Sacavem. (M) 
Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.2.5. 

367 - Eng. Antonio Abreu. Rua Juscelino K. 
de Oliveira, n.D 6-2.0 Esq.D. 2780 Oei
ras. (A) PO.Fr.ln.T.N.U.60. 

837 - Mario Ruano Bastos Raposo. Av. 
General Eduardo Galhardo, 609, Blo
co B, ric Dto. 2775 Carcavelos. (P) 
T.6O.3. 

1980 - Jorge Armando de Almeida Gomez 
Serrano. Prac;:a D. Moria II. 5-4.0 Esq.D. 
Rebolelra. 2720 Amadora. (M) C .6O. 
N.U. 

2125 - Fernando T. Xavier Martins. Aparta
do 47. 2860 Moita. 

2242 - Jaime AP. Martins. Posmil SuI. (Calxa 
101). 3660 S. Pedro do SuI. (M) Po.Fr. 
In.T.C.V.60.N .U.1.2A.21.Nac;:oes Uni
das.90.93. 

2441 - Domingos Manuel Magalhaes Silva. 
Rua do Junqueira. n.D 314-3.0. 1300 
Lisboa. (A) Po.v.C.T.6O.N.1.Afinsa. 

2689 - Luis Filipe Mendes Alves. Avenida 23 
de Julho. 353-2 .0 Esq.D. 2810 
Laranjeiro. (M) T.C.V.60.1. 

2870 - Eng. Fernando Jose Rodrigues San
tos Silva. Rua 4. Lote 79. Casal de 
Cambro. 2745 Belas. 

2960 - Joaquim Paulo Peres. Av. Pangim. n.D 
10-2.0 Dto. 2700 Amadora. (P) 6O.N. 

3102 - Rui Manuel Laranjeira Dias. Prace
to Quinto S. Joao. n.D 8-3.0 Dto. Ca-
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vadas. 2840 Selxal. (M) T.C.v.60.N.U. 
1.2. 

3266 - Inado Antonio Serra Barreto Mirando. 
Rua D. Joao IV. n.D 30-1.0 Esq.D. 2830 
Barreiro. (M) In.Fr.T.C.V6O.U.1 0.1 OA1 OB. 
Ex-Colonios Alemas.90.DNK.97. 

3406 - Marco Antonio Ribeiro Leal e Cro. Ave
nida Joao XXI. n.D 43-2.0 Dto. HIXl Lis
boo. (p) Po.T.C.67.(fem61ica)4.Afil"L'ia. 

3408 - Patricio Alexandra Pelicano Loge 
Cardoso. Praceta Garcia de Resen
de. Lote 94-5.0 Esq.D. Alfornel. 2700 
Amadora. (P) Po.T.C.v.68.1. 

3409 - Bruno Miguel Loge Cardoso Martins 
Lopes. Rua Soeiro Pereira Gomes. n.D 
15-1.0 Dto. Queluz de Baixo. 2745 
Queluz. (P) Po.T.C.V.68.1.Automoveis. 

3410 - Jose Luis Lopes Dias. Rua do Milha
roda. Lt. E-4.D C. Massama. 2745 
Queluz. (P) Po.Fr.T.C.v.60.1.Afinsa. 

3411 - Joao Miguel Martins Gomes. Rua 
Henrique G. Oliveira. 80 Compo. 
Apartado 480. 2500 Caldas do Rai
nha. (M) Po.ln.6O.N.U.1.66.67 .B.T41 . 

3412 - Lulz Guilherme Gonc;:alves Machado. 
Rua Direita de Massama, Lote 1-1.° 
Dto. (Chafariz). Massama. 2745 Que
luz. (A) T.C.V.Historia Postal Luso
-Brasileira secs. XVI a XVIII. 

3413 - Dra. Ana Teresa Nascimento EpifOnio 
E. Rocha Moreira. Rua Galileu Sou de 
Correia. n.o 20-7 .° Esq.o. 2800 Alma
da. (P) 60.N.U. 

3414 - Orlando do Silva e Santos. Rua de 
Coimbra. Relvas do Freixo. 3200 
Lousa. (A) Po.Fr.Es.T.C.60.N.U.1 .2A 
6O.Classicos de 5.Vende Cartoes te
lefonicos do BrasiI.90.Afinsa.97.So ate 
15 de Outubro de 1995. 

-A CONVEN9AO POSTAL DE 1874 
ENTRE PORTUGAL E ESPANHA 

R 
ealizou-se recentemente em SILVES. 
a III PHILAIBERIA. Exposi9ao Geral 
Luso-Espanhola de Filatelia, supe

riormente organizada pela AFAL - As
socia9ao Alentejo-AlgaNe. 

Em homenagem a esse evento, de
cidi hoje abordar a Conven9ao Postal 
de 1874 assinada entre Portugal e Es
panha e ratificada pelos reis de ambos 
os parses ibericos. 

TERMOS GERAIS 

Esta conven9ao foi celebrada em 
Madrid, no dia 6 de Fevereiro de 1873 e 
entrou em vigor a 9 de Dezembro de 
1874. 

Nesta conven9ao era clara mente 
estipulado no seu artigo 1.0 0 tipo de 
objectos que podiam ser permutados 
entre as duos odministrac;:oes postais e 
eram estes os seguintes: 

Cartas Ordinarias; Bilhetes Postais; 
Cartas Registadas e outra Corres
pondencia registada; Jornais. livros e 
outros impressos; Amostras e Fazen
das; Papeis comerciais e manuscritos. 

Igualmente era claramente estipula
do quais as estac;:oes posta is que efec
tuariam a perm uta do correspondencia. 
sendo sempre esta permutada em mala 
fechada. 

Estas esta90es eram as seguintes: 
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Pedro M. Vaz Pereira 

EM PORTUGAL 

Lisboa. Porto. Elvas. Valen9a do 
Minho, Chaves, Barca de Alva, Vila 
Real de Santo Antonio, Bragan9a e 
ainda atraves do Caminho de Ferro 
de Lisboa a Badajoz. 

EM ESPANHA 

Madrid, Badajoz. Tuy. Verin. Fregene
do. Ayamonte, Alcanices e ainda 
atraves do Administrac;:ao Ambulan
te de Ciudad Real a Badajoz. 

Para alem destas estac;:oes postais era 
ainda permitido 0 envio de correspon
dencia atraves de navios que sarssem 
de um porto de qualquer dos dois par
ses. sendo obrigatorio 0 transporte das 
malas de correspondencia pelos navios 
nacionais de Portugal e Espanha. 

Curioso era 0 facto desta correspon
dencia transportada por navio ser obri
gatoriamente entregue ao «escaler da 
saude» ou 00 «escaler da alfandega» 
que primeiro entrasse em contacto com 
o navio. 

Esta Conven9ao nao se aplicava 
apenas aos territorios continentais, mas 
igualmente a Madeira e A9ores. por 
parte de Portugal e as Can arias. Balea
res e possessoes do Norte de Africa. por 
parte de Espanha. 



INSUFICIENTE FRANQUIAMENTO 

Todas as cartas noo registas e 
franquiadas insuficientemente seriam de 
imediato remetidas ao seu destinat6rio 
pagando entoo um ccporte)) (multa) de 50 
reis em Portugal e 25 centimos em Espa
nha, por cada 15 gramas ou fracc;:oo de 15 
gramas, sem ter em conta 0 valor dos seles 
previamente afixados na correspondencia. 

OS PORTES 

AS CARTAS 

As cartas ordin6rias que eram permu
tadas entre as estac;:oes postais indicadas 
no inrcio deste artigo, pagavam os se
guintes portes: 

PORTUGAL 
15 Gr. - 25 reis 
30 Gr. - 50 reis 

ESPANHA 
15 Gr. - 10 centimos 
30 Gr. - 20 centimos 

Estes portes iam sucessivamente au
mentando por fracc;:oo de 15 gramas em 
25 reis para Portugal e 10 centimos para 
Espanha. 

As cartas expedidas por Correio Marr
tim~ para cada um dos parses eram 
aplicados os mesmos portes do correio 
ordin6rio. 

OS B/LHETES-POSTA/S 

Embora em Portugal ainda noo tives
sem aparecido os bilhetes postais esta 
Convenc;:oo contemplava j6 os seus por
tes, sinal de que 0 assunto j6 se encontra
va devidamente programado pelas au
toridades postais portuguesas. 

Assim os bilhetes posta is pagariam em 
Portugal 10 reis, enquanto em Espanha 
pagavam 5 centimos. 

OS REGISTOS 

As cartas registadas tinham um pre
mio fixe que era de 100 reis para Portugal 
e 50 centimos para Espanha. 

A este premio era obviamente acres
centado 0 correspondente porte de uma 
carta ordin6ria. 
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Porem os registos s6 podiam ser envi
ados atraves das estac;:oes indicadas no 
inrcio deste artigo e nunca atraves dos 
barcos que saram dos portos dos dois 
parses ibericos e que transportavam as 
malas de correspondencia de um para 0 
outr~ pars. 

o AVISO DE RECEPC;:AO 

As cartas registadas podiam ainda ser 
enviadas com um aviso de recepc;:oo, 
pagando para 0 efeito um porte adicio
nal de 20 reis em Portugal e 10 centimos 
em Espanha. 

OS JORNA/S, LlVROS, CATALOGOS, 
A VISOS E IMPRESSOS 

o envio deste tipo de material paga
va por cada 50 gramas por fracc;:oo, 5 
reis em Portugal e 3 centimos em Espa
nha. 

Porem. 0 envio deste tipo de docu
mentos noo podia exceder nunca 0 peso 
de 1 quilo. 

AS AMOSTRAS DE FAZENDA 

Pos cada 50 gramas ou fracc;:oo pa
gava um porte de 20 reis em Portugal e 
5 centimos em Espanha. 

o envlo de amostras nunca podia 
exceder 0 peso de 500 gamas. 

OS PAPE/S DE COMERC/O, AS PROVAS 
DE IMPRENSA E OS MANUSCRrrOS 

Cada 50 gramas ou fracc;:oo pagava 
o porte de 20 reis em Portugal e 5 
centimos em Espanha. 

o envio deste tipo de corresponden
cia postal noo podia exceder 0 peso de 
2 quilos. 

CORREIO OFICIAL 

A correspondencia trocada entre as 
ccautoridades superiores, cMs e militares das 
provincias situadas nas fronteiras dos dois 
estados, assim como todas as autorida
des judlciais de ambos os paises)) que 
correspondiam-se oficialmente, sendo as 

Noticiario Oficial 

DA FEDERA9AO PORTUGUESA 

Da Federac;:oo Portuguesa de Filate
Iia, recebemos 0 seguinte comunicado 
que, muito gostosamente, publicamos 
na rntegra: 

ccDecorreu em Franc;:a na cidade de 
Orleans, de 1 a 5 de Junho 0 "Challenge 
Europeen de Philatelie". 

Organizado pela Federac;:oo France
sa de Associac;:oes Filatelicas, este cam
peonato tinha a particularidade de se 
realizar entre Parses, apresentando cada 
Federac;:oo Nacional uma participac;:oo 
por cada classe filatelica existente, com 
exclusoo de Literatura. 

Portugal. convidado para 0 efeito, 
fez-se representar por sete colecc;:oes, 
das melhores existentes no nosso pars, 
sendo estas as seguintes: 

- "lNDIA PORTUGUESA" - Joaquim 
Leote 

- "PORTUGAL ET L'EMPIRE" - Luis 
Frazoo 

- "D. CARLOS - MOUCHON" - Jose 
Correia 

- "COURRIER AtRIEN PORTUGAISE" -
Jooo Soeiro 

- "L'EMPIRE COLONIAL PORTUGAISE" -
Vitor Carmo Correia 

- "PONTS" - Joaquim Canteiro 
- "LE CHEVAL" - Hugo Portocarrero 

As particlpac;:oes foram c1assificadas 
por um juri intemacional. composto por 
um elemento de cada pars participante. 

Este juri noo classificava as colecc;:oes 
do seu pr6prio pars e atribura uma pon
tuac;:oo de 1 a 10 em relac;:oo as parti
c1pac;:oes por classes dos outros parses. 

Para cada pontuac;:oo de 1 a 10 era 
atriburdo um numero de pontos, 0 qual 
no seu somat6rio final determinava a 
c1assificac;:oo dos parses. 

o pars vencedor foi a Espanha, ten
do Portugal alcanc;:ado 0 7.° lugar num 
total de 11 parses presentes. 

Em anexo enviamos a c1assificac;:oo 
final desta competic;:oo. 

De realc;:ar ainda 0 facto de partici
pac;:oes de Portugal terem sldo aponta
das pel os outros parses 5 vezes para 0 
1.0 lugar e 10 vezes para 0 2.° lugar. 

Mais uma vez se procedeu a divulga
c;:oo da Filatelia de Portugal. sendo de 
salientar ainda 0 extraordin6rio e eleva
do nrvel de todas as participac;:oes pre
sentes.)) 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS. 70. 5.2 DT.2 - 1150 LIS BOA - Telef.: 8123936 

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

JUNIOR (menores 18 an os) - 800$00 anD 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limrtrofes) - 850$00 semestre; 1 600$00 (ano); 

(Provincia. ((has e Macau) - 1 400$00 ano 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2000$00 anD 

Pagamento adiantado por cheque. vale ou dinheiro. 
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 
P.O. BOX 2335 

LlSBOA CODEX 
TELEX 40124·JMVPAB 

FAX 9250:l94 

• REAGENTES DE LABORATORIO 

• PRODUTOS QUfMICOS 

• VIDROS PARA LABORATORIO 

• PRODUTOS QUIMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

respectivas correspondencias isentas de 
porte 0 que se denominava na altura por 
«FRANCA DE PORTE", tendo para 0 efeito 

. de estarem essas correspondencias devi
damente identificadas com 0 (eselo da 
autoridade ou da reparti9001l, podendo 
contudo este ser substiturdo pela ccdesig
na900 do emprego ou pela rubrica da 
autoridade competentell• 

INTERDIt;OES 

o envio de dinheiro, objectos de valor 
ou sujeitos a impostos alfandegarios era 
expressamente proibido. 

REFUGO 

Toda a correspondencia que tivesse 
cardo no REFUGO era aevolvida a cada 

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

.. 

um dos parses, apes ter terminado 0 pra
zo estipulado. 

(Para aqueles que noo sabem, 0 RE
FUGO era para onde eram enviadas to
das as cartas cujos destinatarios as noo 
reclamavam e que p~r qualquer motivo 
noo podiam ser devolvidas ao remeten
te). 

Esta Conven900, de que deixo aqui 
os pontos principais no campo filatelico, 
podia ser denunciada por qualquer dos 
parses, mas sempre com um ana de an
tecedencia, sendo a pratica durante esse 
ana a normalmente seguida e acordada 
entre os dois parses. 

De uma maneira geral os portes pra
ticados com Espanha eram iguais aos 
portes internos usados em territerio por
tugues. 

-, . 

" 

Carta enviada em 1878 de Franc;:a (Bordeus) para Alhandra e reexpedida para Usboa, 
levando 0 porte adiclonal de 25 rels. _ 

Atravessando 0 terrltorio espanhol fol encamlnhada para Portugal pela real ambulancla 
Badajoz-Usboa. Embora nco tenha sldo expedida dlrectamente de Espanha enquadra-se 

perfeltamente na convenc;:co postal entre Portugal e Espanha. 
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8.° Centenario do Nascimento de 
SANTO ANT6NIO 

Novo Livro editado pelos CIT 
Correios de Portugal 

No passado dia 20 de Junho teve 
lugar 0 lanc;;amento do livro em epfgra
fe. na Quinta dos Azulejos. em Carnide. 

Estiverem presentes neste acto de 
lanc;;amento. diversas individualidades. 
das quais se destacam 0 Presidente do 
Conselho de Administrac;;oo dos cn 
Correios de Portugal. Dr. Carlos Horta e 
Costa e restantes membros da Conse
Iho de Administrac;;oo da referida Em
presa. 

Nas palavras de apresentac;;oo de 
mais este livro editado pela Empresa que 
lidera. 0 Dr. Horta e Costa afirmou que: 

IIOS Correios de Portugal noo se po
diam alhear da evoca90o do 8.0 Cen
ten6rio do nascimento do Santo Prega
dor Lisboeta. pe/o que tiveram a inicia
tiva de editar 0 presente volume, como 
contribui900 para um me/hor conheci
mento da vida e da obra de Santo An
tonio de Lisboall. 

o texto deste volume e da autoria 
de Lufs Krus e de Arlindo Caldeira. tendo 
sido coordenado pelo historiador Jose 
Mattoso. Trata-se de um livro de rara 
beleza e riqueza hist6rico-cultural. con
tendo mais de 100 paginas profusamen
te ilustradas com motivos da vida de 
Santo Ant6nio que sera. talvez. «a mais 
popular e amada figura de quantos 
mereceram 0 reconhecimento can6nico 
da Santidade)). Esta magnffica obra 
apresenta-se excelentemente encader
nada. sendo autenticada e numerada 
pelo editor. Esta edic;;oo e mais um ex
clusivo do Clube do Coleccionador. 
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Alem das vantagens ja referidas soo. 
tambem. de salientar os 6 selos de co
lecc;;oo e 0 bloco filatelico da emissoo 
comum comemorativa do Centenario 
de Santo Ant6nio de Lisboa. realizada 
simultaneamente por Portugal. Italia e 
Brasil que. devidamente protegidos. 
acompanham a obra. 

o prec;;o deste livro e de 5.500$00. 
podendo ser adquirido nas Estac;;6es dos 
Correios e no Clube do Coleccionador 
por todos aqueles que tem por lema a 
cultura e a arte. 

FILATELlA-NUMISMA TICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOTAS· 
de 

Portugal! Ac;ores/ Madeira/ Macau 

Ex. Colonias 

CP. 4511 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colec<;oes e 
pe<;as isoladas 

9057 FUNCHAl CODEX 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel. :: (091) 223070 
Fax: (091) 23 08 05 



-SALAO DE FILATELIA E 
COLECCIONISMO «INTER-SOCIOS 95» 

5. 0 Aniversario do APC 
10. 0 Aniversario do CIMAX 

A APC - Associa<;:co Poveira de Co
leccionismo, comemorou 0 seu 5.° 
Aniversario em conjunto com 0 

CIMAX - Clube Internacional de 
Maximafilia que tambem comemorou 0 
seu 10.0 Aniversario. Para recordar estes 
eventos realizou-se um Salco de Filatelia 
Tradicional. de Inteiros Posta is e de co
leccionismo diversificado e ainda outr~ 
Salco exclusivamente de Maximafilia, os 
quais decorreram no periodo de 22 de 
Abril a 7 de Maio de 1995, no Salco de 
Exposic;:6es do Centro Social Monsenhor 
Pires Quesado, na cidade da P6voa de 
Varzim. 

Realizou-se 0 tradicional almoc;:o 
convivio, findo 0 qual foram distribufdos 
os premios institufdos pela APC e pelo 
CIMAX. 

Dos filatelistas premiados destacamos 
os nossos prezados cons6cios: 

Jose Manuel Ribeiro Marques - Dirigen
te do Ano de 1994, S6cio Fundador, 
n.o 1 da APC. 

David Ribeiro Cruz - S6cio do Ano de 
1994 da APC. 

Manuel Pedro Dias - Maximafilista Emi
nente - CIMAX. 

Joco Pedro Pinheiro da Silva - Associa
do do Ano de 1994 - CIMAX. 

Foram ainda distribuidos outros premios 
a associados das duas Agremiac;:6es. 

Aos quatro filatelistas acima referidos, 
s6cios do Clube Filatelico de Portugal. 
as nossas mais sinceras felicitac;:6es. 

As duas colectividades lanc;:aram um 
carimbo comemorativo dos citados ani
versarios que representa a «Aguia Pes
queira». 

Agradecemos 0 catalogo e 0 sobres
crito comemorativo que nos foi enviado. 

o nosso prezado cons6cio Sr. Jose Manuel Ribeiro Marques recebendo 0 Irofeu que Ihe foi oferecldo. 
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Marcas Postais da 
"British India" sobre "Nativos" 

A esta<;oo postal de DAMAo 

O utra das marcas postais que W. 
Renouf nos apresenta com 0 Tipo 
(9) tambem sobre «nativos» tem a 

seguinte configurac;:co: 

RENOUF, Tipe (9) 

da forma duplex, como se va, a parte 
esquerda sera um circulo com 0 nome 
da localidade e a data; a parte direita 
e um quadrilatero, com uma pircmide 
de barras sobre cada um dos lados; 0 
quadrilatero e normalmente um qua
drado pois no seu interior comporta um 
numero, que s6 eventualmente, quan
do forem necessarios 2 ou 3 algarismos, 
se transformara em rectangulo. 

o numero 1 estara sempre reservado 
para a estac;:co principal (<<head office))) 
e os restantes correspondiam as local i
dades integradas nesse Circulo Postal, 
confirmadas pela circunferancia da es
querda do duplex. 

o periodo de utilizac;:co nos vanos 
Cfrculos Posta is variou entre 1861 e 1873, 
nco sendo extinto ao mesmo tempo em 
todas as estac;:6es posta is e por isso po
dem ser contemporaneas de outros ti
pos de marcas posta is de W. Renouf. 

Sobre 0 selo ficava normalmente a 
parte direita do duplex e em geral. em 
muitos dos exemplares observados 0 
numero interior do quadrilatero ou nco 
ficava gravado ou esta indecifravel. 
pelos mais variaveis motivos, e por isso 
nco se pode localizar a origem do emi
tente, pois a area do selo nco compor-
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ta um duplex, como ja disse; apenas em 
cartas ou fragmentos isso seria possfve!. 

Alem do que e enorme 0 numero de 
estac;:6es identificadas em cada Cfrculo, 
mas muito longe Qe estar completa essa 
identificac;:co. As transformac;:6es politi
co-administrativas vinham dificultar ain
da mais a identificac;:co, po is se muitas 
das estac;:6es conservavam os seus nu
meros originals, outras eram obrigadas a 
altera-Ios, e outras ainda era encerradas 
num Cfrculo, surgindo noutro Circulo com 
um numero diferente; enfim, nem pensar 
em teorias definitivas sobre 0 assunto ... 

T emos no entanto a velha estac;:co 
postal inglesa, no nosso territ6rio de DA
MAo e que utilizou sobre ,'nativos)) a 
marca que se indica: 

--
RENOUF, Tipe (8) 

... 
anterior ao Tipo (9), era «single)) e 0 qua
drilatero nco estava envolvido num cir
culo como acontece no Tipo (9). 

A falta de cartas e fragmentos da 
epoca e do local, impede-nos de fazer 
mais alguns comentarios a estes TIpo (8) e 
(9), que mais interessam em boa verda
de, a fndia Inglesa; mas nco ha duvidas 
quanta a inumeras variedades, tanto no 
diametro do circulo, como no tamanho 
dos numeros, pelo que para 0 Tipo (8) 
podemos encontrar os Tipos (8 a), (8 b), (8 
c) e (8 d) e para 0 Tipo (9) podemos 
encontrar os Tipos (9 a), (9 b) e (9 c); este 
pormenor porem, e demasiado vasto 



para 0 incluir neste breve apontamento 
independentemente de ser duvidosa e 
rara a sua aplicac;oo sobre «nativos)). 

Noo devemos esquecer aqui que a 
emissoo de selos na «British fndia)) come
c;ou em 18~ e portanto a estac;oo ingle
sa de DAMAO obliterava desde logo com 
outras marcas toda a correspondencia 
emitida daquele territorio, ainda que 
apenas sobre selos ingleses; mas 1871. 
quando da emissoo dos «nativOSl), aque
la estac;oo postal utilizou as marcas pos
tais que do antecedente estavam em uso; 
uma das primeiras que temos visto e a 
que se representa a seguir, classificada 
por W. Renouf como 0 Tipo (4) : 

RENOUF, TIpo (4) 

trata-se de um losango de barras, com 
espac;o no centro para 0 respectiv~ 
numero (13) que geralmente fica mal 
impresso. 0 numero de linhas e vari6vel. 
mas geralmente soo 11, subindo da di
reita para a esquerda. 

Noo estamos habilitados a afirmar 
que seria do tipo duplex, por falta de 
cartas ou fragmentos que nos auxiliem, 
se bem que W. Renouf considere neste 
Tipo (4) os Tipos (4 a) e (4 b) nos quais 
certamente 0 cfrculo da esquerda era 
fundamental para identificac;oo da P.O .. 

A partir de 1873 esta estac;oo ingle
sa, em territorio portugues, alterou a 
marca para 0 W. Renouf Tipo (17 a), j6 
descrito em anterior apontamento. 

Terminarnos por aqui este nosso «cruzei
ro)) pelos marcas postais da «British India)) 
sobre «nativoSl), que j6 vai longo, mas p0-
dia ainda ser maior. 0 assunto e 6rido, nCo 
tem grande interesse para os colecciona
dores, a poucos interessa possados que sao 
tantos anos sobre a sua utilizac;oo. 

Mas se foi de alguma utilidade para 
qualquer um, j6 nos sentimos bem gra
tificados com esta pequena mas com
plicada «diversoo)); para nos, de certo 
modo. iluminou-se 0 nosso caminho; se 
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noo foi util. h6 um excelente «remedio)) 
para estes casos: cesto dos papeis ... 

Aguardarnos, enquanto pudermos. as 
crfticos dos entendidos. mas noo esquec;am 
que desde 0 princfpio pedirnos os nossas 
desculpas por incorrecc;Oes ou falhas que 
o nosso trabalho teria com certeza. 

Um curso de aperfeic;oamento, por 
quem de direito. seria certamente muito 
bem vindo. 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grende sortido 
de Series completes 

e Selos tem6ticos 

P~a listas de pre~os gratis 

Eladio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
T eleF. 54 97 25 
1100 LlSBOA 

J.D. 

Mario Moreira de Sousa 
R. da Costa, 572 - Telef.: 9741494 

4445 ERMESINDE (Portugal) 

*** 
COMPRA VENDE 

E TROCA 

Se(05, Moedas, Postais, etc. 

Noo sabemos qual a divulgac;oo que 
teria tido a noticia. mas e curioso que 
no proprio dia que e divulgado 0 furto 
aparece um interessado na compra de 
«toda a qualidade e quantidade de 
selos)) conforme se pode ler no seguinte 
anuncio: «Continua a comprar pelos 
mais altos prec;os do n/ paiz toda a 
qualidade e quantidade de selos novos 
e usados de Portugal e colonias 
portuguezas. A casa que mais caro 
paga os selos! C. Correia Pereira. 110 R. 
dos Corrieiros, 2.° Lisboa)) (2). Enquanto a 
principal casa da epoca A. Myre, n.D 170 
da Rua 'do Arsenal. publicava anuncios 
para a compra de selos cl6ssicos, como 
por exemplo de D. Maria: 

5 reis 
25 reis 
50 reis 
100 rels 

1$700 cada 
3$000 cada 
1$800 cada 
7$000 cada (3) 

Presumimos que os comerciantes da 
epoca andassem a compita para ver 
se conseguiam obter os selos furtados 
porque so assim se compreende 0 gran
de numero de aliciantes anuncios que 
para g6udio dos leitores noo deixamos 
de reproduzir: 

«Selos. Compram-se e vendem-se em 
pequenas e grandes quantidades. J.T. 
Frazoo. Rua do Amparo, 12. Lisboa)) (4). 
«Selos. Compra sempre por prec;os mais 
elevados. A. de Almeida. 62, R.S. Julioo 
3.°)) (5). «Selos. Compram-se. pagam-se 
bem. Rocha. 98, Rua do Arsenal Lis
boa)) (5) . «Selos. Tabelas soo ilusoes. 0 
Mariano noo faz tabelas e paga melhor. 
L. do Calhariz. 15)) (5). «Selos. Para co
lecc;oo, novos e usa dos, pagam-se sem
pre mais 5 a 50% que qualquer outra 
casa . Rua Santo Antoo, 58 . 
Barbosa&Esteves)) (6). 

Noo encontramos noutros jornais da 
epoca too elevado numero de anunci
os como no jornal «0 Seculo)). 
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Ignoramos como acabou toda a his
toria do furto. apenas sabemos que os 
anuncios deixaram de ser publicados 0 

que talvez quisesse dizer qualquer coisa. 

Blbllografia 

(1) Aflnse. Selos Postels das Ex-Colonlas Portu-
gueses. 

(2) 0 5eculo. 26 de Abril de 1913. 
0) 0 Seculo. 1 de Malo de 1913. 
(4) 0 5eculo. 30 de Abril de 1913. 
(5) 0 5eculo. 2 de Malo de 1913. 
(6) 0 Seculo. 8 de Maio de 1913. 

ACTUAlIZA<;AO 
DAS QUOTAS 

Como e do conhecimento dos nossos 
prezados consocios, as quotas do nosso 
Clube noo foram alteradas no ana em 
curso. 

t sabido que todas as despesas ine
rentes com a manutenc;oo do Clube au
mentam todos os anos. Par esse facto, 
apelamos para a compreensoo dos nos-
50S estimados consocios. informando que 
em 1966 as quotizac;oes passam a ser as 
seguintes: 

JUNIOR 
(Portugal. IIhas e Macau) 

1.000$00 (ano) 

EFECTIVO 
(Usboa e concelhos limftrofes) 

950$00 (semestre) 
1.800$00 (ano) 

EFECTIVO (Provincia, IIhas e Macau) 
1.600$00 (ano) 

CORRESPONDENTE 
(parses estrangelros) 

2.200$00 (ano) ou 
equivalente em USD 



UM FURTO NA CASA DA MOEDA 

D 
iscretamente 0 jornal «0 SEkulo» no 
sua edic;:oo de sobado, dia 26 de 

'Abril de 1913, relatava numa notfcia 
o seguinte: ccFurto de Selos. Constou-nos 
ontem que se descobriu na Casa da 
Moeda urn furto Importante de selos com 
erros, com a efigie da Republica, e que 
a direccreo daquele estabeleclmento do 
Estado havia oficiado a policia pedindo 
a sua intervencreo na descoberta dos 
criminosos. Dirigimo-nos a policia, onde 
procuramos informacroes, mas, como ali 
nada nos dissessem a tal respeito, a 
outras fontes fomos procurar pormeno
res sobre 0 acontecimento, neo tendo 
sido as nossas Investigacroes coroadas 
de melhor exito. Todavla quer-nos pare
cer que neo andaremos muito longe da 
verdade se acrescentarmos que os se
los roubados devem ser de varias tax as; 
que seo destinadas as colonias; 0 que a 
estas horas devem ja ter sido vendidos 
a diversos filatelistas, havendo todo 0 

empenho da Casa da Moeda em que 
se descubra os autores do furto ... 

Pouco nos diz a informac;:oo de que 
selos seriam. Apenas vagamente «selos 
com erros, com a effgie do Republica)). 
Se consultarmos os catologos vimos que 
noo existiam selos com a engie do Re
publica, a noo ser que a confundissem 
com a «Ceres)), 0 que nos leva a duvi
dor dado que esses selos apenas foram 
postos a circular em 1913, na fndia e 
Timor (I) . A maioria dos selos utilizados 
nos col6nias eram sobrecarregados com 
a palavra «Republica». 
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Jose R. Dias Ferreira 

o «Diorio de Notfcias» que tinha uma 
secc;:oo especial intitulada «Gatunices» 
nela noo encontromos qualquer refe
rencia a esse roubo. Mas no dia seguin
te a 27 de Abril publicava uma notfcia 
nos seguintes termos: .. Na Casa da Mo
eda. Descobriu-se que tinham sido ven
didos a filatelistas uns selos inutilizados. 
A policia judiciaria anda ocupada em 
descobrir quem foi que de uma das of i
cinas da Casa da Moeda trouxe para as 
meos de varlos coleccionadores de se
los e filatelistas, negoclantes do genero, 
uns selos inutilizados a que all chamam 
erros, os quais nenhum valor tern para 
serem vendldos ao publico, mas seo 
muito apreciados nas coleccroes. Os er
ros seo aqueles selos que saem em 
maquinas impressos ao contra rio, 
ou com qualquer defeito, constando 
que aqueles que sairam da Casa 
da Moeda tern a efigie da Republica e 
eram as varias taxas e destinadas 
as colonlas, tendo sido alguns vendi
dos a filatelistas. 0 sr. dr. Alfredo da 
Cruz, chefe da policia de investigacreo, 
ouviu ontem no governo civil alguns 
destes individuos, mas ainda neo houve 
procedimento contra quem quer que 
fosse ... 

Pela leitura nos entrelinhas davam a 
entender de que jo sabiam que tin ham 
side vendidos a filatelistas. Tambem sub
entendemos que a quantidade subtraf
do devia ser grande, coso controrio noo 
davam pela falta ou noo merecia uma 
queixa. 
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APRENDENDO ATE MORRER ... 
quando se quer 

a sequencia do ccescrito.. anterior 
entendi, acrescentar algo mais, por 
o considerar relevante, para todos 

os interessados ccnestas coisas", Assim, 
recuando no tempo, ate 00 CON
GRESSO POSTAL DE BERNE (16 de Se
tembro a 9 de Outubro de 1874 - dla 
em que foi aprovado) toma-se conhe
cimento de que apenas 22 pafses to
maram parte - no mesmo - consti
tuindo um 56 ccterritorio postal .. , permu
tando reciprocamente, a correspon
dencia, Esse ccterritorio", designar-se-Ia de 
ccUNIAO GERAL DOS CORREIOS .. e, como 
jo anteriorment~ informei, 0 nosso POR
TUGAL foi 0 primeiro a mandar inscrever 
num dos seus J.P. (0 n,o 2 - 25 reis) tal 
ccespecificacreo .. , alem de exceptuar 
Hespanha, do seu usc, como compro
vado no TIPO 1, precisa e igualmente 0 

primeiro a ostenta-Ia, 

DS P!II[S D! UlillO HIm DOS CORRUOS 
: .- (UC;Cpl.11Dtl,,"u'ka., c P1'ot~e~ ~"'UDUhl" po'tu:':"t~~·. ~ :. ;, 

,- . -- . . 
' ; 1-'·--.1. - ---------. 

= ----------------- :: - = ~illill lill.!!1l11ll11l u!'U,Ulli l'I' 111m lit ui i II Illl II1I t lEi 

TIpo 1 
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Americo Mascarenhas Pereira 

Mas, se as Colonias Portugu~sas ha
viam entrado, para a dita ccUNIAO .. , em 
5 de Abril de 1877 (conforme nos infor
ma CUNHA LAMAS - SEMPRE ELf) que 
razoo havia para as deixar de fora, 
quando aquele J.P. fora emitldo em 1 de 
Janeiro de 1878? 

Apercebida a asneira, recorre-se a 
nova emissoo (quantos e em que data?) 
porem, desta vez.. isentando, simultanea-' 
mente, as PROVINCIAS ULTRAMARINAS 
portuguesas, como e mostrado no TIPO 2. 

,@.III}li lllIllil1!tl.!tl~nm l "lfI 'lnl ftllltm lim llllll iil~I 

~ . ; 'J3n:H' )i~'EI · ~},. l)(\(I"'l'J ~ 
~:: J IJ.J lJ.1.. ~.L VOl) J : 1 = ' . ~ = ~ 3 -- OS PUllS O! UI1I!O GERll DOS tORR[IOS ,-- .- - ---- ------- .. --- -. - .- §; _ .. __ .. _____ ..... _ =1 

. " - ' - -
~I! J 11.' j 1-' I!)JJ.!! !.I_' !!!!!l!1l!..!.!1li.,t1) UJ!JJl i !I.I111111!ill II~' 

TIpo 2 

Entretanto, jo havia side sobrecarre
gado, para os A90RES e MADEIRA 0 tal 
n,o 2 (vide Tipos 3 e 4) ternando-se muito 
escasso, no continente, e vulgar naque
las IIhas, como e 6bvio. 

Posteriormente, pelo CONGRESSO 
POSTAL DE PARIS (2 de Maio a 1 de Ju-



nho de 1878) foi criada a ccUNIAO POS
TAL UNIVERSAL", em detrimento da 
«Unioo Geral dos Correios», e 0 primeiro 
I.P. (portugues) a apresentar a nova 
denominac;:oo, foi 0 20 reis-azul, 0 n.o 4, 
emitido em 1 de Abril de 1879. Tal como 
o 25 reis, sofreu a aposic;:oo dos nomes 
daquelas IIhas e, consequentemente, 
tornou-se igualmente muito raro, p~r 
aqui. 

'g,1I11111111111111111 i I till 11111 II iili jiii Iii iiiiiii 1111 Hi IIII~' 1- . _ 
:= ,s.. ·,·r. ..... 4~l E 

1
= 1) '1' " ,"1" 1 np0J l'OS'l' 'I "'t = 
:: 1II.. I Hld .• ' ~i~Jl 1). I ii :: 
= 1'\11\ i§. = 

us rAil! S 01 UHlIO ClnIl DOS to~~r IDS 
•. ~ -

(eU'(lI.I" Ue"ranh., e rrOtIDcl •• UU.um.rlll" portll,P"C" --
~~ 
@ 
1= ~'--.--'-~--.-'--.- . = 
:i}1!J !!! I t I).! I.! '.I II!!.!.!.! I..!!H~!! 11111111 !.!!!!!!!!I..!'-'.!!!.!!!~.! 

Tipo 3 

:(\~Ii II II I ill 1 i 1IIIIIIIIiilllllllllili 1I111111111111111illii i li6): 
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Tipo 4 

Anote estes informes e (aproveito 
para Ihe lembrar) noo se esquec;:a de 
ler/reler CUNHA LAMAS ou mesmo Oli
veira Marques. Aprende-se sempre algo 
de interesse, se noo MUlTO ... sucede 
comigo. 

N;B.: Poderao substituir as IIhas, per ARQUI
PELAGOS, se Ihes der mais jeito. 
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ESPAMER cc96» 

A Exposic;:oo Filatelica «Espamer 96», vai 
realizar-se em Sevilha de 4 a 12 de Maio de 
1996, com organizac;:oo da FESOFI, atraves 
da Sociedade Filatelica de Sevilha. 

Poderoo concorrer a «Espamer 96» os 
coleccionadores dos Continentes Europeu 
e Americano. 

Foi nomeado Comissario Nacional 
para este certame 0 nosso prezado 
cons6cio e ilustre filatelista nortenho Dr. 
Manuel Portocarrero. 

Os coleccionadores portugueses in
teressados em concorrer a referida ex
posic;:oo podem contactar 0 referido 
comissario para a seguinte morada: 
Estrada Interior da Circunvalac;:oo, 9427 

4200 Porto. 

ASSOCIA<;AO DE COMANDANTES 
FILATELICOS DE PORTUGAL 

Por escritura lavrada no 5.° Cart6rto 
Notarial do Porto, foi oficialmente fundada 
em 24 de Janeiro de 1995 a ACOFIL - As
sociac;:oo de Comerciantes Filatelicos de 
Portugal, que tem a sua sede provis6ria na 
Rua 1.° de Dezembro, 31-1.° - 1200 Usboa, 
com 0 telefone 3428138. 

A correspondencia para a ACOFIL 
pode ser dirigida para 0 Apartado 2986, 
1124 Lisboa Codex. 

Foram ja eleitos os Corpos Sociais 
para 1995/96, a quem a Direcc;:oo do 
C.F.P. deseja as maiores felicidades no 
desempenho dos seus cargos. 

BUY COMPROIVENDO BUY 
VENDO MOEDAS VENDO 
SELOS NOTAS 

COLEC<;:AO E LOTES 
SERIES COMPLETAS 

DE ESPANHA. INGLATERRA 
PORTUGAL E COL6NIAS INGLESAS 

TUDO NOVO 

APARTADO 5009 - 1701 LISBOA CODEX 
TEL.: 7587781 PORTUGAL FAX: 7587781 

• 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Escritorio Filatelico 

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

2500 CALDAS DA RAINHA 

J a em distribuil;ao gratuita 

PRECARIO N,!! 13 

contendo muitos milhares de senes completas novas por paises 
e temas, desde FALKLAND a NOVA ZElANDIA (volume VI do 
catcilogo Yvert). E todo 0 material filatelico. 

HAWID - LINDNER - LEUCHTTURM - MICHEL- GIBBONS - SAFE 

- iITIportaITIOS directaITIente -

Queira solicitar 0 que pretender. Pre~anos a disposi~ao. 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEmOS 
MARIA CEcILIA DO SACRAMENTO 
Rua do CrucifiJo, 26 ' Telefone 3424891 ' 1100 LISBOA • PORTUGAL 

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

Cartolina 
PORTUGAL - I.' Parte (Sdos do c."";o Norman 

- Volume I (Solos de 1853 • 19S9) .. _ ._._ .. _ .. _ .. _ ._ .. __ . __ ..... _._._. __ .. _._ .. __ ._ .. _ .......... _ ................................. _ 3.300$00 
- Volume II (Solos d. 1970 em dio.te) .............. _ .......................................................................................... _ .. _ ... __ .. _._ .... _ ............. 6.250$00 

PORTUGAL - 2.' Parte (Selos d. Aviao. BI ...... Impost<l. Ena>mend ••• Port .. do. Oficia~ 
Pri.ali ... , 010:. 1 .................................................................................................. _ ............................................ _ ..••... _ ...... _ .. _ .... _ ...... _ ... 5.150$00 

ILHAS AOJACENTES _ ....... _ ... _._ ... _._ .......... _ ....... _ .. _ .. _ .. _._ ....... _ .... _ ... _ .•....•............ __ .... _ ..... _._ ................................. _ ................. 3.85Il$00 
ANGOL.~ .................................................................................................................................................................. _ ..................... _ ........... _ .. _ ......... _._ ... 3.000$00 
ANGOL.~ Republica ..... _ .. _ .. _ ....... _._ ....... _._ .. _ .. _ ... _ .. _ ... _. __ ................. _ .. _ ...... _ ... _._ ............. _ .. _._ ..•.. _ ....... _._ .......... _ ........... 3.600$00 
CABO VERDE .................................................................................. _ ...................................................................................................... _ .......... _ .... _ .. 2.100$00 

g:i1gi~g~~r~~~i~~~:::::::==:=::~:::=~:~~~~::=:~::=:::=~=::::::~=~=:~=::===~:=~~:::::::~::::~~::::~:=::::::=:::::::=::=::=J:roo 
INDIA ....... _ .... _ .. _ .•...•........................... _ .......... _ ................................................................................................. _ ..•... ______ ._ ...... _ ... __ ._. 2.500$00 
MACAU ... _ .. _ .. _ .......... _ ._._ .. _ .. _ ....... _ ...... _ ... _ ...... _ •. _ ...... _ ... _._ ..... _ .......... __ ....... __ ....... _ ...... _ ...... _ ...... _ ........................................ 6.500$00 
M~AIoIBIQUE ._._ .......... _._ ...•... _ .................. _ ................................... _ .................. _ ..... _ ...................................................................... _ ............ m. 3.300$00 

~~~~~~~kQ~~:rf;~:~.:::::::::~:::::::~::~.:::~.::::::::::~.:::~.::::::::::=~.:::~:~:::::::=::=:::::::::~.:=:::=::=~::=:::=::::::::=::~::::::~:::~.::::::::~::==::~::.:::= ~ :i~: 
S. TO~I$ E PRINC.PE Republica 1 - N.' J .59. Av. I. BI .... 1 • 53 ....................................................... _ ....... _ ........................ _ ... _._ ..... _ ....... 6.000$00 
S. TOME E PRINCIPE Republica II - N.' 60 • 92, A •. 2. Hlocos 54 • 93 m ......................... . .... . _ ......... . _ .. _ • • _._ ••• _ ••••••••••••••••••••••• _ ....... _ ••••• 4.000$00 
TIMOR ..•... _._ ...... _ ...•..•.. _ .. _._ ... __ ... _ ... _._._ ... __ ._ .. _ .. _ ............ _ .. ___ ._ ...................................................................................... 1.950$00 
COMPANHIAS DE MD<;AlIIBIQ E E NIASSA ........................................................................................... ........ _ .. _ .................. _ ................ _ ........ 1.800$00 
AFRICA. CONGO, INHA~mANE. La RENCO MARQUES. mE. QUELIMANE. KJONOA. 
ZAMBE7.1A E ULTRA~IAR .......... _ ....... _ ....... _ ......... _ ....... _ ............ _ ................ _ .................... _ ......... _ ._ ....... _._ .. _._ ............ _ .................. _. J.800$OO 
Folbas Isoladas ._._ ...•. _ •.. _ .. _ ._ .. _._ ..............•... _ ...•.. _ ... _ ... _._ ............. _ ............ _ ................ _ ........................................ _ .......... _................ 60$00 
Folhas l<IIIad •• (RepUblicas) ............................. _ .............................................................................................. _ .............. _._ ..... _ .......... __ ...... _ ... _. 65$00 

P,pel ............................. ___ ._ ...... _ .. _._ ... _ ...... _.. 55$00 
Janeiro <k 1995 IVA Inc/uida 17" 
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600 ANOS DOS BOMBEIROS 
EM PORTUGAL 
Data da EmlssOo: 4 de Julho de 1995 
Desenho: Ant6nlo Magalhaes 
Impressao: Off-set. INCM 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Taxas e tlragens: 

45S00 
80$00 
95$00 

135$00 
Folhas mlnlatura 

1.000.000 
500.000 
500.000 
500.000 

1 com 4 selos de 45$00 180$00 
1 com 4 selos de 75$00 300$00 
-2x 80.000 exemplare~ 

FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. 
Faro. Funchal ee Ponta Delgada. 

MACAU 

LARGO DO SENADO 
Clrculac;eo: Desde 24 de JUNHO 

de 1995 
Desenho: Ng Wal Kin 
Impresseo: Off-Set. INCM 
Folhas: De 16 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 3Ox40 mm 
Plano de Emlssoo: 

2.00 300.000 2.00 300.000 
2.00 300.000 2.00 300.000 

Bloco 

PORTUGAL 45. PORTUGAL 80. 

• Contem um selo de 6.00 225.000 
Ser60 emlHdos 4 postals 
FDC: Macau 

: MACAU;~ 2'o~ : MACAU;~ 2,00 : MACAU;~ 2'o~ 
: ~~:~r,Mfe'~A r~ rtt : ~a~~~~bCl~·A r~ ptL'S : ~~~~e~m!ASA r~ PC : 

TEMPLOS DE MACAU 

~~"'" ,. 'f ' 
.~;JD~~ 

50avos 

: ~*_ ... _~ _.:'.!!~ : l"~~_'::'" .. _~!~.., : I.oo!,,_,,"_':'" .. _I»:!!!=" : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . 
~ 

~ 

1.o0ptcs . 1.50Ptcs 

Clrculac;:ao: Desde 17 de JULHO de 1995 
Desenho: Llo Man Cheong 
ImpressQo: Off-Set. INCM 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 40x30 mm 
Plano de Emlssao: 

O.~ 250,000 
1. 250.000 
1. 250.000 

~.gg ~~:~ 
FDC: Macau 

3.o0Ptcs 
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Dois Mundos desencontrados. 
Urn encontro possivel? 

T odos dizem que OS homens nascem. 
vivem e morrem! Outros dizem que a 
Filosofia nasce, vive, mas noo morrera, 

E a filatelia? 0 que dizer da fllatelia? 
E isso que eu proponho a nos todos: 

reflectir sobre 0 futuro da filatelia. 
Penso que 0 futuro da Filatelia esta nos 

jovens, Quando se diz que na nossa vida 
«as crian9as de hoje sao os homens de 
amanho)) 0 mesmo se pode dizer em 
rela900 a filatelia. Mas tudo 0 que eu nota 
a minha volta me faz pensar 0 contrario. 
Quando me desloco a convfvios filatelicos 
(poucos. na minha zona infelizmente) ha 
uma ausenciq quase total de juventude 
(noo digo tota\' pais eu sou 0 causador 
do «quase totah») e isso leva-me a pensar 
«PORQUE? PORQUE? SOU EU SEMPRE 0 
UNICO? Eu noo sou 0 unico no mundo. 
mas ando sempre isolado num ambiente 
de tremenda especializo900 feita e 
conseguida por idosos)). «Poderei eu es
pecializar-me?» sao perguntas que fa90 
a mim mesmo quando sou confrontado 
com a mlnha solidoo. 

A maior parte das colec90es que voo 
surgindo sao adquiridas em leiloes. sao 
herdadas. sao tudo ... menos batalhadas 
pelo esfor90. Os jovens que ainda ha, 
com interesse. querem avan9ar e entrar 
nos horizontes mais longfnquos da Filatelia 
mas por vezes ou por falta de apoio ou 
de dinheiro, ou ate de for9a de vontade, 
acabam quase sempre, por se verem 
acorrentados na sua propria solidoo adian
do cada vez mais a sua emancipa900. 

Quando falo em solidoo refiro-me a 
2 mundos que se contrastam: os idosos 
especializados e os jovens (menos expe
rientes). Esses mundos, contudo tendem 
a desaparecer, po is uns noo podem vi
ver para sempre e os outros sem uns noo 
podem sob reviver. 

21 

Jooo Pedro A. Rocha 

Eu como jovem que tambem sou, 
apelo aos jovens que fa9am da for9a 
de vontade uma lei que se unam em 
torno do interesse, que desprezem 0 
exterior diffcil com que sao confronta
dos. e que movam pelo seu interior para 
que um dia possamos assistir a uma Fila
telia mais solidaria e, sobretudo. menos 
solitaria. 

Aos idosos pe90 que transmitam a 
sua experiencia, e aqueles que ja 0 fize
ram que os apoiem ainda mais. po is so 
assim e possfvel alargar a sabedoria. 

Penso que so com esta entreajuda, 
podemos alargar os horizontes da nossa 
alegria: A FILATELlA! 

Pode ser entoo possfvel iniciarmos. 
nos portugueses, uma nova expansoo. 
indo nova mente ao encontro de novos 
mundos. Neste caso bem diferentes. mas 
bem precisos. 

f,[ 1i[ate[ista 
Club Ecuatoriano de Coleccionismo 

Casilla 09-01-9477 
Guayaquil- Ecuador 

Un gran club filatelico con una excelente revista de 
canie que se publica trirnestralmente. Pida informes 
HOYMISMO. 



Novas Emissoes 
Portuguesas 

50 ANOS DAS NAc;OES 
UNIDAS 

Data da Emlsseo: 5 de Malo de 1995 
Desenho: B2, Atelier de design 
Impresseo: Oft-Set. INCM 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12><1 2 1/2 
Formato: 40x30,6 mm 
Taxas e tlragens: 

75$00 500.000 
135$00 500.000 

Bleeo: Contendo 4 selos 
420$00 80.000 

FDC: Usboa. Porto, Colmbra. Evora. 
Faro, Funchal e Ponta Delgada 

EUROPA 

Data da Emlsseo: 5 de Malo de 1995 
Desenho: Lulz Duran/Carlos Lelteo 
Impresseo: Oft-Set. INCM 
Folhas: De 25 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12><121/2 
Formato: 80x30.6 mm 
Taxas e tlragens: 

95$00 500.000 
95$00 500,000 

Blihete Postal 2><50$00 
FOC: Usboa. Porto. Colmbra. Evora, 

Faro. Funchal e Ponta Delgada 

'mUM 75. 

50 :1"";.:;~. '!.(r,-::;-:'\ J 
~,. \ .~ ill. I~ 

anos ~"~~d 
<las = ... -.;::-

N a90es Uniclas 
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8.0 CENTEfiARIO DO NASC. 
DE S. ANTONIO 

Data de EmissOo: 13 de Junho de 1995 
Desenha: Anabela Silva, Vitor Santos e 

N. Russo 
Impresseo: Oft-Set, INCM 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12><121/2 
Formato: 30,6x40 mm e 4Ox30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Taxas e tlragens: 

45$00 
75$00 

135$00 
Bleeo com selo de 

1.000.000 
500,000 
500,000 

250$00 80.000 
FDC: Usboa. Porto. Colmbra, Evora. Faro, Funchal e Ponta Delgada, 

BRINQUEDOS POPULARES 

Data de Emlsseo: 13 de Junho de 1995 
Desenho: Vitor Santos 
Impresseo: Oft-5et 

40$00 
75$00 

190$00 
Etlquetas com Impresseo de franqula 
autom6tlca (EIFA-Crouzet) 
FOC: Usboa. Porto, Colmbra. Evora e Faro. 

ARTESANATO MADEIRENSE 

Data da Emlsseo: 30 de Junho de 1995 
Desenho: Fernando Coelho 
Impresseo: Oft-Set. INCM 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12><121/2 
Formato: 30.6x40 mm 
Folhas: De 50 selos 
Taxas e tlragens: 

45$00 
80$00 
95$00 

135$00 
Cartelra com serle: 

355$00 
Postals 

4x 50$00 

1.000.000 
500,000 
500.000 
500,000 

50.000 

FDC: Usboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro, 
Funchal e Ponta Delgada. 

· · · · · • • 

· · : ...... ___ ...J \.._-==::::::::::.===~~ 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

50 ANOS DAS NAc;OES 
UNIDAS 

Data da Emlsseo: 5 de Malo de 1995 
Desenho: B2, Atelier de design 
Impresseo: Oft-Set. INCM 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12><1 2 1/2 
Formato: 40x30,6 mm 
Taxas e tlragens: 

75$00 500.000 
135$00 500.000 

Bleeo: Contendo 4 selos 
420$00 80.000 

FDC: Usboa. Porto, Colmbra. Evora. 
Faro, Funchal e Ponta Delgada 

EUROPA 

Data da Emlsseo: 5 de Malo de 1995 
Desenho: Lulz Duran/Carlos Lelteo 
Impresseo: Oft-Set. INCM 
Folhas: De 25 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12><121/2 
Formato: 80x30.6 mm 
Taxas e tlragens: 

95$00 500.000 
95$00 500,000 

Blihete Postal 2><50$00 
FOC: Usboa. Porto. Colmbra. Evora, 

Faro. Funchal e Ponta Delgada 

'mUM 75. 

50 :1"";.:;~. '!.(r,-::;-:'\ J 
~,. \ .~ ill. I~ 

anos ~"~~d 
<las = ... -.;::-

N a90es Uniclas 
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8.0 CENTEfiARIO DO NASC. 
DE S. ANTONIO 

Data de EmissOo: 13 de Junho de 1995 
Desenha: Anabela Silva, Vitor Santos e 

N. Russo 
Impresseo: Oft-Set, INCM 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12><121/2 
Formato: 30,6x40 mm e 4Ox30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Taxas e tlragens: 

45$00 
75$00 

135$00 
Bleeo com selo de 

1.000.000 
500,000 
500,000 

250$00 80.000 
FDC: Usboa. Porto. Colmbra, Evora. Faro, Funchal e Ponta Delgada, 

BRINQUEDOS POPULARES 

Data de Emlsseo: 13 de Junho de 1995 
Desenho: Vitor Santos 
Impresseo: Oft-5et 

40$00 
75$00 

190$00 
Etlquetas com Impresseo de franqula 
autom6tlca (EIFA-Crouzet) 
FOC: Usboa. Porto, Colmbra. Evora e Faro. 

ARTESANATO MADEIRENSE 

Data da Emlsseo: 30 de Junho de 1995 
Desenho: Fernando Coelho 
Impresseo: Oft-Set. INCM 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12><121/2 
Formato: 30.6x40 mm 
Folhas: De 50 selos 
Taxas e tlragens: 

45$00 
80$00 
95$00 

135$00 
Cartelra com serle: 

355$00 
Postals 

4x 50$00 

1.000.000 
500,000 
500.000 
500,000 

50.000 

FDC: Usboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro, 
Funchal e Ponta Delgada. 

· · · · · • • 

· · : ...... ___ ...J \.._-==::::::::::.===~~ 
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600 ANOS DOS BOMBEIROS 
EM PORTUGAL 
Data da EmlssOo: 4 de Julho de 1995 
Desenho: Ant6nlo Magalhaes 
Impressao: Off-set. INCM 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Taxas e tlragens: 

45S00 
80$00 
95$00 

135$00 
Folhas mlnlatura 

1.000.000 
500.000 
500.000 
500.000 

1 com 4 selos de 45$00 180$00 
1 com 4 selos de 75$00 300$00 
-2x 80.000 exemplare~ 

FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. 
Faro. Funchal ee Ponta Delgada. 

MACAU 

LARGO DO SENADO 
Clrculac;eo: Desde 24 de JUNHO 

de 1995 
Desenho: Ng Wal Kin 
Impresseo: Off-Set. INCM 
Folhas: De 16 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 3Ox40 mm 
Plano de Emlssoo: 

2.00 300.000 2.00 300.000 
2.00 300.000 2.00 300.000 

Bloco 

PORTUGAL 45. PORTUGAL 80. 

• Contem um selo de 6.00 225.000 
Ser60 emlHdos 4 postals 
FDC: Macau 

: MACAU;~ 2'o~ : MACAU;~ 2,00 : MACAU;~ 2'o~ 
: ~~:~r,Mfe'~A r~ rtt : ~a~~~~bCl~·A r~ ptL'S : ~~~~e~m!ASA r~ PC : 

TEMPLOS DE MACAU 

~~"'" ,. 'f ' 
.~;JD~~ 

50avos 

: ~*_ ... _~ _.:'.!!~ : l"~~_'::'" .. _~!~.., : I.oo!,,_,,"_':'" .. _I»:!!!=" : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . 
~ 

~ 

1.o0ptcs . 1.50Ptcs 

Clrculac;:ao: Desde 17 de JULHO de 1995 
Desenho: Llo Man Cheong 
ImpressQo: Off-Set. INCM 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 40x30 mm 
Plano de Emlssao: 

O.~ 250,000 
1. 250.000 
1. 250.000 

~.gg ~~:~ 
FDC: Macau 

3.o0Ptcs 
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Dois Mundos desencontrados. 
Urn encontro possivel? 

T odos dizem que OS homens nascem. 
vivem e morrem! Outros dizem que a 
Filosofia nasce, vive, mas noo morrera, 

E a filatelia? 0 que dizer da fllatelia? 
E isso que eu proponho a nos todos: 

reflectir sobre 0 futuro da filatelia. 
Penso que 0 futuro da Filatelia esta nos 

jovens, Quando se diz que na nossa vida 
«as crian9as de hoje sao os homens de 
amanho)) 0 mesmo se pode dizer em 
rela900 a filatelia. Mas tudo 0 que eu nota 
a minha volta me faz pensar 0 contrario. 
Quando me desloco a convfvios filatelicos 
(poucos. na minha zona infelizmente) ha 
uma ausenciq quase total de juventude 
(noo digo tota\' pais eu sou 0 causador 
do «quase totah») e isso leva-me a pensar 
«PORQUE? PORQUE? SOU EU SEMPRE 0 
UNICO? Eu noo sou 0 unico no mundo. 
mas ando sempre isolado num ambiente 
de tremenda especializo900 feita e 
conseguida por idosos)). «Poderei eu es
pecializar-me?» sao perguntas que fa90 
a mim mesmo quando sou confrontado 
com a mlnha solidoo. 

A maior parte das colec90es que voo 
surgindo sao adquiridas em leiloes. sao 
herdadas. sao tudo ... menos batalhadas 
pelo esfor90. Os jovens que ainda ha, 
com interesse. querem avan9ar e entrar 
nos horizontes mais longfnquos da Filatelia 
mas por vezes ou por falta de apoio ou 
de dinheiro, ou ate de for9a de vontade, 
acabam quase sempre, por se verem 
acorrentados na sua propria solidoo adian
do cada vez mais a sua emancipa900. 

Quando falo em solidoo refiro-me a 
2 mundos que se contrastam: os idosos 
especializados e os jovens (menos expe
rientes). Esses mundos, contudo tendem 
a desaparecer, po is uns noo podem vi
ver para sempre e os outros sem uns noo 
podem sob reviver. 

21 

Jooo Pedro A. Rocha 

Eu como jovem que tambem sou, 
apelo aos jovens que fa9am da for9a 
de vontade uma lei que se unam em 
torno do interesse, que desprezem 0 
exterior diffcil com que sao confronta
dos. e que movam pelo seu interior para 
que um dia possamos assistir a uma Fila
telia mais solidaria e, sobretudo. menos 
solitaria. 

Aos idosos pe90 que transmitam a 
sua experiencia, e aqueles que ja 0 fize
ram que os apoiem ainda mais. po is so 
assim e possfvel alargar a sabedoria. 

Penso que so com esta entreajuda, 
podemos alargar os horizontes da nossa 
alegria: A FILATELlA! 

Pode ser entoo possfvel iniciarmos. 
nos portugueses, uma nova expansoo. 
indo nova mente ao encontro de novos 
mundos. Neste caso bem diferentes. mas 
bem precisos. 

f,[ 1i[ate[ista 
Club Ecuatoriano de Coleccionismo 

Casilla 09-01-9477 
Guayaquil- Ecuador 

Un gran club filatelico con una excelente revista de 
canie que se publica trirnestralmente. Pida informes 
HOYMISMO. 



nho de 1878) foi criada a ccUNIAO POS
TAL UNIVERSAL", em detrimento da 
«Unioo Geral dos Correios», e 0 primeiro 
I.P. (portugues) a apresentar a nova 
denominac;:oo, foi 0 20 reis-azul, 0 n.o 4, 
emitido em 1 de Abril de 1879. Tal como 
o 25 reis, sofreu a aposic;:oo dos nomes 
daquelas IIhas e, consequentemente, 
tornou-se igualmente muito raro, p~r 
aqui. 

'g,1I11111111111111111 i I till 11111 II iili jiii Iii iiiiiii 1111 Hi IIII~' 1- . _ 
:= ,s.. ·,·r. ..... 4~l E 
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1= ~'--.--'-~--.-'--.- . = 
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Tipo 3 
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: ~ " . '0': t·: .. ·.. .::: 
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Tipo 4 

Anote estes informes e (aproveito 
para Ihe lembrar) noo se esquec;:a de 
ler/reler CUNHA LAMAS ou mesmo Oli
veira Marques. Aprende-se sempre algo 
de interesse, se noo MUlTO ... sucede 
comigo. 

N;B.: Poderao substituir as IIhas, per ARQUI
PELAGOS, se Ihes der mais jeito. 
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ESPAMER cc96» 

A Exposic;:oo Filatelica «Espamer 96», vai 
realizar-se em Sevilha de 4 a 12 de Maio de 
1996, com organizac;:oo da FESOFI, atraves 
da Sociedade Filatelica de Sevilha. 

Poderoo concorrer a «Espamer 96» os 
coleccionadores dos Continentes Europeu 
e Americano. 

Foi nomeado Comissario Nacional 
para este certame 0 nosso prezado 
cons6cio e ilustre filatelista nortenho Dr. 
Manuel Portocarrero. 

Os coleccionadores portugueses in
teressados em concorrer a referida ex
posic;:oo podem contactar 0 referido 
comissario para a seguinte morada: 
Estrada Interior da Circunvalac;:oo, 9427 

4200 Porto. 

ASSOCIA<;AO DE COMANDANTES 
FILATELICOS DE PORTUGAL 

Por escritura lavrada no 5.° Cart6rto 
Notarial do Porto, foi oficialmente fundada 
em 24 de Janeiro de 1995 a ACOFIL - As
sociac;:oo de Comerciantes Filatelicos de 
Portugal, que tem a sua sede provis6ria na 
Rua 1.° de Dezembro, 31-1.° - 1200 Usboa, 
com 0 telefone 3428138. 

A correspondencia para a ACOFIL 
pode ser dirigida para 0 Apartado 2986, 
1124 Lisboa Codex. 

Foram ja eleitos os Corpos Sociais 
para 1995/96, a quem a Direcc;:oo do 
C.F.P. deseja as maiores felicidades no 
desempenho dos seus cargos. 

BUY COMPROIVENDO BUY 
VENDO MOEDAS VENDO 
SELOS NOTAS 

COLEC<;:AO E LOTES 
SERIES COMPLETAS 

DE ESPANHA. INGLATERRA 
PORTUGAL E COL6NIAS INGLESAS 

TUDO NOVO 

APARTADO 5009 - 1701 LISBOA CODEX 
TEL.: 7587781 PORTUGAL FAX: 7587781 

• 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Escritorio Filatelico 

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

2500 CALDAS DA RAINHA 

J a em distribuil;ao gratuita 

PRECARIO N,!! 13 

contendo muitos milhares de senes completas novas por paises 
e temas, desde FALKLAND a NOVA ZElANDIA (volume VI do 
catcilogo Yvert). E todo 0 material filatelico. 

HAWID - LINDNER - LEUCHTTURM - MICHEL- GIBBONS - SAFE 

- iITIportaITIOS directaITIente -

Queira solicitar 0 que pretender. Pre~anos a disposi~ao. 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEmOS 
MARIA CEcILIA DO SACRAMENTO 
Rua do CrucifiJo, 26 ' Telefone 3424891 ' 1100 LISBOA • PORTUGAL 

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

Cartolina 
PORTUGAL - I.' Parte (Sdos do c."";o Norman 

- Volume I (Solos de 1853 • 19S9) .. _ ._._ .. _ .. _ .. _ ._ .. __ . __ ..... _._._. __ .. _._ .. __ ._ .. _ .......... _ ................................. _ 3.300$00 
- Volume II (Solos d. 1970 em dio.te) .............. _ .......................................................................................... _ .. _ ... __ .. _._ .... _ ............. 6.250$00 

PORTUGAL - 2.' Parte (Selos d. Aviao. BI ...... Impost<l. Ena>mend ••• Port .. do. Oficia~ 
Pri.ali ... , 010:. 1 .................................................................................................. _ ............................................ _ ..••... _ ...... _ .. _ .... _ ...... _ ... 5.150$00 

ILHAS AOJACENTES _ ....... _ ... _._ ... _._ .......... _ ....... _ .. _ .. _ .. _._ ....... _ .... _ ... _ .•....•............ __ .... _ ..... _._ ................................. _ ................. 3.85Il$00 
ANGOL.~ .................................................................................................................................................................. _ ..................... _ ........... _ .. _ ......... _._ ... 3.000$00 
ANGOL.~ Republica ..... _ .. _ .. _ ....... _._ ....... _._ .. _ .. _ ... _ .. _ ... _. __ ................. _ .. _ ...... _ ... _._ ............. _ .. _._ ..•.. _ ....... _._ .......... _ ........... 3.600$00 
CABO VERDE .................................................................................. _ ...................................................................................................... _ .......... _ .... _ .. 2.100$00 

g:i1gi~g~~r~~~i~~~:::::::==:=::~:::=~:~~~~::=:~::=:::=~=::::::~=~=:~=::===~:=~~:::::::~::::~~::::~:=::::::=:::::::=::=::=J:roo 
INDIA ....... _ .... _ .. _ .•...•........................... _ .......... _ ................................................................................................. _ ..•... ______ ._ ...... _ ... __ ._. 2.500$00 
MACAU ... _ .. _ .. _ .......... _ ._._ .. _ .. _ ....... _ ...... _ ... _ ...... _ •. _ ...... _ ... _._ ..... _ .......... __ ....... __ ....... _ ...... _ ...... _ ...... _ ........................................ 6.500$00 
M~AIoIBIQUE ._._ .......... _._ ...•... _ .................. _ ................................... _ .................. _ ..... _ ...................................................................... _ ............ m. 3.300$00 

~~~~~~~kQ~~:rf;~:~.:::::::::~:::::::~::~.:::~.::::::::::~.:::~.::::::::::=~.:::~:~:::::::=::=:::::::::~.:=:::=::=~::=:::=::::::::=::~::::::~:::~.::::::::~::==::~::.:::= ~ :i~: 
S. TO~I$ E PRINC.PE Republica 1 - N.' J .59. Av. I. BI .... 1 • 53 ....................................................... _ ....... _ ........................ _ ... _._ ..... _ ....... 6.000$00 
S. TOME E PRINCIPE Republica II - N.' 60 • 92, A •. 2. Hlocos 54 • 93 m ......................... . .... . _ ......... . _ .. _ • • _._ ••• _ ••••••••••••••••••••••• _ ....... _ ••••• 4.000$00 
TIMOR ..•... _._ ...... _ ...•..•.. _ .. _._ ... __ ... _ ... _._._ ... __ ._ .. _ .. _ ............ _ .. ___ ._ ...................................................................................... 1.950$00 
COMPANHIAS DE MD<;AlIIBIQ E E NIASSA ........................................................................................... ........ _ .. _ .................. _ ................ _ ........ 1.800$00 
AFRICA. CONGO, INHA~mANE. La RENCO MARQUES. mE. QUELIMANE. KJONOA. 
ZAMBE7.1A E ULTRA~IAR .......... _ ....... _ ....... _ ......... _ ....... _ ............ _ ................ _ .................... _ ......... _ ._ ....... _._ .. _._ ............ _ .................. _. J.800$OO 
Folbas Isoladas ._._ ...•. _ •.. _ .. _ ._ .. _._ ..............•... _ ...•.. _ ... _ ... _._ ............. _ ............ _ ................ _ ........................................ _ .......... _................ 60$00 
Folhas l<IIIad •• (RepUblicas) ............................. _ .............................................................................................. _ .............. _._ ..... _ .......... __ ...... _ ... _. 65$00 

P,pel ............................. ___ ._ ...... _ .. _._ ... _ ...... _.. 55$00 
Janeiro <k 1995 IVA Inc/uida 17" 
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UM FURTO NA CASA DA MOEDA 

D 
iscretamente 0 jornal «0 SEkulo» no 
sua edic;:oo de sobado, dia 26 de 

'Abril de 1913, relatava numa notfcia 
o seguinte: ccFurto de Selos. Constou-nos 
ontem que se descobriu na Casa da 
Moeda urn furto Importante de selos com 
erros, com a efigie da Republica, e que 
a direccreo daquele estabeleclmento do 
Estado havia oficiado a policia pedindo 
a sua intervencreo na descoberta dos 
criminosos. Dirigimo-nos a policia, onde 
procuramos informacroes, mas, como ali 
nada nos dissessem a tal respeito, a 
outras fontes fomos procurar pormeno
res sobre 0 acontecimento, neo tendo 
sido as nossas Investigacroes coroadas 
de melhor exito. Todavla quer-nos pare
cer que neo andaremos muito longe da 
verdade se acrescentarmos que os se
los roubados devem ser de varias tax as; 
que seo destinadas as colonias; 0 que a 
estas horas devem ja ter sido vendidos 
a diversos filatelistas, havendo todo 0 

empenho da Casa da Moeda em que 
se descubra os autores do furto ... 

Pouco nos diz a informac;:oo de que 
selos seriam. Apenas vagamente «selos 
com erros, com a effgie do Republica)). 
Se consultarmos os catologos vimos que 
noo existiam selos com a engie do Re
publica, a noo ser que a confundissem 
com a «Ceres)), 0 que nos leva a duvi
dor dado que esses selos apenas foram 
postos a circular em 1913, na fndia e 
Timor (I) . A maioria dos selos utilizados 
nos col6nias eram sobrecarregados com 
a palavra «Republica». 
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Jose R. Dias Ferreira 

o «Diorio de Notfcias» que tinha uma 
secc;:oo especial intitulada «Gatunices» 
nela noo encontromos qualquer refe
rencia a esse roubo. Mas no dia seguin
te a 27 de Abril publicava uma notfcia 
nos seguintes termos: .. Na Casa da Mo
eda. Descobriu-se que tinham sido ven
didos a filatelistas uns selos inutilizados. 
A policia judiciaria anda ocupada em 
descobrir quem foi que de uma das of i
cinas da Casa da Moeda trouxe para as 
meos de varlos coleccionadores de se
los e filatelistas, negoclantes do genero, 
uns selos inutilizados a que all chamam 
erros, os quais nenhum valor tern para 
serem vendldos ao publico, mas seo 
muito apreciados nas coleccroes. Os er
ros seo aqueles selos que saem em 
maquinas impressos ao contra rio, 
ou com qualquer defeito, constando 
que aqueles que sairam da Casa 
da Moeda tern a efigie da Republica e 
eram as varias taxas e destinadas 
as colonlas, tendo sido alguns vendi
dos a filatelistas. 0 sr. dr. Alfredo da 
Cruz, chefe da policia de investigacreo, 
ouviu ontem no governo civil alguns 
destes individuos, mas ainda neo houve 
procedimento contra quem quer que 
fosse ... 

Pela leitura nos entrelinhas davam a 
entender de que jo sabiam que tin ham 
side vendidos a filatelistas. Tambem sub
entendemos que a quantidade subtraf
do devia ser grande, coso controrio noo 
davam pela falta ou noo merecia uma 
queixa. 

, 

APRENDENDO ATE MORRER ... 
quando se quer 

a sequencia do ccescrito.. anterior 
entendi, acrescentar algo mais, por 
o considerar relevante, para todos 

os interessados ccnestas coisas", Assim, 
recuando no tempo, ate 00 CON
GRESSO POSTAL DE BERNE (16 de Se
tembro a 9 de Outubro de 1874 - dla 
em que foi aprovado) toma-se conhe
cimento de que apenas 22 pafses to
maram parte - no mesmo - consti
tuindo um 56 ccterritorio postal .. , permu
tando reciprocamente, a correspon
dencia, Esse ccterritorio", designar-se-Ia de 
ccUNIAO GERAL DOS CORREIOS .. e, como 
jo anteriorment~ informei, 0 nosso POR
TUGAL foi 0 primeiro a mandar inscrever 
num dos seus J.P. (0 n,o 2 - 25 reis) tal 
ccespecificacreo .. , alem de exceptuar 
Hespanha, do seu usc, como compro
vado no TIPO 1, precisa e igualmente 0 

primeiro a ostenta-Ia, 

DS P!II[S D! UlillO HIm DOS CORRUOS 
: .- (UC;Cpl.11Dtl,,"u'ka., c P1'ot~e~ ~"'UDUhl" po'tu:':"t~~·. ~ :. ;, 

,- . -- . . 
' ; 1-'·--.1. - ---------. 

= ----------------- :: - = ~illill lill.!!1l11ll11l u!'U,Ulli l'I' 111m lit ui i II Illl II1I t lEi 

TIpo 1 
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Mas, se as Colonias Portugu~sas ha
viam entrado, para a dita ccUNIAO .. , em 
5 de Abril de 1877 (conforme nos infor
ma CUNHA LAMAS - SEMPRE ELf) que 
razoo havia para as deixar de fora, 
quando aquele J.P. fora emitldo em 1 de 
Janeiro de 1878? 

Apercebida a asneira, recorre-se a 
nova emissoo (quantos e em que data?) 
porem, desta vez.. isentando, simultanea-' 
mente, as PROVINCIAS ULTRAMARINAS 
portuguesas, como e mostrado no TIPO 2. 

,@.III}li lllIllil1!tl.!tl~nm l "lfI 'lnl ftllltm lim llllll iil~I 

~ . ; 'J3n:H' )i~'EI · ~},. l)(\(I"'l'J ~ 
~:: J IJ.J lJ.1.. ~.L VOl) J : 1 = ' . ~ = ~ 3 -- OS PUllS O! UI1I!O GERll DOS tORR[IOS ,-- .- - ---- ------- .. --- -. - .- §; _ .. __ .. _____ ..... _ =1 

. " - ' - -
~I! J 11.' j 1-' I!)JJ.!! !.I_' !!!!!l!1l!..!.!1li.,t1) UJ!JJl i !I.I111111!ill II~' 

TIpo 2 

Entretanto, jo havia side sobrecarre
gado, para os A90RES e MADEIRA 0 tal 
n,o 2 (vide Tipos 3 e 4) ternando-se muito 
escasso, no continente, e vulgar naque
las IIhas, como e 6bvio. 

Posteriormente, pelo CONGRESSO 
POSTAL DE PARIS (2 de Maio a 1 de Ju-



para 0 incluir neste breve apontamento 
independentemente de ser duvidosa e 
rara a sua aplicac;oo sobre «nativos)). 

Noo devemos esquecer aqui que a 
emissoo de selos na «British fndia)) come
c;ou em 18~ e portanto a estac;oo ingle
sa de DAMAO obliterava desde logo com 
outras marcas toda a correspondencia 
emitida daquele territorio, ainda que 
apenas sobre selos ingleses; mas 1871. 
quando da emissoo dos «nativOSl), aque
la estac;oo postal utilizou as marcas pos
tais que do antecedente estavam em uso; 
uma das primeiras que temos visto e a 
que se representa a seguir, classificada 
por W. Renouf como 0 Tipo (4) : 

RENOUF, TIpo (4) 

trata-se de um losango de barras, com 
espac;o no centro para 0 respectiv~ 
numero (13) que geralmente fica mal 
impresso. 0 numero de linhas e vari6vel. 
mas geralmente soo 11, subindo da di
reita para a esquerda. 

Noo estamos habilitados a afirmar 
que seria do tipo duplex, por falta de 
cartas ou fragmentos que nos auxiliem, 
se bem que W. Renouf considere neste 
Tipo (4) os Tipos (4 a) e (4 b) nos quais 
certamente 0 cfrculo da esquerda era 
fundamental para identificac;oo da P.O .. 

A partir de 1873 esta estac;oo ingle
sa, em territorio portugues, alterou a 
marca para 0 W. Renouf Tipo (17 a), j6 
descrito em anterior apontamento. 

Terminarnos por aqui este nosso «cruzei
ro)) pelos marcas postais da «British India)) 
sobre «nativoSl), que j6 vai longo, mas p0-
dia ainda ser maior. 0 assunto e 6rido, nCo 
tem grande interesse para os colecciona
dores, a poucos interessa possados que sao 
tantos anos sobre a sua utilizac;oo. 

Mas se foi de alguma utilidade para 
qualquer um, j6 nos sentimos bem gra
tificados com esta pequena mas com
plicada «diversoo)); para nos, de certo 
modo. iluminou-se 0 nosso caminho; se 
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noo foi util. h6 um excelente «remedio)) 
para estes casos: cesto dos papeis ... 

Aguardarnos, enquanto pudermos. as 
crfticos dos entendidos. mas noo esquec;am 
que desde 0 princfpio pedirnos os nossas 
desculpas por incorrecc;Oes ou falhas que 
o nosso trabalho teria com certeza. 

Um curso de aperfeic;oamento, por 
quem de direito. seria certamente muito 
bem vindo. 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grende sortido 
de Series completes 

e Selos tem6ticos 

P~a listas de pre~os gratis 

Eladio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
T eleF. 54 97 25 
1100 LlSBOA 

J.D. 

Mario Moreira de Sousa 
R. da Costa, 572 - Telef.: 9741494 

4445 ERMESINDE (Portugal) 

*** 
COMPRA VENDE 

E TROCA 

Se(05, Moedas, Postais, etc. 

Noo sabemos qual a divulgac;oo que 
teria tido a noticia. mas e curioso que 
no proprio dia que e divulgado 0 furto 
aparece um interessado na compra de 
«toda a qualidade e quantidade de 
selos)) conforme se pode ler no seguinte 
anuncio: «Continua a comprar pelos 
mais altos prec;os do n/ paiz toda a 
qualidade e quantidade de selos novos 
e usados de Portugal e colonias 
portuguezas. A casa que mais caro 
paga os selos! C. Correia Pereira. 110 R. 
dos Corrieiros, 2.° Lisboa)) (2). Enquanto a 
principal casa da epoca A. Myre, n.D 170 
da Rua 'do Arsenal. publicava anuncios 
para a compra de selos cl6ssicos, como 
por exemplo de D. Maria: 

5 reis 
25 reis 
50 reis 
100 rels 

1$700 cada 
3$000 cada 
1$800 cada 
7$000 cada (3) 

Presumimos que os comerciantes da 
epoca andassem a compita para ver 
se conseguiam obter os selos furtados 
porque so assim se compreende 0 gran
de numero de aliciantes anuncios que 
para g6udio dos leitores noo deixamos 
de reproduzir: 

«Selos. Compram-se e vendem-se em 
pequenas e grandes quantidades. J.T. 
Frazoo. Rua do Amparo, 12. Lisboa)) (4). 
«Selos. Compra sempre por prec;os mais 
elevados. A. de Almeida. 62, R.S. Julioo 
3.°)) (5). «Selos. Compram-se. pagam-se 
bem. Rocha. 98, Rua do Arsenal Lis
boa)) (5) . «Selos. Tabelas soo ilusoes. 0 
Mariano noo faz tabelas e paga melhor. 
L. do Calhariz. 15)) (5). «Selos. Para co
lecc;oo, novos e usa dos, pagam-se sem
pre mais 5 a 50% que qualquer outra 
casa . Rua Santo Antoo, 58 . 
Barbosa&Esteves)) (6). 

Noo encontramos noutros jornais da 
epoca too elevado numero de anunci
os como no jornal «0 Seculo)). 
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Ignoramos como acabou toda a his
toria do furto. apenas sabemos que os 
anuncios deixaram de ser publicados 0 

que talvez quisesse dizer qualquer coisa. 

Blbllografia 

(1) Aflnse. Selos Postels das Ex-Colonlas Portu-
gueses. 

(2) 0 5eculo. 26 de Abril de 1913. 
0) 0 Seculo. 1 de Malo de 1913. 
(4) 0 5eculo. 30 de Abril de 1913. 
(5) 0 5eculo. 2 de Malo de 1913. 
(6) 0 Seculo. 8 de Maio de 1913. 

ACTUAlIZA<;AO 
DAS QUOTAS 

Como e do conhecimento dos nossos 
prezados consocios, as quotas do nosso 
Clube noo foram alteradas no ana em 
curso. 

t sabido que todas as despesas ine
rentes com a manutenc;oo do Clube au
mentam todos os anos. Par esse facto, 
apelamos para a compreensoo dos nos-
50S estimados consocios. informando que 
em 1966 as quotizac;oes passam a ser as 
seguintes: 

JUNIOR 
(Portugal. IIhas e Macau) 

1.000$00 (ano) 

EFECTIVO 
(Usboa e concelhos limftrofes) 

950$00 (semestre) 
1.800$00 (ano) 

EFECTIVO (Provincia, IIhas e Macau) 
1.600$00 (ano) 

CORRESPONDENTE 
(parses estrangelros) 

2.200$00 (ano) ou 
equivalente em USD 



-SALAO DE FILATELIA E 
COLECCIONISMO «INTER-SOCIOS 95» 

5. 0 Aniversario do APC 
10. 0 Aniversario do CIMAX 

A APC - Associa<;:co Poveira de Co
leccionismo, comemorou 0 seu 5.° 
Aniversario em conjunto com 0 

CIMAX - Clube Internacional de 
Maximafilia que tambem comemorou 0 
seu 10.0 Aniversario. Para recordar estes 
eventos realizou-se um Salco de Filatelia 
Tradicional. de Inteiros Posta is e de co
leccionismo diversificado e ainda outr~ 
Salco exclusivamente de Maximafilia, os 
quais decorreram no periodo de 22 de 
Abril a 7 de Maio de 1995, no Salco de 
Exposic;:6es do Centro Social Monsenhor 
Pires Quesado, na cidade da P6voa de 
Varzim. 

Realizou-se 0 tradicional almoc;:o 
convivio, findo 0 qual foram distribufdos 
os premios institufdos pela APC e pelo 
CIMAX. 

Dos filatelistas premiados destacamos 
os nossos prezados cons6cios: 

Jose Manuel Ribeiro Marques - Dirigen
te do Ano de 1994, S6cio Fundador, 
n.o 1 da APC. 

David Ribeiro Cruz - S6cio do Ano de 
1994 da APC. 

Manuel Pedro Dias - Maximafilista Emi
nente - CIMAX. 

Joco Pedro Pinheiro da Silva - Associa
do do Ano de 1994 - CIMAX. 

Foram ainda distribuidos outros premios 
a associados das duas Agremiac;:6es. 

Aos quatro filatelistas acima referidos, 
s6cios do Clube Filatelico de Portugal. 
as nossas mais sinceras felicitac;:6es. 

As duas colectividades lanc;:aram um 
carimbo comemorativo dos citados ani
versarios que representa a «Aguia Pes
queira». 

Agradecemos 0 catalogo e 0 sobres
crito comemorativo que nos foi enviado. 

o nosso prezado cons6cio Sr. Jose Manuel Ribeiro Marques recebendo 0 Irofeu que Ihe foi oferecldo. 
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Marcas Postais da 
"British India" sobre "Nativos" 

A esta<;oo postal de DAMAo 

O utra das marcas postais que W. 
Renouf nos apresenta com 0 Tipo 
(9) tambem sobre «nativos» tem a 

seguinte configurac;:co: 

RENOUF, Tipe (9) 

da forma duplex, como se va, a parte 
esquerda sera um circulo com 0 nome 
da localidade e a data; a parte direita 
e um quadrilatero, com uma pircmide 
de barras sobre cada um dos lados; 0 
quadrilatero e normalmente um qua
drado pois no seu interior comporta um 
numero, que s6 eventualmente, quan
do forem necessarios 2 ou 3 algarismos, 
se transformara em rectangulo. 

o numero 1 estara sempre reservado 
para a estac;:co principal (<<head office))) 
e os restantes correspondiam as local i
dades integradas nesse Circulo Postal, 
confirmadas pela circunferancia da es
querda do duplex. 

o periodo de utilizac;:co nos vanos 
Cfrculos Posta is variou entre 1861 e 1873, 
nco sendo extinto ao mesmo tempo em 
todas as estac;:6es posta is e por isso po
dem ser contemporaneas de outros ti
pos de marcas posta is de W. Renouf. 

Sobre 0 selo ficava normalmente a 
parte direita do duplex e em geral. em 
muitos dos exemplares observados 0 
numero interior do quadrilatero ou nco 
ficava gravado ou esta indecifravel. 
pelos mais variaveis motivos, e por isso 
nco se pode localizar a origem do emi
tente, pois a area do selo nco compor-
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ta um duplex, como ja disse; apenas em 
cartas ou fragmentos isso seria possfve!. 

Alem do que e enorme 0 numero de 
estac;:6es identificadas em cada Cfrculo, 
mas muito longe Qe estar completa essa 
identificac;:co. As transformac;:6es politi
co-administrativas vinham dificultar ain
da mais a identificac;:co, po is se muitas 
das estac;:6es conservavam os seus nu
meros originals, outras eram obrigadas a 
altera-Ios, e outras ainda era encerradas 
num Cfrculo, surgindo noutro Circulo com 
um numero diferente; enfim, nem pensar 
em teorias definitivas sobre 0 assunto ... 

T emos no entanto a velha estac;:co 
postal inglesa, no nosso territ6rio de DA
MAo e que utilizou sobre ,'nativos)) a 
marca que se indica: 

--
RENOUF, Tipe (8) 

... 
anterior ao Tipo (9), era «single)) e 0 qua
drilatero nco estava envolvido num cir
culo como acontece no Tipo (9). 

A falta de cartas e fragmentos da 
epoca e do local, impede-nos de fazer 
mais alguns comentarios a estes TIpo (8) e 
(9), que mais interessam em boa verda
de, a fndia Inglesa; mas nco ha duvidas 
quanta a inumeras variedades, tanto no 
diametro do circulo, como no tamanho 
dos numeros, pelo que para 0 Tipo (8) 
podemos encontrar os Tipos (8 a), (8 b), (8 
c) e (8 d) e para 0 Tipo (9) podemos 
encontrar os Tipos (9 a), (9 b) e (9 c); este 
pormenor porem, e demasiado vasto 



8.° Centenario do Nascimento de 
SANTO ANT6NIO 

Novo Livro editado pelos CIT 
Correios de Portugal 

No passado dia 20 de Junho teve 
lugar 0 lanc;;amento do livro em epfgra
fe. na Quinta dos Azulejos. em Carnide. 

Estiverem presentes neste acto de 
lanc;;amento. diversas individualidades. 
das quais se destacam 0 Presidente do 
Conselho de Administrac;;oo dos cn 
Correios de Portugal. Dr. Carlos Horta e 
Costa e restantes membros da Conse
Iho de Administrac;;oo da referida Em
presa. 

Nas palavras de apresentac;;oo de 
mais este livro editado pela Empresa que 
lidera. 0 Dr. Horta e Costa afirmou que: 

IIOS Correios de Portugal noo se po
diam alhear da evoca90o do 8.0 Cen
ten6rio do nascimento do Santo Prega
dor Lisboeta. pe/o que tiveram a inicia
tiva de editar 0 presente volume, como 
contribui900 para um me/hor conheci
mento da vida e da obra de Santo An
tonio de Lisboall. 

o texto deste volume e da autoria 
de Lufs Krus e de Arlindo Caldeira. tendo 
sido coordenado pelo historiador Jose 
Mattoso. Trata-se de um livro de rara 
beleza e riqueza hist6rico-cultural. con
tendo mais de 100 paginas profusamen
te ilustradas com motivos da vida de 
Santo Ant6nio que sera. talvez. «a mais 
popular e amada figura de quantos 
mereceram 0 reconhecimento can6nico 
da Santidade)). Esta magnffica obra 
apresenta-se excelentemente encader
nada. sendo autenticada e numerada 
pelo editor. Esta edic;;oo e mais um ex
clusivo do Clube do Coleccionador. 
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Alem das vantagens ja referidas soo. 
tambem. de salientar os 6 selos de co
lecc;;oo e 0 bloco filatelico da emissoo 
comum comemorativa do Centenario 
de Santo Ant6nio de Lisboa. realizada 
simultaneamente por Portugal. Italia e 
Brasil que. devidamente protegidos. 
acompanham a obra. 

o prec;;o deste livro e de 5.500$00. 
podendo ser adquirido nas Estac;;6es dos 
Correios e no Clube do Coleccionador 
por todos aqueles que tem por lema a 
cultura e a arte. 

FILATELlA-NUMISMA TICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOTAS· 
de 

Portugal! Ac;ores/ Madeira/ Macau 

Ex. Colonias 

CP. 4511 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colec<;oes e 
pe<;as isoladas 

9057 FUNCHAl CODEX 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel. :: (091) 223070 
Fax: (091) 23 08 05 
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 
P.O. BOX 2335 

LlSBOA CODEX 
TELEX 40124·JMVPAB 

FAX 9250:l94 

• REAGENTES DE LABORATORIO 

• PRODUTOS QUfMICOS 

• VIDROS PARA LABORATORIO 

• PRODUTOS QUIMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

respectivas correspondencias isentas de 
porte 0 que se denominava na altura por 
«FRANCA DE PORTE", tendo para 0 efeito 

. de estarem essas correspondencias devi
damente identificadas com 0 (eselo da 
autoridade ou da reparti9001l, podendo 
contudo este ser substiturdo pela ccdesig
na900 do emprego ou pela rubrica da 
autoridade competentell• 

INTERDIt;OES 

o envio de dinheiro, objectos de valor 
ou sujeitos a impostos alfandegarios era 
expressamente proibido. 

REFUGO 

Toda a correspondencia que tivesse 
cardo no REFUGO era aevolvida a cada 

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

.. 

um dos parses, apes ter terminado 0 pra
zo estipulado. 

(Para aqueles que noo sabem, 0 RE
FUGO era para onde eram enviadas to
das as cartas cujos destinatarios as noo 
reclamavam e que p~r qualquer motivo 
noo podiam ser devolvidas ao remeten
te). 

Esta Conven900, de que deixo aqui 
os pontos principais no campo filatelico, 
podia ser denunciada por qualquer dos 
parses, mas sempre com um ana de an
tecedencia, sendo a pratica durante esse 
ana a normalmente seguida e acordada 
entre os dois parses. 

De uma maneira geral os portes pra
ticados com Espanha eram iguais aos 
portes internos usados em territerio por
tugues. 

-, . 

" 

Carta enviada em 1878 de Franc;:a (Bordeus) para Alhandra e reexpedida para Usboa, 
levando 0 porte adiclonal de 25 rels. _ 

Atravessando 0 terrltorio espanhol fol encamlnhada para Portugal pela real ambulancla 
Badajoz-Usboa. Embora nco tenha sldo expedida dlrectamente de Espanha enquadra-se 

perfeltamente na convenc;:co postal entre Portugal e Espanha. 
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INSUFICIENTE FRANQUIAMENTO 

Todas as cartas noo registas e 
franquiadas insuficientemente seriam de 
imediato remetidas ao seu destinat6rio 
pagando entoo um ccporte)) (multa) de 50 
reis em Portugal e 25 centimos em Espa
nha, por cada 15 gramas ou fracc;:oo de 15 
gramas, sem ter em conta 0 valor dos seles 
previamente afixados na correspondencia. 

OS PORTES 

AS CARTAS 

As cartas ordin6rias que eram permu
tadas entre as estac;:oes postais indicadas 
no inrcio deste artigo, pagavam os se
guintes portes: 

PORTUGAL 
15 Gr. - 25 reis 
30 Gr. - 50 reis 

ESPANHA 
15 Gr. - 10 centimos 
30 Gr. - 20 centimos 

Estes portes iam sucessivamente au
mentando por fracc;:oo de 15 gramas em 
25 reis para Portugal e 10 centimos para 
Espanha. 

As cartas expedidas por Correio Marr
tim~ para cada um dos parses eram 
aplicados os mesmos portes do correio 
ordin6rio. 

OS B/LHETES-POSTA/S 

Embora em Portugal ainda noo tives
sem aparecido os bilhetes postais esta 
Convenc;:oo contemplava j6 os seus por
tes, sinal de que 0 assunto j6 se encontra
va devidamente programado pelas au
toridades postais portuguesas. 

Assim os bilhetes posta is pagariam em 
Portugal 10 reis, enquanto em Espanha 
pagavam 5 centimos. 

OS REGISTOS 

As cartas registadas tinham um pre
mio fixe que era de 100 reis para Portugal 
e 50 centimos para Espanha. 

A este premio era obviamente acres
centado 0 correspondente porte de uma 
carta ordin6ria. 
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Porem os registos s6 podiam ser envi
ados atraves das estac;:oes indicadas no 
inrcio deste artigo e nunca atraves dos 
barcos que saram dos portos dos dois 
parses ibericos e que transportavam as 
malas de correspondencia de um para 0 
outr~ pars. 

o AVISO DE RECEPC;:AO 

As cartas registadas podiam ainda ser 
enviadas com um aviso de recepc;:oo, 
pagando para 0 efeito um porte adicio
nal de 20 reis em Portugal e 10 centimos 
em Espanha. 

OS JORNA/S, LlVROS, CATALOGOS, 
A VISOS E IMPRESSOS 

o envio deste tipo de material paga
va por cada 50 gramas por fracc;:oo, 5 
reis em Portugal e 3 centimos em Espa
nha. 

Porem. 0 envio deste tipo de docu
mentos noo podia exceder nunca 0 peso 
de 1 quilo. 

AS AMOSTRAS DE FAZENDA 

Pos cada 50 gramas ou fracc;:oo pa
gava um porte de 20 reis em Portugal e 
5 centimos em Espanha. 

o envlo de amostras nunca podia 
exceder 0 peso de 500 gamas. 

OS PAPE/S DE COMERC/O, AS PROVAS 
DE IMPRENSA E OS MANUSCRrrOS 

Cada 50 gramas ou fracc;:oo pagava 
o porte de 20 reis em Portugal e 5 
centimos em Espanha. 

o envio deste tipo de corresponden
cia postal noo podia exceder 0 peso de 
2 quilos. 

CORREIO OFICIAL 

A correspondencia trocada entre as 
ccautoridades superiores, cMs e militares das 
provincias situadas nas fronteiras dos dois 
estados, assim como todas as autorida
des judlciais de ambos os paises)) que 
correspondiam-se oficialmente, sendo as 

Noticiario Oficial 

DA FEDERA9AO PORTUGUESA 

Da Federac;:oo Portuguesa de Filate
Iia, recebemos 0 seguinte comunicado 
que, muito gostosamente, publicamos 
na rntegra: 

ccDecorreu em Franc;:a na cidade de 
Orleans, de 1 a 5 de Junho 0 "Challenge 
Europeen de Philatelie". 

Organizado pela Federac;:oo France
sa de Associac;:oes Filatelicas, este cam
peonato tinha a particularidade de se 
realizar entre Parses, apresentando cada 
Federac;:oo Nacional uma participac;:oo 
por cada classe filatelica existente, com 
exclusoo de Literatura. 

Portugal. convidado para 0 efeito, 
fez-se representar por sete colecc;:oes, 
das melhores existentes no nosso pars, 
sendo estas as seguintes: 

- "lNDIA PORTUGUESA" - Joaquim 
Leote 

- "PORTUGAL ET L'EMPIRE" - Luis 
Frazoo 

- "D. CARLOS - MOUCHON" - Jose 
Correia 

- "COURRIER AtRIEN PORTUGAISE" -
Jooo Soeiro 

- "L'EMPIRE COLONIAL PORTUGAISE" -
Vitor Carmo Correia 

- "PONTS" - Joaquim Canteiro 
- "LE CHEVAL" - Hugo Portocarrero 

As particlpac;:oes foram c1assificadas 
por um juri intemacional. composto por 
um elemento de cada pars participante. 

Este juri noo classificava as colecc;:oes 
do seu pr6prio pars e atribura uma pon
tuac;:oo de 1 a 10 em relac;:oo as parti
c1pac;:oes por classes dos outros parses. 

Para cada pontuac;:oo de 1 a 10 era 
atriburdo um numero de pontos, 0 qual 
no seu somat6rio final determinava a 
c1assificac;:oo dos parses. 

o pars vencedor foi a Espanha, ten
do Portugal alcanc;:ado 0 7.° lugar num 
total de 11 parses presentes. 

Em anexo enviamos a c1assificac;:oo 
final desta competic;:oo. 

De realc;:ar ainda 0 facto de partici
pac;:oes de Portugal terem sldo aponta
das pel os outros parses 5 vezes para 0 
1.0 lugar e 10 vezes para 0 2.° lugar. 

Mais uma vez se procedeu a divulga
c;:oo da Filatelia de Portugal. sendo de 
salientar ainda 0 extraordin6rio e eleva
do nrvel de todas as participac;:oes pre
sentes.)) 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS. 70. 5.2 DT.2 - 1150 LIS BOA - Telef.: 8123936 

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

JUNIOR (menores 18 an os) - 800$00 anD 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limrtrofes) - 850$00 semestre; 1 600$00 (ano); 

(Provincia. ((has e Macau) - 1 400$00 ano 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2000$00 anD 

Pagamento adiantado por cheque. vale ou dinheiro. 
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LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

181 - Francisco Xavier do Mota e Compos. 
Av. Tenente Leonardo Melreles, n.D 
150-3.0 Dto. 4590 Pac;:os de Ferreiro. 
(M) Po.T.C.v.60.So de 2.5.6.94. 

334 - Dr. Francisco Trindade Calha. Portela, 
Lote 16-3.0 Esq.D. 2865 Sacavem. (M) 
Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.2.5. 

367 - Eng. Antonio Abreu. Rua Juscelino K. 
de Oliveira, n.D 6-2.0 Esq.D. 2780 Oei
ras. (A) PO.Fr.ln.T.N.U.60. 

837 - Mario Ruano Bastos Raposo. Av. 
General Eduardo Galhardo, 609, Blo
co B, ric Dto. 2775 Carcavelos. (P) 
T.6O.3. 

1980 - Jorge Armando de Almeida Gomez 
Serrano. Prac;:a D. Moria II. 5-4.0 Esq.D. 
Rebolelra. 2720 Amadora. (M) C .6O. 
N.U. 

2125 - Fernando T. Xavier Martins. Aparta
do 47. 2860 Moita. 

2242 - Jaime AP. Martins. Posmil SuI. (Calxa 
101). 3660 S. Pedro do SuI. (M) Po.Fr. 
In.T.C.V.60.N .U.1.2A.21.Nac;:oes Uni
das.90.93. 

2441 - Domingos Manuel Magalhaes Silva. 
Rua do Junqueira. n.D 314-3.0. 1300 
Lisboa. (A) Po.v.C.T.6O.N.1.Afinsa. 

2689 - Luis Filipe Mendes Alves. Avenida 23 
de Julho. 353-2 .0 Esq.D. 2810 
Laranjeiro. (M) T.C.V.60.1. 

2870 - Eng. Fernando Jose Rodrigues San
tos Silva. Rua 4. Lote 79. Casal de 
Cambro. 2745 Belas. 

2960 - Joaquim Paulo Peres. Av. Pangim. n.D 
10-2.0 Dto. 2700 Amadora. (P) 6O.N. 

3102 - Rui Manuel Laranjeira Dias. Prace
to Quinto S. Joao. n.D 8-3.0 Dto. Ca-
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vadas. 2840 Selxal. (M) T.C.v.60.N.U. 
1.2. 

3266 - Inado Antonio Serra Barreto Mirando. 
Rua D. Joao IV. n.D 30-1.0 Esq.D. 2830 
Barreiro. (M) In.Fr.T.C.V6O.U.1 0.1 OA1 OB. 
Ex-Colonios Alemas.90.DNK.97. 

3406 - Marco Antonio Ribeiro Leal e Cro. Ave
nida Joao XXI. n.D 43-2.0 Dto. HIXl Lis
boo. (p) Po.T.C.67.(fem61ica)4.Afil"L'ia. 

3408 - Patricio Alexandra Pelicano Loge 
Cardoso. Praceta Garcia de Resen
de. Lote 94-5.0 Esq.D. Alfornel. 2700 
Amadora. (P) Po.T.C.v.68.1. 

3409 - Bruno Miguel Loge Cardoso Martins 
Lopes. Rua Soeiro Pereira Gomes. n.D 
15-1.0 Dto. Queluz de Baixo. 2745 
Queluz. (P) Po.T.C.V.68.1.Automoveis. 

3410 - Jose Luis Lopes Dias. Rua do Milha
roda. Lt. E-4.D C. Massama. 2745 
Queluz. (P) Po.Fr.T.C.v.60.1.Afinsa. 

3411 - Joao Miguel Martins Gomes. Rua 
Henrique G. Oliveira. 80 Compo. 
Apartado 480. 2500 Caldas do Rai
nha. (M) Po.ln.6O.N.U.1.66.67 .B.T41 . 

3412 - Lulz Guilherme Gonc;:alves Machado. 
Rua Direita de Massama, Lote 1-1.° 
Dto. (Chafariz). Massama. 2745 Que
luz. (A) T.C.V.Historia Postal Luso
-Brasileira secs. XVI a XVIII. 

3413 - Dra. Ana Teresa Nascimento EpifOnio 
E. Rocha Moreira. Rua Galileu Sou de 
Correia. n.o 20-7 .° Esq.o. 2800 Alma
da. (P) 60.N.U. 

3414 - Orlando do Silva e Santos. Rua de 
Coimbra. Relvas do Freixo. 3200 
Lousa. (A) Po.Fr.Es.T.C.60.N.U.1 .2A 
6O.Classicos de 5.Vende Cartoes te
lefonicos do BrasiI.90.Afinsa.97.So ate 
15 de Outubro de 1995. 

-A CONVEN9AO POSTAL DE 1874 
ENTRE PORTUGAL E ESPANHA 

R 
ealizou-se recentemente em SILVES. 
a III PHILAIBERIA. Exposi9ao Geral 
Luso-Espanhola de Filatelia, supe

riormente organizada pela AFAL - As
socia9ao Alentejo-AlgaNe. 

Em homenagem a esse evento, de
cidi hoje abordar a Conven9ao Postal 
de 1874 assinada entre Portugal e Es
panha e ratificada pelos reis de ambos 
os parses ibericos. 

TERMOS GERAIS 

Esta conven9ao foi celebrada em 
Madrid, no dia 6 de Fevereiro de 1873 e 
entrou em vigor a 9 de Dezembro de 
1874. 

Nesta conven9ao era clara mente 
estipulado no seu artigo 1.0 0 tipo de 
objectos que podiam ser permutados 
entre as duos odministrac;:oes postais e 
eram estes os seguintes: 

Cartas Ordinarias; Bilhetes Postais; 
Cartas Registadas e outra Corres
pondencia registada; Jornais. livros e 
outros impressos; Amostras e Fazen
das; Papeis comerciais e manuscritos. 

Igualmente era claramente estipula
do quais as estac;:oes posta is que efec
tuariam a perm uta do correspondencia. 
sendo sempre esta permutada em mala 
fechada. 

Estas esta90es eram as seguintes: 
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Pedro M. Vaz Pereira 

EM PORTUGAL 

Lisboa. Porto. Elvas. Valen9a do 
Minho, Chaves, Barca de Alva, Vila 
Real de Santo Antonio, Bragan9a e 
ainda atraves do Caminho de Ferro 
de Lisboa a Badajoz. 

EM ESPANHA 

Madrid, Badajoz. Tuy. Verin. Fregene
do. Ayamonte, Alcanices e ainda 
atraves do Administrac;:ao Ambulan
te de Ciudad Real a Badajoz. 

Para alem destas estac;:oes postais era 
ainda permitido 0 envio de correspon
dencia atraves de navios que sarssem 
de um porto de qualquer dos dois par
ses. sendo obrigatorio 0 transporte das 
malas de correspondencia pelos navios 
nacionais de Portugal e Espanha. 

Curioso era 0 facto desta correspon
dencia transportada por navio ser obri
gatoriamente entregue ao «escaler da 
saude» ou 00 «escaler da alfandega» 
que primeiro entrasse em contacto com 
o navio. 

Esta Conven9ao nao se aplicava 
apenas aos territorios continentais, mas 
igualmente a Madeira e A9ores. por 
parte de Portugal e as Can arias. Balea
res e possessoes do Norte de Africa. por 
parte de Espanha. 



Prata Dourada grande a participac;:oo 
«Los Cosanos Gaditanos Siglo XIX)) de 
Jose Chanivet Garcia e Premio Selos Fis
cais e Medalha de Prata Dourada 
Grande a participac;:oo «M6naco. Tim
bres Fiscales)) de Jose Massier. 

o Juri atribuiu ainda 5 Medalhas de 
Ouro; 14 Medalhas de Prata Dourada 
Grande; 27 Medalhas de Prata Doura
da; 20 Medalhas de Prata Grande; 16 
Medalhas de Prata; 13 Medalhas de 
Bronze Prateado. 5 Medalhas de Bronze. 
tendo atribufdo ainda varios premios 
especiais postos a sua disposic;:ao. 

De notar. ainda. que na «Classe Hon
ra)) 0 Grande Premio e Medalha de Ouro 
Grande foi para a participac;:oo «fndia 
Portuguesa)) de Joaquim Furtado Leote e 
a participac;:oo «Specialized Study of King 
Manuel II Issues)) de Jose Manuel Santos 
Pereira foi atribufda a Medalha de Ouro 
Grande e premio especial AFAL. 

Muito agradavel foi tambem 0 pro
grama social. incluindo 0 Jantar de Ju
rados. 

Finaimente. no dia do encerramento 
da exposic;:ao. realizou-se 0 tradicional 
jantar do «Pia mares)) que reuniu cerca de 
120 convivas. dos quais se destacavam 
um numero muito significativo de exposi
tores espanh6is que se deslocaram. pro
positadamente. de varios pontos do pais 
vizinho para confraternizarem neste 
repasto no qual foram. como e habitual. 
distribufdos os premios aos participantes 
desta magnffica «PHiLAIBERIA 95)). 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro, 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 8341 08 

1170 L1SBOA PORTUGAL 
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A FILATELIA 
E A PEDAGOGIA 

J. Cabal/ero 

E xistem pessoas que resistem em crer 
que a filatelia e um meio de cultu
ra. Ignoram que nela se reflectem 

motivos culturais de tao diferentes fndo
les que mais parece um manancial 
donde todas as pessoas. seja qual for a 
sua afeic;:oo por um tema. encontram a 
fonte onde pod em satisfazer a sua sede 
de conhecimentos. 

Creio que e bastante interessante e 
pedag6gico observar. detidamente. a 
ilustrac;:oo representada nos selos e pora 
chegar a compreende-Ios bem. e neces
sario consultor Iivro de texto. enciclopedi
as. revistas. etc. e. desta maneira. chegor 
a conhecer os temas sobre os grandes 
homens. escritores. musicos. pintores e suas 
pinturas. navegadores. descobridores. 
Tambem castelos. conquistadores. cate
drais. far6is. pontes. bandeiras. avioes. 
comboios. minerais. rochas. aves. passa
r~s. repteis e um sem numero de temas 
que se encontram representados nos selos 
e os quais amenizam a aprendizagem e 
estudo de pequenos e maiores. 

Um detalhe pedag6gico no coleccio
nismo e 0 dos minerais e das rochas. que 
proporcionam um omena conhecimento 
das propriedades de coda um dos mes
mos e 0 seu aproveitamento. Coleccio
nando selos. motiva a curiosidade e 
predispoe 0 indivfduo a estuda-Ios. 

Ao escrever isto veio-me a mem6ria 
o coso de um coleccionador de selos 
do tema pintores. 0 qual de um s6 go 1-
pe de vista dizia 0 tftulo do quadro e 0 
seu autor. 

Tambem fiquei surpreendido quando 
vi que conhecia todas. ou quase todas. 
as catedrais do mundo. Tudo isto devia 
a sua colecc;:oo de selos a qual estava 
muito orgulhoso. ja que Ihe havia pro
porcionado este saber. amem os bons 
momentos de 6cio. 

3415 - Jose Alfredo de Jesus Paiva. Rua dos 
Caldelrelros. 3080 Marlnha das On
das. (M) T.C.v.60.N.U.1. 

3418 - Carlos Manuel Inocio dos Santos. 
Avenlda Vltorino Nemeslo. n.o 12-2.° 
Esq.o. 2725 Mem Martins. (P) Po.in.Es.T. 
C .60.U.3.vorlos temas.Afinsa para 
1.107 para 19. 

3419 - Pedro Miguel do Cruz Fialho. UrblsoL 
Lote 11. 3.° Esq.o. Apartado 105. 2451 
Nazare Codex.(P) T.C.V.60.N.1 . 

3420 - Jose Alexandre. Avenlda Luis de Ca
moos. n.O 19-2.° Dto. Quinta do Rouxi
nolo 2855 Corroios. (p) T.C.60.N.U.1.2A. 

3421 - Prof. Paulo Manuel Mascarenhas 
Dlas. Rua Joaquim Sotto Mayor. B1. 
BB-2° Esq.o. 3080 Figueira do Foz. (M) 
T.C.V.60.N.U. 

3422 - Francisco Artur Delicado. Pct.a Camilo 
Pessanha. n.O 3-2.° Esq.o. 2855 Corrolos. 
(A) Po.Fr.T.C.v.60.N.U.1.Temmica de 
Orqufdeas.90.Afinsa. 

3423 - Armando Manuel Lopes. R. 6. n.O 14 
Embra. 2430 Marinha Grande. (M) 
Po.T.C.v.60.N.U.1.2A.3.18.90.Afinsa. 

3424 - Carlos Alberto Guincho Hipolito. Rua 
Casal das Flgueiras. 10. Apartado 6. 
2451 Nazare. (M) Po.T.60.N.1.28. 

BRASIL 

3407 - Thomas Faistaeur. Sitio Castelinho. Cai
xa Postal 41 . Cambuquira. MG.37420-
-000. Brasil. (A) PO.ln.A 1.v.C.60.Clos
slcos de 6 SuloSobrescritos de Correio 
Marftimo.Precursores.Nativos do In
dia.90.91.92.Afinsa. 

3414 - Orlando do Sliva e Santos. P.O. Box 
2130 Gonzaga. 11051 -970 Santos. S. 
Paulo. (A) Po.Fr.Es.T.C.60.N.U.1.2A.60. 
Clossicos de 5.v. cartoes telefonicos 
do BrasiI.90.Afinsa.97. Contactar so a 
partir de 15 de Outubro de 1995. 

ESPANHA 

3416 - Rafael Bernal. Olmo. 2. Sevilla 41017. 
(A) T.C .V.60.N.U.72.Notas.Phone
cards. 

3417 - Maria Dolores Diaz Carbajal. Calle 
TIjuana. 9 Casco Bajo. Torrelodones 
28250 Madrid. 
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ALEMANHA 

753 - Lutz Hohensang. Wolliner Strasse 56. 
22143 Hamburgo. (A) In.A 1.60.1.1.93.96. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

2626 - Charles Ricsecker. Box 304833. st. 
Thomas. U.S. Virgin Island 00803-4833. 
USA. (A) In. PO.Historia Postal do Carl
be e do Brasil 

FRAN9A 

3425 - Alvaro Torres Rebocho Nativldade. 3. 
Rua Pablo Picasso. 92160 Antony. (A) 
T.C.V.60.N.U.1.lnsular.2.90.Afinsa. 

INGLATERRA 

147 - Manuel Albuquerque. P.O. Box 714. 
London SW 3 5BW. Comerciante. Po. 
Fr.ln.Servo-Croata.Compra e Vende. 
Nao troca.lntelros postais. Cartos pre
-adesivas.Marcas postais sobre selos 
e cartas de 1. 

363 - Emilio Diogo Costa. 21. The Rowans. 
Grand Avenue. Worthing. West Sussex 
BN 11 5AT. - (M) N.U.60.3.com pre
fer€mcia de barcos. 

2546 - George P. Henderson. 76c The Ave
nue. Beckenham. Kent. BR3 2ES (A) 
In.Po.Fr.60.1 .2. 

2945 - M.S. Ashton. 107 Ashworth Park. Knuts
ford. Cheshire. WA 16 9DQ. (A) In.T.60. 
1.65. 

ISRAEL 

3310 - M. Slibermann. P.O. Box. 2334. Akko 
24112. (A) In.60.3.A 11.Topics and Ca
talogues. 

ITALIA 

88 - Glulio Landmans - Corso Vitor -
Eman. 22 - Mllao - (A) Po.Fr.in.lt.AI.T. 
C.v.N.U.3.60.90.91.92.96.97.104. 

212 - Lucanla Filatelica Club - V. Rosica. 
5 - Potenza - It.T.C.v.N.U.60. 



228 - Glullo Bolaffl - Via Marla Vittorio n.D 
1 - Torino 

3219 - Pivato Dante. Via Villaplana, 7. Fon
te (lV). (A) Po.lt.T.C.V.60.15.9O. 

3350 - Benedetto Soldavinl. Via Monte Rosa, 
6.21013 Gallarate. (A) Po.lt.60.24.0Id 
Italian States. 

JUGOSLAVIA 

2819 - Miroslav Mllanovic. Vojvode Brano 28/ 
/IV stan 41.11000 Beograd. (A) Po. T.V. 
C.60.N.5A90.97. 

L1TUANIA 

3311 - Svilpa Jonas. Zirmunu 103-34. 2012 
Vilnius. (M) In.T.60.65.64.D6 Estados 
b61ticos e Ex-Russla.FDC. 

MEXICO 

3344 - Jose Manuel Gallardo Garcia. AP. 1-
113.44000 Guadalajara (Jalisco). (M) 
Es.T.C.v.60.N.U. 

NEPAL 

3352 - M. Pradhan. P.O. Box 1383. Kathman
du. (M) In.T.60. 

NOVA ZELANDIA 

2817 - George Ouwehand. P.O. Box 65-068 
Auckland. Po.ln.T.60.1.2A26.94. 

PERU 

90 - Association Filatelica Peruana - P.O. 
Box 1510 - Lima. 

POLONIA 

745 - Morek J. ZawadzkI. ul. Urzednicza 
9 A m 6. 25-729. KIELCE . (A) 
In.TopicaI.N.64.90. 

2574 - Zbigniew Wysocki. P.O. Box 31. 99-400. 
lowicz. (A) In.Rs.T.60N.FDC.9O.96.97. 
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2606 - Bogdan Bulkszas. P.O. Box 115, 15.950 
Blalystok-1 . In.60.N.66.Toplcal.9O.97. 

2677 - Tomasz WOjas. UI Proszowska 3. PI. 32-
700 Bochnla. T.60.N.1.Madelra e 
A9ores.60.N.da 5 CEPT.DO N.U.38.5.Ost. 

3103 - Prof. Marian Kalka. Skr. pocztowa 5, 
Pl-73-24D-Bierzwnik. (A) Al.Fr.ln.Rs.PI.Es. 
60.64.73.Aerogramas.67B.Franqulas 
mecanlcas.3.Tem6tlcas: Paulo VI. 
Joao XXIII. Joao Paulo I e II,Coper
nlco.Monte Casslno.De Gaulle.Mare
chal Foch.Fr. Nullo.MaI6rla.T13.90.97. 

REPUBLICA CENTRO AFRICANO 

2488 - Eng. Jose Lull lobao Tello . Boite 
Posta Ie 1608. BanguI. (A) Po.ln.T.60. 
2C.African Wild life 90.92.93.94. 

ROMENIA 

3384 - Gheorghe Badall. C .P. 64.5600 P. 
Neamt. (M) In.Fr.60.N.68.Temas: Fos
seis e Minerais.90. 

SUECIA 

2452 - Peter Hammarstrom. Kariavagen, 113 
N6.5-115, 26 stockholm. (A) PO.Fr.ln.A 1 . 
6O.U.SO.51 .52.53. 

3119 - M6rio Rui Semedo. Rue des Jardins, 
24.1018 lausanne. (P) Po.T.C.v.60.N.U. 

3264 - Aurelio Cortesao. 20 Route de Souver
ny. 1290 Versoix. (M) IC.v.60.N.U. 

UCRANIA 

3351 - F. Perchik. P.O.B 295. Kiev 1. 252001 
Ukraina, (M) In.Rs.T.60.67B do 37.37 
(1918/91), news states, emissoes 10-
cais, provisorios, sobrecargas dos CIS, 
Poises Socialistes de 5.7.55.lnteressa
do em 65 (N) de 5A17.30.56.59.65.(N) 
tem6ticos de 18A23.9O.97. 

3393 - Vladimir Rudenko . P.O. Box 123. 
266022 Rovno. (M) Fr.ln.T.60.N.T7.0fe
rece 6.67 .67B.da 37.Ex.37. 

, 
PHILAIBERIA 95 

III Exposi~ao Filatelica Luso-Espanhola 

E sta 3. 0 edic;;oo das «PHILAIBERIA)), 
que teve lugar na historica cidade 
algaNia de Silves, constituiu uma 

verdadeira jornada de confraternizac;;oo 
e amizade dos filatelistas da Peninsula 
Iberica. 

Patrocinada pela Federac;;oo Portu
guesa de Filatelia, Camara Municipal 
daquela Cidade, Correios de Portugal e 
Regioo de Turismo do Algarve, a 
«PHILAIBERIA 95)) foi organizada pela 
AFAL - AssociaC;;ao Filatelica Alentejo 
Algarve que, em nossa opinioo, se es
merou no trabalho que levou a cabo 
merecendo, sem duvida, nota muito 
alta. As nossas felicitac;;oes a Comissao 
Organizadora da qual e justo destacar, 
pelo esforc;;o despendido, os Professores 
Antonio Borralho e Olimpio Gomes. 

Foi coordenador da F.P.F. 0 Senhar 
Fernando Mendes Calheiros. 

Este importante certame teve como 
palco a FISSUL - PavilhOo de Feiras de Silves 
que passui tooos os requisitos necessarios 
para a realizac;;ao destes eventos. 

A inaugurac;;oo assistiram 0 represen
tante da edilidade local. 0 Presidente 
da FPF e da Fundac;;ao dos Correios, 0 
Director Regional dos Correios SuI. 0 Pre
sidente da Comissao Organizadora, ju
rados, expositores e algumas senhoras. 

Apos os discursos da praxe, efectuou
se uma visita guiada, seguida de 
beberete. 

o corpo de jurados em numero de 
doze (oito portugueses e quatro espa
nhois) escolheu para Presidente Augusto 
Borjona de Freitas, para Vice-Presidente 
Antonio Montagut e para Secret6rio Eurico 
C.E. Lage Cardoso. Presente ainda 0 jura
do observador espanhol Jose S. Sebastian. 
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Estiveram expostas 112 participac;;oes 
nos diversos grupos, sendo de ' realc;;ar 
que a Maximafilia, mais uma vez, teve 0 
maior numero de presenc;;as. 

o juri da exposic;;oo, apos trabalho 
aturado de apreciac;;oo das participa
c;;oes, resolveu atribuir os seguintes premios: 

Grande Premio «PHILAIBERIA 95)) e 
Medalha de Ouro Grande - a partici
pac;;oo «Portugal CI6ssico - 1 .as Emis
soes)) de Joao do Silva Violante; Premio 
Espanha e Medalha de Ouro a partici
pac;;oo «L' Automobile» de Eduardo Oli
veira e Sousa; Premia Portugal e Meda
Iha de Ouro Grande a participac;;oo 
«Espana - Los grandes bloques denta
dos 1865-1900)) de Luis Indarte; Premio 
Tradicional e Medalha de Ouro, a parti
cipac;;oo «Embossed Stamps as Portugaj,) 
de Jooo Gonc;;alves Novo.; Premio Histo
ria Postal e Medalha de Ouro Grande a 
participac;;ao «Espana Ex-colonias; 
Correo Atlantica S. XIX» de Urbano 
Zarandona; Premio Aerofilatelia e 
Astrofilatelia e Medalha de Ouro a 
participac;;oo «EI Servicio Catapultado 
par el Atlantica Sur)) de Luis Indarte; 
Premios Inteiros Postois e Medalha de 
Ouro a participac;;ao «Inteiros Postais do 
Selo Tipo Ceres» de Pedro Vaz Pereira; 
Premio Tem6tico e Medalha de Ouro, a 
participac;;ao «Essa gesta gloriosa» de 
Julio Pedroso Maia; Premio Maximafilia, 
a Medalha de Prata Dourada Grande a 
participac;;oo «Pontes» de Joaquim Ri
beiro Canteiro; Premio Juventude e 
Medalha de Prata Dourada Grande a 
participac;;ao «Los anos Oscuros da Eu
ropa (1939-45))) de Fernando Gonzalez; 
Premio Literatura Filatelica e Medolha de 



1941 

CADERNETA DE SELOS 

t··,~t.'~~l-:::.: 4 $ 80 
Fig. 1 

Uma destas carteiras foi leiloada em 
Londres classificada de «superb and 
scarce)) estimada em £ 200. 0. 

Outra no 5.° Leiloo Paulo Dias. Base 
25.000$00. 

5.0 Serie. Edic;:oo Publicidade e Pro
paganda dos C.T.T. 10.000 exemplares. 
4$80. Capa creme clara e com anunci
os seguintes: 

Comercio e Industria 
Armazens L1no 
Sec. da R.C.T.T. 
Jooo Dias Alves Pimenta&Filho 
Idem 
Poo Quente 
Idem 
F6brica Triunfo Solas 
F6brica Triunfo Chapeus 
Rodrigues&Rodrigues Alfaiates 
Lompadas Lumiar 
ENAE 
ConseNas Nice 
Empresa de Encerados e Oleados 

1941 

CADERNET A DE SELOS 
Ie ,. ... ~.""', 'n:~iJ' !4 !.I 
, , l.-l·'-.-I'~ '" 

Fig. 2 

4$80 
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Uma destas carteiras foi leiloada no 
Porto, com a ciassificac;:oo de «Fine and 
scarce item)) na base de 25.000$00 (6). 

Outra leiloada em Lisboa como 
exemplar «muito raro)) na base de 
75.000$00 (9). 

T odas estas cadernetas ou carteiras 
continham as quadras de selos 15 c., 
Infante; $25 e $40 (2 quadras) Tudo pela 
Nac;:oo, selos esses que foram retirados 
da circulac;:oo em 1 de Outubro de 1945 
pela Portaria n.o 11 .036. 

A venda das cadernetas pelo seu 
pouco interesse foram retiradas da circu
lac;:oo no final de 1941 palo «Of-circ. n.o 
15597 DSE 1. Cadernetas de selos)) e que 
dizia 0 seguinte: «verificando-se a falta de 
consumo de cadernetas de selos, S. Ex.o 
o Adminlstrador Adjunto engenheiro 
Carlos Ribeiro determinou por despacho 
de 20 do corrente, que as estac;:oes fac;:am 
requisic;:oes das caderr'letas referidas as 
tesourarias de financ;:as e promovam, se
paradamente, a venda dos selos nelas 
contidas com selos de outras taxas pou
cos vend6veis tambem existentes nas 
mesmas repartic;:oes. Arq. A-4/1/40.22 de 
Novembro de 1941. 0 Chefe da Repar
tic;:oo. A. Martins Salgado)). 

A reaparic;:oo das cademetas deu-se no 
ana de 1981 e as suas edic;:oes continuam 
a ser um axito dos nossos cn estando ac
tualmente quase todas esgotadas. 

Bibliografia 

(I) Diorio do Governo n.o 27, de 3 de Feverei
ro de 1905. 

(2) 0 Correio e os seus servi<;:os: Livro I. Corres
pond€mcias Postais. 

(3) Diorio do Governo n.o 283, 1.0 serie, de 6 
de Dezembro de 1937. 

(4) Diorio do Governo n.o 40, 1.0 serie, de 18 
de Feverelro de 1938. 

(5) Diorio do Governo n.o 193, 1.0 serle, de 18 
de Agosto de 1939. 

(6) Selos Postais de Portugal. Ac;:ores, Madeira 
e Macau. Afinsa 11 .0 edic;:Cio. 1995. 

(1) Harmers of London .Catalogue of 
Collections and Various. april 20th. 1995. 

(8) 20.° LeilCio Filatelico do Nucleo Filatelico 
do Ateneu Comercial do Porto. 12 de De
zembro de 1992. 

(9) Grande LeilCio Filatelico. Afinsa Portugal. 
010 3 de Junho de 1995. 

OBITUARIO 

o Clube Fllatelico de Portugal lamenta 

profundamente 0 desaparecimento 

ocorrido, nos ultimos meses, dos seus 

dedicados e inesquecfveis socios: 

Comendador Manuel Nunes Correa 

Helder Manuel Rodrigues 

Carlos Cabrita da EncamaCfoo 

Selos para Colec~ao 
Vendo Selos Portugal isolados 

Blocos Diversos 
- p~a lisla exislencia e pr~os -

Pacotes de Portugal 

1000x10 dil. 2.500$ 
500x25 dif. 5.000$ 
1oox50 dif. 3.750$ 
10x100 dil. 1.500$ 
10x300 dif. 6.000$ 
5x500 dif. 6.250$ 

made up 
made up 
made up 
made up 1x1OO0 dif. 6.000$ 

As fammas enlutadas a Direcc;:oo do 

CFP e os dirigentes deste Boletim 

apresentam as mais sentidas 

condolancias. 

Com pro selos isolados 
Pacotes - Lotes • Blocos - Diversos 

M. OSORIO 
Av. A1mirante Reis, 90, AB 

Centro HABIB, S/52 • Telel. 8127890 
1100 LlSBOA - PORTUGAL 

Campanha de Angaria9co de 
fundos para as obras da Sede 

Donativos recebidos 

De um grande amigo do C.F.P. autarca de L1sboa 
Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso 
Dr. Antonio Cabral Rego 
Eng. Miranda da Mota 
Jose Henrique Tome Leitoo Lourenc;:o 
Felix da Costa IIha 
Fernando Teixeira Xavier Martins 
Manuel Albuquerque 
Fernando Gomes Carroo 

CASA A. M OL DE R 

50.000$00 
5.000$00 
5.000$00 
5.000$00 
2.000$00 
2.100$00 
1.450$00 
5.000$00 

50.000$00 

125.550$00 

RUA 1.2 DE DEZEMBRO, 101, 3.2 PT - 1200 USBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA· 

DE EXPRESSAO PORtUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execu~ r6pida de pedldos por c:orrespondlncia 
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ATRIBUI9AO DAS MEDALHAS 
DE 50 E 25 ANOS DE ASSOCIADO DO C.F.P. 

Socios que completam 50 anos de Associado, no presente ano. 

7 Bernardo Coutinho 
15 Armando Lapa 
18 Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro 
21 Eladio de Santos 

Socios que completaram 25 anos de Associado em 1994. 

Ant6nio de Sousa Pastor 
Manuel Ferreira dos Santos 

715 
722 
727 
729 
730 
732 
733 
734 
738 
739 
744 
751 
753 

Albano Augusto Abrantes N. Guedes 
Prof. Dr. Fernando de Padua 
Ricardo Martins Gaspar 
Americo Mascarenhas Pereira 
Eduardo Manuel Emfdio Mira 
Grupo Desportivo do Pessoal da Ford Lusitana 
Eng. Fernando Jose Roque Martins dos Santos 
Manuel Jorge Moniz Pereira 
Eng. Mario Monteiro Cardoso 
Eng. Ant6nio Tomaz Belo Pinto Ferreira 
Lufr Hohensang 

Socios que completaram 25 anos de Associado no presente ano. 

757 Associac;:oo Portuguesa de Filatelia Tematica 
760 Manuel Camacho Lucio 
765 Solic. Pedro Gon9alves Grade 
766 Avelino da Silva Vale 
767 Karl Eberhard Leinherger 
768 Dr. Jose Henrigue Pereira Ramos Ferreira 
770 Jose Manuel Carvalho Fonseca 
776 Dr. Carlos Alberto da Costa Oliveira 
777 Jose Alves de Macedo 
781 Jooo Filipe Cayola Lindim 
783 Jose Jacinto Carrinho Jorge 
785 Vicente Crisogno Persiva Pereira 
786 Carlos Jooc· de Sousa Gomes da Silva 
789 Verfssimo Marc;:ano 
794 Dr. Felix Gomez Guillam6n 
799 Dr. Jose Rocha Sieuve Afonso 
802 Domingos Martins Coelho 
806 Eurico Guilherme M. Valadas Lage Cardoso 
817 Jose A. Cardona 
821 Eng. Manuel Monteiro de Andrade e Sousa 
822 Eng. Jooo Manuel Marques Carolino 
823 Dr. Jose Augusto Antunes 
824 Eng. Julio Henriques Ramos Ferreira e Silva 
831 Jose Maria Nunes Marques 
833 Francisco Jose Pedroso 
837 Mario Ruano Bastos Raposo 
838 Joaguim Viana Paulino 
840 Rogerio Liberato Mendes 

36 

e as respectivas tarifas nos termos do 
base V do lei n. 0 1 :959, de 3 de Agosto 
de 1937. 

Art. 3.0 - Os angariadores de pub/i
cidade seroo remunerados com impor
toncia noo superior a 15 por cento do 
receita dos anCmcios. 

Art. 0 4. 0 
- Fica revogado 0 decreto 

n. 0 22:867, de 22 de Julho de 1933. 

... (3) 

Decreto n.o 28:480 

Artigo Cmico. Nos termos do base V 
do lei n. 0 1 :959, de 3 de Agosto de 1931-
e do artigo 2.0 do decreto n. 028:256, de 
6 de Dezembro de 1937, fixam-se as se
guintes taxas para explorm;:oo pela 
Administra<;:oo Geral dos C. T. T. dos servi
<;:os de anuncios nos esta<;:oes, nos /istas 
dos assinantes dos telefones, nos cader
netas de selos e no rosto dos bilhetes 
postais ordinarios: 

Anuncios nos cadernetas de selos: 

Taxas para insen;:oo de anuncios em 
10:000 cadernetas: 

2.0 face do capo .................. 400$00 
3.0 face do capo .................. 300$00 
4. 0 face do capo .................. 500$00 
Folhas intercalares ................. 300$00 

Idem em 5:000 cadernetas: 

2. a face do capo .................. 250$00 
3.0 face do capo .................. 180$00 
4. 0 face do capo .................. 300$00 
Folhas intercalares ................. 180$00 

(4) 

Decreto n.o 29:838 

Reconhecendo-se a necessidade de 
modificar algumas das taxas fixadas pelo 
decreto n. 0 28:480, de 18 de Fevereiro 
de 1938, para a explora<;:oo, pela Admi
nistra<;:oo Geral dos Correios, Telegrafos 
e Telefones, dos servi<;:os de anuncios nos 
esta<;:oes, nos /istas dos assinantes dos 
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telefones, nos cadernetas de selos e no 
rosto dos bilhetes postais ordinarios; 

Anuncios nos cadernetas de selos: 

Taxas para inser<;:oo de anuncios em 
10:000 cadernetas: 

2.0 face do capo ............ ...... 400$00 
3.0 face do capo ............ ...... 300$00 
4.0 face do capo .................. 500$00 
Folhas intercalares ................. 300$00 

Idem em 5:000 cadernetas: 

2.0 face do capo .................. 250$00 
3.0 face do capo .................. 180$00 
4.0 face do capo .................. 300$00 
Folhas intercalares ................. 180$00 

(5) 

Porem, uma notfcia discreta no Ca
talogo (6) e em local deslocado citam 
no ano de 1937 para as cadernetas que 
deduzimos e que foram emitidas em 
1941. 

Para se estabelecer uma possfvel 
catalogac;:oo dessas carteiras de 1941, 
que supomos tenham sido 5 series, po
demos dar elementos da 3.0 Serie. Edi
c;:oo Publicidade e Propaganda dos 
C.T.T. 10.000 exemplares. 4$80. Capa azul 
e com anuncios seguintes: 

Commercio e Industria 
Favorita 
Farinha Lacto-Bulgara Saude 
Foto-Aurea 
Foto-Aurea. Descontos aos Funcio
narios dos C.T.T. 
Tac6es Bis os melhores 
Sociedade Industrial de Borrachas, 
Ld.o 

Fabricas Triunfo. S. Jooo da Madeira 
Solas e Saltos Enfim 
Rodrigues & Rodrigues 
Rodrigues & Rodrigues. Os Alfaiates. 
Lompadas Lumiar 
Motores Electricos ENAE 
Fabrica de Porcelana da Vista Ale
gre, Ltd.o 

Prefiram os produtos Alianc;:a 



AS CARTEIRAS DE 1941 

As carteiras, peyas filatelicas tao 
apreciadas actualmente, foram in
troduzidas no nossa filatelia por 

Portaria de 3 de Fevereiro de 1905, que 
justificou a sua introduyoo, pelo que a 
passamos a transcrever: 

uConvindo facilitar 00 publico os 
meios de adquirir os selos para franquia 
de correspondencias, em pequenos 10-
tes e devidamente acondicionados, 
manda Sua Magestade E/-Rei ... que seja 
estabe/ecida a venda de cadernetas de 
se/os postais das taxas mais geralmente 
empregada, tais sao os de 5 reis, 25 reis 
e 50 reis. 

Cada caderneta compor-se-h6 de 
vinte e quatro se/os, tendo na frente a 
indicQ(;:oo do numero de se/os e respec
tivas taxas e, bem assim. 0 valor total 
dos mesmos, acrescido de 5 reis, prer;:o 
da caderneta. 

As disposir;:oes do titulo VI do regula
mento para 0 servir;:o dos correios, 
aprovado por Decreto de 74 de Junho 
de 7902, relativas aos se/os e mais for
mulas de franquia sao an610gamente 
aplic6veis as cadernetas de se/os. 

As referidas cadernetas seroo postas 
a venda no continente e reino e nas 
ilhas adjacentes a con tar de 7 de Abril 
do corrente ano)). (1) 

S6 muito recentemente as carteiras 
comeyaram a ser catalog ados, naG 56 
as emitidas em 1905, como em 1906 e 
finalmente as de 1910, onde comeyou 
um interregno de varios ones 00 ponto 
do Inspector dos Correios e Telegrafos, 
Alfredo Hermfnio de Sousa, por volta de 
1930, se referir que as «Cadernetas de 
selos - para comodidade do publico 
vendem-se cadernetas de selos das ta
xas mais geralmente empregadas. 0 
custo do caderneta corresponde 00 
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Jose R. Dias Ferreira 

valor dos selos que contem, acrescida 
duma certa importancia. Ha muitos ones 
que estas cadernetas deixaram de ser 
fabricadas». (2) 

Noo se conhecendo e tambem por
que noo estoo catalogadas quaisquer 
especies de cadernetas, foram publica
dos decretos que a elas se referiram, 
como por exemplo nos anos de 1937, 
1938 e 1939 em que eram estabelecidas 
as diversas taxas de publicidade a in
ciuir nos ditas. Parece-nos que nem em 
todos os anos houve a preocupayao de 
fixar valores como se pode ver nos De
cretos que a seguir reproduzimos no es
sencial. 

Decreto n.o 28:256 

Sen do conveniente aproveitar a 
possibilidade que tem a AdministrQ(;:oo 
Geral dos Correios, Telegrafos e Te/efo
nes de explorar com interesse um servi-
90 de propaganda para uso do publi
co, estabe/ecido de forma a utilizar ra
cionalmente os recursos permitidos pe
los seus servir;:os e instala90es; 

Art. 7. 0 
- t autorizada a Administra

r;:oo Geral dos Correios, Telegrafos e Te
lefones a explorar. por conta de tercei
r~s, 0 servir;:o de anuncios nas suas esta
r;:oes, nos postes telegr6ficos e telefoni
cos, nos involucros das correspondenci
as, nas listas de assinantes de telefones, 
nas cadernetas de selos e qualquer ou
tra modalidade de propaganda com
patrvel com as possibilidades dos servi-
90S e dos instola90es. 

Art. 2.0 - As condi90es de execu-
900 dos servir;:os designados no artigo 
anterior seroo sempre fixadas pelo Minis
tro das Obras Public as e Comunica90es 

Confraternizayco dos Socios do 
nosso Clube no dia do seu 52.0 Aniversario 

Para comemorar 0 52.0 Aniversario 
do nosso Clube vai realizar-se, no 
dia 26 de Outubro, pelas 20 horas, 

um jantar comemorativo no Sola de Ofici
ais do Messe do For<;:a Aerea Portuguesa, 
no Monsanto. 

Espera-se e deseja-se que os nossos pre
zados cons6cios compareyam em grande 
numero, dando assim, com a sua presen
yo, um sintoma de grande vitalidade 00 
Clube Filatelico de Portu9al. 

A ementa do jantar e a seguinte: 

Aperitivos, 8acalhau com natas, Pato 
com laranja com acompanhamento varia
do, gel ado semi-frio, salada de frutas, vinho 
branco e tinto, cafe e digestivo. 

o custo da refeir;:oo e de 3.300$00. Ins
crir;:oes ate 78 de Outubro. 

Os prezados cons6cios que pretendam 
participar nesta jornada de confraterniza
yOO podem, desde ja, fazer as suas inscrl
yOes remetendo a parte destacavel desta 
folha ou, coso naG queiram inutilizar 0 Bole
tim, fotoc6pia do mesma, dirlgida 00 Se
cretarlo do nosso Clube. 

Durante 0 repasto serao distrlbufdas as 
medalhas de 25 e 50 anos de associado 
do Clube, iniciativa esta que se repetira 
anualmente, a partir de agora. 

No ambito das comemorayOes do 52.0 
Aniversario do Clube, realizar-se-a uma 
<<Mostra Filatelica)) no Sede do C.F.P. de 23 
a 27 de Outubro, para a qual VaG ser con
vidados seis associados que possuam co
lecyoes dignas de ser expostas e que te
nham obtido uma medalha em, pelo me
nos, Exposiyoes Regionais. 

Para participar nesta «Mostra)) seroo es
colhidos os coleccionadores por ordem de 
antiguidade de associado do Clube, tendo 
em vista as diversas classes de coleccionis
mo e a adesao dos nossos associados a 
esta iniciativa. 

Convidam-se tooos os s6cios do C.F.P. 
a visitor esta «Mostra)) no qual sera aposto 
um carlmbo comemorativo nos correspon
dencias apresentadas para 0 efeito no dia 
27, data do seu·encerramento. 

. N. do R. Nao serao feitos convites indivi
dualizados para 0 jantar de Confraterniza
yOo. De notar, alias, que este jantar de 
confraternizayao e extensive a todos os 
s6cios que desejarem comemorar mais este 
aniversarlo do nosso Clube. 

----------ro~MDEINSCRI~O---------

JANTAR DE CONFRATERNIZAf;AO COMEMORATIVO DO 52.0 ANIVERSARIO DO C.F.P. 

Nomei ____________________________________________________________ __ 

Moroda _________________________________________________________ __ 

Localidade ________________ C6digo Postal _______________ Telefone ________ _ 

Numero de peSSOClS ____ x 3.300$00 = ______________________ _ 
Junto remeto dinheiro/cheque/Vale de correlo n.D _____________________________ _ 

s/Banco _____________________________ de valor igual ao atr6s referido 

DaIa __ / ____ / __ _ 

Assinatura ______________________________ _ 

Coordenador do C.F.P.: Femondo Marques Oliveira (Secret6rio da Dlrec«;:oo) 
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Boisa Filatelica 

Espa<ro a disposi<rao de todos os leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o economico de 70$00 por linha. 

TODO 0 MUNDO - PArSES E 
TEMAS - Mals de 35.cro series 
em <cstock». Envle-nos a sua lis
to de faltas. Tamoom prec;:artos 
gratis e pedldo. 

FILATELIA SERGIO SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugal/ 
/ Ac;:ores e Madeira). Procuro 
para especlallzac;:oo tudo so
bre este tema: novos, usados, 
falsos, relmpressiSes, grandes 
blocos, erros, provas, cartas. 
Compro, troco e vendo. Pau
lo Vieira - Apartado 135 - 8002 
Faro Codex. 

Selos vendo e compro, 
novos e usados. Contlnente 
e ex-colonlas. Bons prec;:os. M. 
Leltoo. Rua Julio Dantas, 3-1.° 
F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. 

PACOTES COM SELOS -
- Para revenda ou dlrecta
mente 00 colecclonador. 
Multos poises e mals de 30 
temas dlferentes. Pec;:a 
p!ec;:arios Qratls. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Vende-se Colecc;:oo Mo
c;:amblque Colonia, com 16 
faltas, nova, luxo, em tlras 
Hawld. So partlculares. Res
posta pora Apartado 139. 
2685 Sacavem. 

ALGARVE. Marcofilia classl
ca. Procuro cartas, selos Iso
lados, postals, telegramas, 
etc., desta provincia ate 1912. 
Compro ou troco por outr~ 
material similar do resto do 
pais, pols possuo stock razoa
vel destas pec;:as. Posso tam
bem trocar por selos que 
faltam no sua colec-c;:oo. 

Paulo Vieira. Apartado 135. 
8002 Faro Codex 

EUROPA/CEPT - AMERICA/ 
/UAEP - Duos colecc;:oes, 
dols temas, para fazer sem 
hesltac;:oo. Tudo em «stock», 
Inclulndo albuns. Inscre
va-se tambem para rece
ber as novidades que voo 
salndo. FILATELIA SERGIO SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

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

Catalogos Yvert - Sempre 
em «stock» as ultlmas edl
c;:oes. Pec;:a lista destes e de 
outros catalogos, tambem 
dlsponivels. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 
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LINDNER - SAFE - LEUCHT 
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material fllatellco 
destas e de outras marcos. 
Albuns, classlflcadores, folhas 
sistema branco, etc. Catalo
gos gratis a pedldo. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Completo IIstas de faltas 
de Portugal e Ultramar com 
descontos aprecl6vels sobre 
o catalogo. Se e colecclo
nador medlo ou prlnclplante 
estamos as suas ordens. I. 
Coelho - Apartado 135 -
8002 Faro Codex. 

NOVAS EMISSOES - TODO 
o MUNDO POR PArSES E TE
MAS - Somos Importadores 
ha dezenas de anos. Dlga 
que pretende comec;:ar a 
receber ou pec;:a circular de 
Inscrlc;:oo. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

COMPRO material fllatell
co tals como: Cartas, Posta Is, 
Flomulas, etc., relaclonado 
com 0 Aeroporto de Llsboa 
e Aeronautlca Civil em Por
tugal. 

Respostas detalhadas c/ 
fotocopla para: Fernando 
Oliveira - Rua dos Arnelros, 
n.o 86, 1° Esq.o. 1500 Lls
boa. 

impecavelmente previsto a tempo e ho
ras, sen do de salientar a farma eficiente 
como decorreu a montagem e 
desmontagem dos 300 paine is dos 52 
expositores que participaram no certame. 

Desses concorrentes, 13 foram selec
cionados pela Federa<;oo Portuguesa de 
Filatelia, tendo conseguido uma vez mais, 
magnfficos resultados perante as partici
po<;oes dos filatelistas alemoes. Quanto 
as colec<;oes dos nossos compatriotas 
residentes na Alemanha, daqui os exorta
mos a trabalharem os seus conjuntos po is 
alguns deles soo muito promissores e re
velam claras potencialidades. 

Concorrentes 

o Juri luso-alemoo da Interportugal 95 
integrou quatro filatelistas alemoes, e os 
portugueses Antonio Borallho e Jose Ma
nuel Miranda da Mota. 

Enunciamos seguidamente as classifi
ca<;oes alcan<;adas pelas participac;:oes 
enviadas de Portugal, noo poden
do deixar de salientar que 60% delas fo
ram galardoadas com medalha de ouro, 
tendo as restantes sido premiadas com 
medalha de prata dourada (vermeil). 

Assim, receberam medalha de aura e 
premio especial as participa<;oes, 
«D. Luis, fita curva e fita direita», de Jose 
Manuel Castanheira da Silveira; «Ceres 
Portuguesa», de Jose Luis Queiroz; «Ca
rimbos Nominativos usados no perfodo 
adesivo», de Pedro Vaz Pereira; «Historia 
Postal da Guerra Anglo-Boer •• , de Asdrubal 
Magalhoes; «Correio Oficial do seculo XIX», 
de Adelino Caravela; «Estudo dos Inteiros 
Postais de D. Carlos», de Hernoni Carmelo 
de Matos e «0 Automavel», de Eduardo 
Oliveira e Sousa. «Portugal Classico 1853-
1880», de Jose Ribeiro Nogueira, foi tam
bem premiado com medalha de ouro. 

«fndia Portuguesa, de Jooo Violante; 
«Les poetes du Xilleme au XXeme siecle», 
de Eurico Esteves Lage Cardoso; «0 
mundo animal sob protec<;oo», de Vftor 
Jacinto; «Expansoo portuguesa ultramari
na», de Francisco Geada de Sousa e 
«Historia de Portugal - perfodo mon6r-
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quico», de Jose Carlos Simoes Fernandes, 
alcanc;:aram medalha de vermeil, os 
quatro primeiros com premio especial. 

Como se pode aquilatar, um resulta
do not6vel dos filatelistas lusos, e por 
consequencia, da filatelia portuguesa. 

Razoes do sucesso 

Mas muitos pontos da Interportugal, 
pelo seu ambito, foram marcantes e 
merecem divulga<;oo. 0 maior de todos 
eles, foi, contudo, muito mais sentido do 
que visualizado. Referimo-nos ao elevado 
amor para com 0 seu pafs, mais uma vez 
revelado pelos nossos compatriotas (e noo 
so os do CFPE) que se encontram no 
Alemanha.Um outr~, foi a cordialidade, a 
camaradagem, a amizade que em todos 
os momentos foi patente. E se na con
corrida cerimonia da inaugura<;oo estes 
sentimentos j6 puderam ser pressentidos, 
eles ainda afloraram mais no almoc;:o de 
distribuic;:oo dos premios, na festa de en
cerramento na qual estiveram presentes 
mais de 500 pessoas, e, sobretudo, nas 
v6rias jornadas de confraterniza<;oo que 
tiveram lugar na simpatico Sede do co
lectividade, sem duvida uma das me
Ihores de entre todas as agremiac;:oes fi
latelicas nacionais. 

Como notas acessorias, refira-se que 
na Presidencia de Honra da exposi<;oo 
figuraram 0 Secret6rio de Estado das 
Comunidades Portuguesas e 0 Vice-Pri
meiro Ministro e Ministro da Economia do 
Estado Federado de Baden-Wurttenberg. 
Na Comissoo de Honra, figuraram, entre 
outros, 0 Primeiro Ministro, 0 Ministro dos 
Negocios Estrangeiros, 0 Secret6rio de 
Estado da Cultura, 0 Embaixador de 
Portugal na Alemanha, 0 Presidente do 
Conselho de Administrac;:ao dos Correios 
de Portugal e 0 Presidente da Federac;:oo 
Portuguesa de Filatelia. 

o catalogo do certame merece tam
bem uma referencia, com um destaque 
para 0 numero de textos relativos a Historia 
de Portugal. Nele inclui-se igualmente um 
artigo filatelico da autoria do Presidente 
do Clube Filatelico de Portugal. 



Portugueses brilham 
em Estugarda 

A competencia, 0 dinamismo e uma 
forc;:a inquebrantavel. soo alguns 
dos atributos que proporcionaram 

a Justino Cruz guindar 0 Clube Filatelico 
Portugues em Estugarda (CEPE), a um lu
gar de grande relevo tanto no panora
ma filatelico portugues como no alemoo. 
A prova disso, foi constatada na 
Interportugal 95, exposic;:oo de que fala
remos adiante, do lado nacional. pelo 
envio a esse certame, especialmente para 
o efeito, de um seu representante, por parte 
do Presidente do Conselho de Administra
c;:oo dos Correios de Portugal; pelo presenc;:a 
ho mesmo certame de Pedro VOl Pereira, 
Presidente da Federac;:oo Portuguesa de 
Fiiatelia, e, do lado alemoo, 0 facto da 
Federac;:oo Rlatelica Regional do Sudoeste 
da Alemanha, ter determinado efectuar 0 

seu Congresso como manifestac;:oo paralela 
a Interportugal. e junto ao local onde ela se 
realizou. 

Aquele filatelista, partindo do zero, 
passe a passe foi criando estruturas, foi 
aprimorando realizac;:6es, foi conjugan
do vontades, foi convencendo alguns 
mais cepticos, com uma tenacidade 
verdadeiramente notavel que teria de 
dar os seus frutos. 

Uma das suas virtu des, foi tambem a 
de ter sabido agregar ·para junto de si 
um punhado de colaboradores dedica
dos que, para alem de participarem 
activamente na vida, digamos, de roti
na, da colectividade, prestam gostosa
mente a sua colaborac;:oo nas iniciativas 
que voo sendo levadas a cabo. 

Foi exactamente este, 0 caso da 
Interportugal 95, exposic;:oo filatelica rea-
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A. Silva Gama 

lizada a 25 e 26 de Marc;:o passado a qual 
foi. sem duvida, a acc;:oo mais marcante 
da celebrac;:oo do 20. 0 aniversario do 
clube. 

local e implantacrao 

A manifestac;:oo teve como cenario as 
multidisciplinares e confortaveis instalac;:oes 
do antigo Casino da cidade, cuja funci
onalidade ficou bem patente. Na ver
dade, os amplos espac;:os disponiveis, 
permitiram a instalac;:oo adequada do 
stand do clube organizador, de um outr~ 
dos Correios da Alemanha e 0 do re
presentante dos Correios de Portugal. 
ambos providos dos carimbos oficiais que 
dedicaram a manifestac;:oo. 

Tambem a Caixa Geral de Dep6sitos 
participou na Interportugal com a pre
senc;:a do seu consultor, patenteando 
selecc;:6es das suas espectaculares e va
liosas colecc;:6es das areas da numis
matica, medalhistica e de mealheiros, 
todas elas muito procuradas pelo publico 
que sempre foi acolhido no seu stand com 
interessantes ofertas filatelicas, bem como 
com brindes de natureza geral. 

Uma concorrida Boisa Filatelica teve a 
presenc;:a de varios comerciantes da es
pecialidade. 

Alias, uma nota saliente desta exposi
c;:oo foi a presenc;:a permanente de nu
merosos visitantes, para 0 que teria con
corrido tambem 0 facto do Kursaal se 
situar num local muito acessivel de 
Estugarda. 

Uma outra nota muito positiva deve 
ser remetida a organizac;:oo, com tudo 

Vendo selos novos 
do Franc;:a dos ones 1992/ 
1994. Pequenas colec
c;:oes da Sulc;:a, Belglca e 
Australia. Pacotes de selos 
usados. 

Horaclo do Carmo. E.N.1. 
- Avelos do Comlnho. 3780 
Anadla. 

Vendo selos da Moldo
va, PMR e de outros pai
ses que formaram a URSS. 
Corresp. em Ingles, fran
ces, espanhol ou alemoo. 
So correspondencla reglsta
do. 

Petrik Vladimir. Petrya 
Zadnpru str. 18-109. Moldo
va. 277042 Rlshlnev. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUI<;AO GRATIS, 
PRE<;ARIOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas. dlfe
rentes, completas. Indlque
nos 0 que colecclona. 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

Troco selos novldades, no
vos e usados de Cuba por 
Portugal, Ac;:ores, Madeira, 
Macau e Europa Ocldental. 
Corr.: Ingles ou espanhol. Llc. 
Israel Lopez. Apartado 86. 
Placetas 52800. Villa Clara. 
Cuba. 

Balsa Filatelica 

Vendo selos de Portugal e 
ex-colonlas com bons docu
mentos. 

Possuo bom stock de pa
cotes de selos. Bons prec;:os. 

Algumas ofertas sao IIml
tad as. Pec;:a IIsta de prec;:os 
gratiS envlando 0 selo para 
a resposta. So por corres
pondencia. 

Contactar: Jooo Pedro A. 
Rocha. Molta, 3780 Anadlo. 

Selos de Portugal e ex
-colon las Ultramarlnas. Pa
lops, usados, troco com ou
tros colecclonadores na 
base do cotaloga- Aflnsa. 
Atendo IIstas do mesmo ca
talogo. Marlo Abfllo do Cos
ta Serrano. Rua 5 de 
Outubro, n.O 18, 3. 0 Dto. 
Buraca. 2700 Amadora. 
Telef.: 471 11 07. 

Selos usados, Isolados 
ou noo, pacotes de se
los. Tambem Alemanha, 
Franc;:a, Espanha e outros 
paises. Bons prec;:os. Bons 
selos. 

Contactar: Jooo Pedro 
A. Rocha. Molta. 3780 Andla. 

Vendo selos de Portugal a 
50% do catalogo ou troco 
por credlfones. 

Monteiro 
6, rue Magellan 
75008 Paris. Franc;:a. 

Vendo ultlmos lotes de se
los de Portugal e Ex-.Colonl
as, novos e usados, antlgos, 
e de outros paises. Descon
tos de 75 a 85% sobre Yvert 
e Aflnsa. 

Cartoes Telefonlcos por 
prec;:os Inc rive Is. 

Envlo IIstos. Telefone: 031-
Troco selos e postals maxl- -22833 a nolte. 

mos da China 1984-1995 por Orlando S. Santos - Relvas 
series novas de Portugal. do Frelxo - 3200 Lou
Corr. em Ingles. Young Ble so. 
Yung. 202 Romm/40 Jla Bao ----------
3 Cun. 91 Boo Town (201101) PRE<;ARIOS DE SERIES 
Shonghal. R.P. China. COMPLETAS NOVAS DE POR

Particular vende material 
fllatellco da Moldova, ex
-URSS e Russia. 

Ouzdenskl Gennadl. 
P.O. Box 179 
278100 Bendery 15 
Moldova 
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TUGAL - 1953-1992 -
-Inclul Igualmente multo 
colsa em usado. Com ble
cos, Ilcarnets» e outras varle
dades. Gratis a pedldo. 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 



Permutas Inter-Socios 
CONDI<;OES GERAIS 

VENDAS 

1) Todos os lotes partem de um valor estobelecldo pelo s6clo vendedor e seroo adjudlcados pela 
malor oferta. 

2) As ofertas seroo recebldas durante determlnado tempo lndlcado no BoleHm. As ofertas teroo que 
chegar a secretaria do C.F.P. ate ao dia anterior da data marcada tendo em aten~oo a ordem de che· 
gada. A adjudlca~oo sera sempre felta ao malor ofertante. pelo valor 19ual a oferta que flcou lmediatamen· 
te abalxo acresclda de 5%. No caso de 19ualdade entre ofertas 0 lote sera atrlbuido a oferta chegada em 
prlmelro lugar 

3) Todo 0 material estara dlsponivel na sede do Clube para consulta. Aos s6clos fora de Usboa sera 
facultada toda a Informa~oo e fotoc6pias do lote ou lotes em venda. mas a pedldo. Os pedldos de 
Informa~oo e fotoc6plas deveroo ser acompanhadas de selos de correlo para os portes da res posta. 

4) Noo e cobrado qualquer encargo 00 s6cio comprador. 
As despesas de envlo do material adqulrldo seroo por conta do s6clo adqulrente. 
5) Os lotes sOo expedldos pelo correlo em carta reglstada ou valor declarado (neste caso a pedldo) 

e vlajam por conta e risco do comprador. 
6) Salvo Indlca~oo em contra rio seroo utillzados os catalogos especiallzados para selos e .Olivelra 

Marques» para Intelros postals. 
7) Para os s6clos fora de Portugal as remessas para pagamento dos lotes teroo que ser enviadas em 

escudos em Vale Postal ou Transferencla Bancarla em nome do C.F.P. 
8) S6 sao aceltes reclama~6es dentro do prazo de 5 dlas apOs a recep~oo dos lotes. 

lOTE 
N.· 

PORTUGAL SELOS 

1 D. Marla SO RS. CE3 usado margens curtas 
2 D. Marla 100 RS CE4 usado reparado carlmbo 71 azul margens curtas 
3 D. Pedro V 100 RS CE9 usado margens normals carlmbo 102 
4 D. Pedro V 5 RS CElD usado margens normals castanho/Vermelho 
5 D. Pedro V 5 R CElD II usado margens normals 
6 D. Pedro V 5 R CE10 II usado margens normals (manchas 61eo no carlmbo) 
7 D. Luis lOR CE15 usado margens curtas 
8 D. Luis Fita Curva 5 RS CE19 novo s/goma margem curta 
9 D. Luis Flta Curva 10 RS CE20 usado margens normals carimbo 76 
10 D. Luis Fita Curva 120 RS CE26 s/fragmento carlmbo 1 margens curtas 
11 D. Luis Flta Curva 120 RS CE34 usado carlmbo 46 
12 D. Luis Fita Curva 240 RS CE35 usado Dent. Superior esq. em mau est. 
13 D. Luis Fita Dlrelta 120 RS CE44 usado carlmbo 51 
14 D. Luis Flta Dlrelta SO RS CE50 usado Dent. 12 '/2 
15 D. Luis Flta Dlrelta 50 RS CE50 usado Dent. 13 '/2 
16 D. Luis .De Frente» 25 RS CE63 novo s/goma bonito 
17 D. Luis Flta Dlrelta 20 RS CE66 usado Dent. 12 '/2 
18 D. Luis Fita Dlreita 20 RS CE66 novo Dent. 13 '/2 goma c/pontos oxldo 
19 D. Carlos I ISO RS CE77 s/fragmento Dent. 13 '/2 
20 D. Carlos I 300 RS CE79 usado 
21 D. Luis sobrecarga E 20 S/25 RS CE95 usado 
22 Centeno Nasc. Inf. D. Henrlque SOO RS CE109 usado 
23 Ceres 1924/26 96 c CE287 novo c/chamelra 
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PREC;:O 
BASE 

75.000.00 
40.000.00 
7.S00.oo 
9.000.00 
6.000.00 
6.000.00 
3.S00.00 
7.000.00 

12.000.00 
6.000.00 
5.S00.OO 

37.500.00 
9.000.00 
4.000.00 
4.000.00 
2.000.00 
3.500.00 

26.000.00 
4.000.00 
5.000.00 
3.S00.OO 
4.000.00 
2.500.00 

de Portugal, SA transmitiroo a Federac;:oo 
Portuguesa de Filatelia a respectiva de
cisoo formal ate ao dia 30 de Setembro 
do mesmo ano. 

Clausula 4.a 
(Imprensa Filatelica) 

1. Anualmente, ate ao dia 30 de Ju
nho, a Federac;:oo Portuguesa de Filatelia 
enviara aos CIT Correios de Portugal, SA, 
para apreciac;:oo, uma lista de todas as 
publicac;:6es filatelicas cuja edic;:oo consi
dera passivel de ser patrocinada. 

2. Com a lista, sera ainda entregue 0 
orc;:amento do evento. 

3. Ap6s analise e acordo dos CIT 
Correios de Portugal, SA quanto ao valor 
solicitado, estes comunicaroo a Federa
C;:OO Portuguesa de Filatelia 0 valor do 
patrocinio a conceder. 

4. Seroo sempre os CIT Correios de 
Portugal, SA, ouvida a Federac;:oo Portu
guesa de Filatelia, que distribuiroo pelos 
editores em causa as parcelas deste 
patrocinio global, nunca antes da publi
cac;:oo de cada numero das mesmas 
publicac;:6es e face aos documentos de 
aceitac;:oo respectivos emitidos pelos 
servic;:os especializados. 

Clausuia 5. a 

(Uteratura Filatelica) 

1. A Federac;:oo Portuguesa de Filate
lia podera apresentar aos CIT Correios de 
Portugal, SA, sempre que considere existir 
interesse tecnico evidente, propostas de 
patrocinio para a edic;:oo de livros sobre 
temas filatelicos. 

2. Os CIT Correios de Portugal, SA 
analisaroo essas propostas, decidindo 0 
eventual patrocinio solicitado, de forma 
casuistica. 

Clausula 6.a 

(Plano Filatelico) 

1. Os CIT Correios de Portugal, SA 
poderoo consultar a Federac;:oo Portu
guesa de Filatelia, sempre que 0 enten-
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dam necessario, quando da elaborac;:oo 
da proposta do Plano de Emiss6es Filate
licas de cada ano. 

2. Ap6s a aprovac;:oo do Ministro das 
Obras Publicas, Transportes e Comunica
c;:6es, os CIT Correios de Portugal, SA 
informaroo formalmente a Federac;:oo 
Portuguesa de Filatelia do conteudo final 
do Plano Filatelico aprovado. 

Clausula 7.a 

(Dia do Selo) 

1. Os CIT Correios de Portugal, SA e 
a Federac;:oo Portuguesa de Filatelia 
acordam em contribuir mutuamente para 
a realizac;:oo do dia do Selo a 1 de De
zembro de cada ano. 

2. Para 0 efeito, a Federac;:oo Portu
guesa de Filatelia enviara aos CIT Correi
os de Portugal, SA para apreciac;:oo, ate 
ao dia 30 de Setembro de cada ano, 
pro posta de orc;:amento da mesma cele
brac;:oo. 

3. Sempre que possivel, os CIT Correi
os de Portugal incluiroo a comemorac;:oo 
no ombito da emissoo do Dia da Inde
pendancia Nacional. 

Clau5ula s.a 
(Dlsposiyoes Finais) 

o presente protocolo tera a durac;:oo 
de um ano, automaticamente renovavel, 
podendo ser denunciado por qualquer 
das partes antes do decurso desse prazo, 
mediante aviso expresso com antece
dancia minima de tras meses. 

PORTUGAL - COLON lAS 
ESTRANGEIRO 

QUALQUER 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS PArS I TEMA 
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Protocolo de Colabora900 entre 
os CTT - Correios de Portugal SIAl 

e a Federa900 Portuguesa de Filatelia 
um ambiente de franca conviven-

N cia realizou-se, no passado dia 27 
de Abril, no Sola do Administrac;oo 

dos Correios de Portugal. em Lisboa, a 
assinatura do Protocolo de Colaborac;oo 
entre os Correios de Portugal e a Fede
rac;oo Portuguesa de Filatelia. 

o referido Protocolo foi assinado pe
los Senhores Dr. Carlos Silva, por parte 
dos Correios e Pedro Vaz Pereira em re
presentac;oo do Federac;oo Portuguesa 
de Filatelia, do qual e Presidente. 

Entre as entidades presentes encontra
va-se 0 ilustre Director dos SeNic;os de Fila
telia dos cn, Senhor Dr. RaOI Moreira e os 
seguintes membros dos Corpos Sociais do 
F.P.F.: Senhores Eng.o Femandes de Sousa, 
Dr. Antonio Cabral Rego, Jooo Violante, 
Femando Calheiros, Professor Antonio Bor
ralho e Jose Rodrigo Dias Ferreira. 

No final do assinatura do historico 
Protocolo trocaram-se interessantes e 
Oteis impressoes sobre a Filatelia Portu
guesa e Internacional. abordando-se 
ainda problemas referentes as futuras 
«Lubrapex's)) e a possivel realizac;oo de 
uma Exposic;oo Internacional em Lisboa. 

ACORDO DE COLABORA<;AO 

Considerando que os cn Correios de 
Portugal. SA e a Federac;oo Portugue
so de Filatelia, reconhecem a importon
cia do Filatelia como veiculo de divul
gac;oo cultural. estetica e cientifica por 
excelencia, actividade formadora do 
juventude, factor de aproximac;oo e de 
amizade entre os povos e ainda como 
promotora extraordinaria do imagem de 
Portugal no Mundo. 
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Considerando ainda, a expenencia 
colhida 00 longo de muitos anos de 
efectiva colaborac;oo demonstrou clara
mente a vantagem de desenvolver ac
c;oes concertadas, acordam as duos 
partes 0 seguinte: 

Clau5ula 1. a 

(Objecto) 

o presente Acordo tem por objecto 0 
reconhecimento do popel fundamental das 
duos partes no defesa, promoc;oo e de
senvolvimento do actividade filatelica em 
Portugal. 00 mesmo tempo que formaliza 0 
ambito do respectiva cooperac;oo mutua 
no campo do Filatelia organizada. 

Clau5ula 2.a 
(Exclusividade) 

Os cn Correios de Portugal. SA reco
nhecem a Federac;oo Portuguesa de Fi
latelia como Onico interlocutor para a 
Filatelia organizada e de competic;oo, em 
Portugal. 

ClaU5ula 3.a 

(Plano de Mostras e Exposic;:oes) 

A Federac;oo Portuguesa de Filatelia 
enviara aos cn Correios de Portugal. SA, 
ate 00 dia 30 de Junho do ana anterior 
00 do sua realizac;oo, 0 projecto de Pia
no de Subsidios a Mostras e Exposic;oes, 
para apreciac;oo. 

Apos analise dos cn Correios de 
Portugal. SA, que para 0 efeito reuniroo 
com a Federac;oo Portuguesa de Filatelia 
sempre que necessario, os cn Correios 

24 Ceres 1924/26 1.20 CE289 novo c/charnelra e pontos 6xldo 
25 Ceres 1924/26 1.60 CE291 novo c/charnelra 
26 Ceres 1924/26 2.00 CE292 novo s/charnelra 
27 Ceres 1924/26 2.40 CE293 novo c/charnelra 
28 Ceres 1924/26 3.20 CE295 novo c/charnelra 
29 Ceres 1924/26 5.00 CE296 novo c/charnelra 
30 Ceres 1924/26 10.00 CE297 novo c/charnelra 
31 Independencla 2.° Emlssao serle nova completa c/charnelra CE420/434 
32 Independencla 3.° Emlssao serle nova completa c/charnelra. CE435/450 
33 Ceres Revalldado serle nova completa c/charnelra CE488/493 
34 D. Nuno Alvares Pereira serle nova c/charnelra CE537/542 
35 D. Nuno Alvares Pereira 1.25. CE541 novo c/charnelra 
36 3.° anlvers6rlo da OTAN serle nova c/charnelra CE749/750 
37 Expo Intern. Bruxelas acento u-_ no E de Internac. CE833 
38 Lote de 53 FDC todos dlferentes anos 1970 a 1979 valor de cat61ogo 29.000. Carlmbos 

comemoratlvos bem batldos 
39 Etlqueta .Caravela- CE5. s/lmpressao de TAXA 
40 Etlqueta .Caravela. CE5 c/dupla Impressao de TAXA 

PORTUGAL POSTAIS MAxIMOS 

41 Marques Pomballote 3PM's (carlmbos Pombal. Usboa. Oelras) CE1592 
42 Colombo lote 2 PM's carlmbos Funchal CE1847/1848 
43 Vultos lote 2 PM's carlmbos Usboa CE1734/1735 
44 Carro Militar PM c/carlmbo Praia do Rlbatejo CE1686 
45 Fortalezas Madeira lote 4 PM's carlmbas Funchal CEI764/1767 
46 Pedro Nunes lote 2 PM's carlmbos Usboa CE1398/1399 
47 Camees lote 2 PM's carlmbas Cascals e Usboa CE1470/1471 
48 Vultos da Republica lote 6 PM's c/carmbos concordantes CEI458/63 
49 Almeida Garrett PM c/carlmbo do Porto CE827 

MADEIRA 

50 D. Luis I Flta CUNa 10 RS CE15 Dent. 12 'I, novo c/charnelra 
51 D. Luis I Flta CUNa 20 RS. CEI6. Dent. 12 'I,. Sobrec. C. novo s/charnelra 
52 D. Luis I Flta CUNa 15 RS. CE22. Dent. 12 'I,. Sobrec. C novo c/charnelra 

AC;ORES 

53 D. Luis Flta CUNa 20 RS. CE3. novo s/goma boas margens 
54 D. Luis Flta CUNa 5 RS. CE7. novo c/charnelra 
55 D. Luis Flta CUNa 20 RS CE9. novo s/goma c/tra<;:o vertical 
56 D. Luis Flta CUNa 25 RS CE10 novo 
57 D. Luis Flta Dlrelta 50 RS CEll usado 
58 D. Luis Flta CUNa 80 RS CE12 usado carlmbo 43 
59 D. Luis Flta CUNa 100 RS. CE13 novo s/goma dupla Imp. sobrecarga 
60 D. Luis Flta Dlrelta 10 RS. CE17 novo. c/charn .. sob A s/goma Dent. 12 'I, 
61 D. Luis Flta Dlrelta 50 RS. CE20 novo sobrec. C Dent. 12 'I, 
62 D. Luis Flta Dlrelta 120 RS. CE23 novo c/charnelra 
63 D. Luis Flta Dlrelta 15 RS CE25 novo c/charnelra sob. C Dent. 12 'I, 
64 D. Luis Flta Dlrelta 300 RS CE27 novo Dent. 13 'I, 
65 D. Luis Flta Direlta 50 RS, CE30 novo Dent. 12 'I, 
66 D. Luis Flta Dlrelta 150 RS CE31 novo c/chamelra (raro) 
67 D. Luis Flta Dlrelta 20 RS CE39. novo. Pap. porcelana c/chamelra 
68 Jornals 2 'I, RS CE46 usado marca nominal S. Roque 
69 D. Luis I De Perfil 5 RS CE47 novo c/charnelra 
70 D. Luis I De frente 5 RS CE48 novo. Dent. 12 'I, 
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4.000.00 
2.250.00 
6.000.00 

16.000.00 
3.000.00 
3.000.00 

13.000.00 
6.500.00 
8.500.00 
2.000.00 

15.000.00 
2.000.00 

10.000.00 
1.000.00 

4.500.00 
1.000.00 
1.500.00 

600.00 
550.00 
450.00 
400.00 

1.000.00 
450.00 
450.00 

1.550.00 
500.00 

2.500.00 
2.500.00 
1.500.00 

12.000.00 
4.500.00 
5.000.00 
4.500.00 

12.500.00 
11.500.00 
15.000.00 
1.500.00 
5.500.00 

11.000.00 
1.000.00 
5.500.00 

10.000.00 
15.000.00 
6.000.00 
1.500.00 
1.500.00 
1.000.00 



71 TAXA de Telegrama 2 RS CE51 usado, sobree. vermelha Dent 13 1/2 
72 D. Caros I Mouehon serfe eompleta CE96/106 usada CE106 c/pontos 6xldo 

MACAU 

73 Embareac;:c5es de Macau serle completa nova s/charnelra CE363/65 
74 Carta Geogr6f1ea, Bloco de 10 selos, 1.5 PT usados CE393 
75 Ponte Talpa sobree. 2.00/2.20 PTS CE448 Quadra usada 
76 Assemblela Leglslatlva Bloco de 3 salos usados CE444 

ANGOLA 

77 TIpo Coroa 40 RS CE13 s/goma Dent 13 1/2 
78 Aves Serfe completa usada CE326/349 

MOC;:AMBIQUE 

79 TIpo Coroa 50 RS CE6 usado Dent 12 1/2 
80 D. Luis Jornals, 5 RS/4O RS CE26 usado bonito 
81 D. Luis I sobree. St.O Ant6nlo 200 RS CE48 novo Dent. 121/2 
82 D. Luis I sobree. St.O Ant6nlo 50 RS, 200 RS, CE46, 48 novos Dent. 13 1/2 
83 D. Luis I sobree. Moc;:amblque 5 RS/40 RS CE52 usado 
84 D. Carlos sobree. Republica CE1 03/117 serle usada alguns deteltos 
85 D. Carlos Mouchon sobree . • Nyassa. CE14/26 serle usada 
86 D. Cartos Diogo Neto sobree .• Nyossa CE1 /13 serle usada 
87 Borboletas CE388/407 serle nova alguns selos e/charn. 406 c/6xldo 

LOURENC;:O MARQUES 

88 D. Carlos serle CE1/13 selos novos e usados 
89 D. Luis 80 RS CE28 usado 

COMPANHIA DO NY ASSA 

90 Motlvos dlversos serie nova CE106/125 

INHAMBANE 

91 D. Carlos "Mouehon .. CE22 25, 26, 88 novos 
92 D. Carlos I sobreearga "Republica .. serie nova CE32/46 

ZAMBEZIA 

93 D. Carlos I "Mouehon. CE2O, 21, 24, 26, 27, 49, 53 novos 
94 D. Carlos I sobree . • Provls6rlo» serle completa novas CE42/45 

QUELIMANE 

95 4.0 Cent. Deseob. Camlnho Marit. fndla Sob. "Quellmane' e "Rep .• novas CE1/8 

SAO TOME E PRINCIPE 

96 Correia Aereo Serle nova CE1/9 e/eharnelra n.o 6 talta um dente 
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1.200.00 

8.000.00 
2.200.00 
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1.750.00 
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1.200.00 
7.000.00 
1.000.00 
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1.000.00 
1.000.00 
2.000.00 

1.000.00 
2.500.00 

700.00 

1.600.00 
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3.000.00 
600.00 

700.00 

11.000.00 

, 
EDITORIAL 

Cumprindo as disposi<;oes estatutarias anunciou-se, com a de
vida antecedencia, a realiza<;oo da Assembleia Geral ordinaria do 
nosso Clube. Tal como constava da respectiva Convoca<;oo, a 
sessoo ordinaria da referida Assembleia teve lugar no passado dia 
18 de Julho, na Sede do C.F.P. pelas 21h e 30m (em 2.° convoca
<;(0), perante numero reduzldo de associados, 0 que em parte se 
justifica dado que 0 referido mes ja convida a umas ferias 
repousantes. Apesar disso, esperavamos uma sola mais «composta)) de 
assoclados e amigos 0 que motiva sempre todos os que, muitas vezes 
com sacrificios de varia ordem, doo tanto do seu esfor<;o e dos SE"' ..:6 

tempos livres, para tornar cad a vez maior 0 C.F.P .. 
Ponto alto desta sessoo ordinaria da Assembleia Geral foi a 

pro posta apresentada para elei<;oo do associado Fernando Go
mes Carroo para socio honorario do nosso Clube. Esta proposta 
foi aprovada por unanimidade e aciama<;oo, tendo 0 eleito agra
decido com palavras muito sentidas. 

Nada mais justo do que esta singela homenagem a Fernando Gomes 
Carroo que, como dirigente do nosso Clube (foi Presidente da Direc
<;00 de 1985 a 1987), foi de uma dedica<;oo sem limites, activo como 
poucos, disponibilizando-se totalmente, para engrandecer 0 seu e nosso 
Clube tendo ainda, com 0 seu entusiasmo e espfrito de iniciativa, obtido 
fundos significativos com que se mobilou a Sede e se melhorou a 
biblioteca, uma das melhores no genero. Tambem como dirigente 
federativo a sua ac<;oo foi notavel. 

De real<;ar que Fernando Gomes Carroo que, actualmente, noo 
exerce qualquer cargo directiv~, continua a ser uma dos mais 
dedicados e prestimosos socios do C.F.P. ao ponto de trabalhar 
desinteressadamente em qualquer tarefa que Ihe seja solicitada. 

Sem querer ferir a sua modestia, noo podemos deixar de referir, 
para que conste, que este nosso querido amigo e ilustre consocio, 
no dia da Assembleia Geral entregou ao Presidente da Mesa (antes 
da ordem dos trabalhos, note-se bern) um donativo de elevada 
importoncia para as obras da secretaria. Comentarios para que? 
Fernando Gomes Carroo e e sera sempre uma referencia para 
todos nos e para os vindouros. Bem-Haja amigo Fernando. 
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Eurico C.E. Lage Cardoso 
..) 



~ filatelia 
\eJ BARATA DAS NEUES 
Rua da Tnndade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carma) - Apartado 2690 -1117 LlSBOA CODEX 

Telef.: (01) 3467133 - Fax (01) 3429967 

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS 

Possuimos grande quantidade 
de livros, revistas e catalogos 
sobre filatelia e numismatica 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

-MA .. • ...... 
- SOBRESCRITOS 

DE 1.° DIA 
-INTEIROS POSTAIS 

- POSTAIS MAXIMOS 
- CART AS FllATELICA 
- AEROGRAMAS 

97 D. Ca~os I CE37. 39. 40. 41. 42. 51. 55. 56. 57. novos c/charnelra 
98 D. Carlos «Mouchon. sobrecarga -Republica> CE169 e CE171 novos 
99 Imperio Colonial Portugues CE314 e CE315 novos 

iNDIA PORTUGUESA 

100 Tlpo corea 50 RS. CE53. em Quadra novo. Denteado 121/2 
101 TIpo corea 50 RS CE104 novo Dent. 121/2 
102 D. Luis I Flta Dlrelta serle usada CE132/138 
103 D. Carlos I sobrec. ccRepublicall s9rJe completa c/charnelra nova CE200/215 

TIMOR 

104 D. Luis I selos novos isolados CE13. 14. 17. 44. 80 e 84 c/slnal de charnelra 

REP. POPULAR ANGOLA 

105 Conchas 1974 c/sobrecarga preta sobre .. Republica Portuguesall 
serle completa nova s/charnelra CE35/48 

106 Borboletas 1.0 Grupo serle em Quadras s/charnelra CE55/61 
107 Borboletas 2.° Grupo serie completa s/charnelra CE83/89 
108 Bloco n.o 4 185.° Anlvers6rio do Correlo Naclonal 

R. POPULAR DE MO<;AMBIQUE 

109 Expo81 ExposlyoO Mundial da Caya serle completa em Quadras 
obliteradas c/carlmbo comemorativo CE228/233 

110 Reptels serle completa nova s/charnelra CE288/293 
111 Bloco Anlver. da Independencla CE3 
112 Bloco Jogos Olimplcos de Moscovo 1980 CE4 

L1TERATURA 

113 

114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
121 
122 
123 

Revlsta .. Selos & Moedasll. Clube Galitos. Colecyoo encadernada 
em 9 volumes n.o 1 ao 93. alguns numeros trocados na ordem numerlca. 
n.O 10 em fotocopla. Volumes aparados nas tres margens 
Revista .. Selos & Moedasll Clube Galitos n.O 31 ao 97 bom estado 
Revista ccFranqulall encadernada pelo editor em 3 volumes n.o' 1 00 37 
Revista ccFranqulall n.o' 1 ao 37 bom estado 
Revista .Estampllha e Vlntem. n.o' 1 ao 20 bom estado 
Revista .Fllatella Tem6tJca. Ass. Port. FII. Tem6tJca. Encadernada 
em 4 volumes aparados nos tres margens n,o' 1 ao 130 
Boletim do Ass. Portuguesa de Maxlmafilla. Encadernado em 2 volumes n.o 1 ao 42 
Jornal .. Noticlas Filatellcoll Colmbra n.'" 19 00 90. 92. 93 e 95 ao 105. Estado habitual 
Jornal Fllatellco Us boa n,o' 1 00 60 Estado habitual 
Revista .. Portuguese Philatelic Society» n.'" 34 00 104 Fev. 1971 a Nov. 1987. Estado habitual 
Revlsta . 0 Seloll e .. Ofertas de OcaslOoll do Casa A. Molder 
do n.o 44 (Dez. 44) ao n.o 223 (Set. 60). 
De acordo com 0 que se conhece sem nenhuma falta neste periodo 

Data limite para a receP9cJo das ofertas 25 Outubro de 1995 
Aceitam-se lotes para a pr6xima Venda Inter-SOclos. nas condlc;:6es habituais, 

ate 30 de Outubro de 1995 
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2.100.00 
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900.00 
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250.00 
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10.000.00 
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1.500.00 

4.000.00 
2.000.00 
2.000.00 
2.000.00 
1.500.00 

10.000.00 



Novo Horario do Sede 
do nosso Clube 

Nos Oltimos tempos, um nOmero significativ~ de associ ados tem-nos contacta
do solicitando que, pelo menos, uma vez por semana (alem do s6bado, obviamente) 
a sede se encontre aberta para consulta de cat610gos, trocas e resolu<;:oo de pro
blemas de ambito administrativ~. 

Considerando que os prezados cons6cios deixaram, praticamente, de com
parecer na nossa sede, nas noites de sexta-feira, para as habituais reunioes de trocas 
e de convfvio filatelico, por razoes ligadas a outras motiva<;:oes da vida modema e 
ate por uma questoo de falta de seguran<;:a que se verifica na capital. particular
mente 6 noite e indo ao encontro da pretensoo dos s6cios que acima raferimos, a 
Direc<;:oo resolveu que, a partir do pr6ximo dia 15 de Setembro, 0 hor6rio da sede 
passe a ser 0 seguinte: 

Quintas-Feiras - das 15 6s 19 horas 
S6bados - das 14 e 30 6s 19 horas 

Esperamos que este novo hor6rio satisfa<;:a a maioria dos nossos associados e 
apelamos para a boa compreensoo de todos. 

A Direcyco 

@ ~ITffi) 
ASSOCIA~AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILlA 

Apartado 52. J 25 
J 700 LlSBOA • POTUGAL 

Realiza e distribui Postais-Maximos com selos de Portugal, A~ores e Madeira. 

CONDI~6ES DE ADMISSAO 
Porlugal Europa Oulros Paises 

Admissiio 1.000$00 FF 50.000 US$ 10.00 
Quolila~iio ARual 1.000$00 FF 50.000 US$ 10.00 

Pagamento por cheque, vale de correia ou vale postal internacional em nome de 

ASSOCIA<:AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA 
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AFINSA adquiriu para os seus clientes a mais importante e famosa colec~ao filatelica 
de classicos de Portugal, do grande coleccionador ANGELO LIMA, composta por pe~as 

de extraordiniria raridade, muitas delas consideradas pe~as unicas e ganhadoras 
de valiosos premios. 

o leilao desta colec~ao tera lugar em Madrid, na ter~-feira dia 21 de Novembro 
no Hotel Palace (Salao Cortes). 

~ 
AFINSA 
AUCTION S 

Lagasca, 18 - E-28001 Madrid - Tel.: (+34-1) 5780444. Fax: (+34-1) 5759628 
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has 
lanticas. 

A partir do sec. XVI elas abrlram 
novos rumos para 0 mundo ... 

A singular hist6ria das Ilhas Atltinti
cas em mais uma notavel edifao 

dos Correios de Portugal. Ilhas que li-
garam tres continentes, colo
caram 0 oceano Atliintico )I~("'~~~f1 
no centro do mundo e 
lanfaram Portugal numa 
gesta que para sempre ha-
ven'a de marcar 0 destino 
da Nafao Lusitana. 
Perde-la e perder uma par- I~ .......... 
te essencial da cultura por
tuguesa e da hist6ria do 
desbravamento do mundo 
pelohomem. 

Magnjficamente ilustrada e com 
tutos de elevado rigor, acompanha
dos por 37 selos de colecfdo, esta 
edifdo de luxo constitui uma 
oportunidade Unica de desco
brir outraJace da nossa his
tana. UmaJace que revela 0 

papel./undamental das Ilhas 
Atlanticas na d¢nifdo geogrd
fica do mundo a partir do sec. XVI e 
nas iniciativas pottuguesas que 
am'buiram ao oceano atlantico uma 
nova dimensdo que 0 catapultou 
para 0 centro do mundo. • 
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BOLETIM 00 CLUBE 

FILA TELICO OE PORTUGAL 

o Clube Filatelico 

de Portugal 

associa-se 

as comemora~6es 

dos 500 Anos dos 

Descobrimentos . 
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