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Espanha ......... . 
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PAGAMENTO ADiANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO OU SELOS 
EM CURSO. SAO SoCIOS JONIORES OS MENORES DE 21 ANOS. 

BOl(TIM DO ClUB( fllAT[liCO O( PORTUGAL 
I ANO xxx OUTUBRO DE 1976 N.D 2871 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Para dlscussao e aprovaeao do relatorio e 
contas da Oirec9ao e do paracer do Con
selho Fiscal referentes a gerencia de 1975 e 
elei9ao dos Corpos Gerentes para 1976, foi 
convocada a Assembleia Geral Ordinaria do 
Clube Fllatellco de Portugal, a qual teve lu
gar no dia 30 de Julho. pelas 22 horas. na 
sua sede. Avenida Almlrante Reis. n.· 70. 
5.· Dto. em L1sboa. 

Na ausencia do presidente da Assembleia 
Geral, sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carva
lho, justificada por motivo de doenea. 0 pre
sidente da Direc9ao do C. F. P. convidou 
para presidir aos trabalhos urn dos mals 
antigos soclos, ilustre fllatelista e grande 
amigo do Clube, 0 sr. Coronel Francisco R. 
Cardoso Salgado. 

Apos tomar lugar na presidencia da mesa 
o sr. Coronel Cardoso Salgado convidou, por 
sua vez, para 0 secretariar, os srs. Dr. Eurico 
C. E. Lage Cardoso e Herminlo dos Santos. 

Antes de se entrar na .Ordem de Traba
'Ihos», 0 sr. presidente da Mesa lamentou a 
ausencia, por doenea, do Dr. Vasconcelos 
Carvalho desejando-Ihe rapldas melhoras. 

Em seguida, concedeu alguns minutos pa
ra os associ ados abordarem qualsquer as
suntos de interesse fora da .Ordem de Tra
balhos-. 

o problema mais importante foi posto pe-
10 vice-presidente da Direc9ao cessante, sr. 
Gomes Carriio, que se referiu aos sobres
critos editados pelo clube. afirmando que. 
continuar a edi9ao dos mesmos, acarreta 
encargos pouco compativeis com a conjun
tura financeira do C. F. P .. 

Pediu aquele associ ado e membro da di
rec9ao c~ssC!n~~ que ~ A~sembleia se pro. 

Por: EURICO C. E. LAGE CARDOSO 

nunciasse sobre se se devia continuar ou 
suspender a edieao dos sobrescritos do 
Clube. Este assunto foi vivamente debatido 
tendo sido apresentadas opinioes divergen
tes por parte dos socios que intervieram. 
Ficou decldido que a Dlrec<;ao a eleger se 
debru9asse sobre 0 assunto em dlscussao, 
ouvindo primeiro por meio de circular todos 
os associados, ja que a Assembleia era pou
co representativa para resolver em defini
tivo uma questao considerada melindrqsa. 

Seguidamente, fOi aprovada pela Assem
bleia, por unanimidade, a acta da sessao an
terior. 

Cumprida esta formalidade entrou-se na 
primeira parte da .Ordem de Trabalhos» ten
do sido aprovado por unanimidade 0 Relata
rio e Contas da direceao e 0 parecer do Con
selho Fiscal da Gerencla de 1975. 

Foi depois IIda pelo sr. Presidente da Mesa 
uma pro posta da Dlrec980 no sentldo de se 
eleger, por aclamaeao, socio honorarlo do 
Clube 0 sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho .atendendo a todo urn trabalho reali
zado em favor do nosso Clube ao longo dos 
seus 33 anos de existencia, que consldera
mos sem paralelo •. 

Esta proposta fol aprovada por unanimi
dade e por aclama<;ao dos socios presentes 
a excep<;ao de urn. 

Flnalmente, foi lido urn telegrama do as
sociado Dr. Jorge Vieira dando a sua con
cordancia absoluta ao Parecer do Conselho 
Fiscal, apos 0 que 0 sr. presidente da Mesa 
interrompeu a sessao, por breves momentos, 
para os associ ados elaborarem a IIsta dos 
corpos gerentes para 1976. 

Reabertos os trabalhos, prQc;:~deu-se it vq-
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tac;:ao tendo sido eleitos para 0 corrente ano. 
05 seguintes s6cios: 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presldente - Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho. 

Vlce-presidente - Cor. Francisco R. M. 
Cardoso Salgado. 

1." Secreta rio - Eng. Fernando da Costa 
Valdez. 

2." Secretarlo - Dr. Julio Pinto da Cruz 
Neves. 

CONSELHO FISCAL 
Efectlvos: 

Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro 
Dr. Jose Ferreira Gomes da Costa 
Dr. Jorge de Mello Vieira 

Substitutos 

Eng. Carlos Mira da Silva 
JOBO Luis de Medeiros. 

DIRECCAO 

Dr. Jose Joaquim Jorge Olivelrs 
Fernando Gomes CarrBo 
Miguel Jose Emidio da Silva Pessanha 
Jose Rodrigo Dias Ferreira 
Daniel Cordeiro Costa 
Dr. Vasco Ant6nio de Sousa Lelio 
Cor. Guilherme Henriqlle da Costa 

Ap6s terem sldo considerados empossados 
os corpos gerentes eleitos. 0 assoclado sr. 
Castanheira da Silveira propos um voto de 
louvor a mesa devido ao modo como con
duziu os trabalhos. proposta esta que foi 
aprovada por unanimidade. 

05 trabalhos toram dados por concluidos 
pelo sr. Cor. Cardoso Salgado. pelas 23 ho-
ras. 

* 
N. do D. - Ha um ano. no Boletim n." 281. 

lamentamos que 0 malor clube filatellco por
tuguas tivesse tido na Assembleia Geral Or
dinaria. realizada em 12 de Junho de 1975. 
a presenc;:a de. somente. 18 pessoas incluin
do os tras membros da mesa. Lamentamos e 
apelamos (em vao. diga-se de passagem) pa
ra a consciancla dos associados. 

Hoje. desiludidos. referiremos que na As
semblela Geral Ordinaria que acabamos de 
relatar nao esteve presente mais do que 
uma duzia de s6cios. na totalldade. Desiludi
dos slm. mas conflantes no futuro . . 

o Clube sobreviveu. a crise aguda foi ul-

trapassada. melhoraram-se instalac;:oes e ser
vic;:os. Em suma. como s6clo do clube que 
acompanha de perto a vida da colectlvldade 
por dever do cargo que desempenha esta
mos em condic;:oes de afirmar que a Dlrec
c;:ao cessante venceu e convenceu. 

Sera que para 0 ano algumas dezenas. por
que nao dizer centenas. de s6cios do C. F. 
P. compreenderao 0 que e dlrlglr uma agre
mlac;:ao com a grandeza e prestiglo do nosso 
C. F. P .• nas condlc;:oes dlffcels e Imprevlsf
veis que se enquadram numa conjuntura na
cional a'leat6ria? :Estimamose desejamos 
que sim. 

A desilusao nao nos faz perder a esperan
c;:a de vermos. numa pr6xima Assemblela. as 
salas do clube repletas de s6clos para apola
rem ou oriticarem as palavras e os actos da 
Dlrecc;:ao agora eleita e para estimularem a 
que Ihe suceder. E urn dlreito que Ihes as
slste e urn dever moral que a vida associatl
va Ihes Impoe. 

Finalmente. 0 Director do Boletlm deseja 
aos dlrlgentes eleltos e empossados para 
1976 as maiores felicldades no desempenho 
dos seus cargos. tendo sempre em vista 0 
engrandeclmento do Clube Filatellco de Por
tugal. 

HUMlflllRTL lUA. 
Compra e vende 

SELOS 
MOEDAS 
MEDALHAS 

Cal~ada do Carmo, 25 5/1 - Esq. 

TELEFONE 365207 

LISBOA:-2 
• • • • • • • 4 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LISBOA 

RELAT6RI0 E CONTAS DA DIRIECC;AO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

EXERCrCIO DE 1975 

Prezados Cons6cios: 

Como determina 0 nos so Estatuto. a Di
recc;:ao do Clube Fllatellco de Portugal. apre
senta e submete a apreciac;:ao de V. Ex.··. 
o Relat6rio da sua Gerancia. fazendo-o acorn
panhar das respectivas contas. 

A nossa actuac;:ao nao fol aquala que ambi
clonavamos. mas as diflculdades que atra
vessamos todos e que se .reflectlram no nos
so Clube rnao ,nos permltiram tudo aquilo que 
pretendiamos e que julgavamos ao nosso al
cance. 

Todavia, nao desejamos, embora suclnta
mente, deixar de destacar algumas rubricas 
e ao mesmo tempo prestar esclareclmentos 
de ambito geral que os nos 50S assoclados 
entendam por bern solicitar-nos. 

SEDE 

Realizamos uma serle de melhoramentos 
que estao patentes, conforme poderao obser
var, e tivemos que dar priori dade a Secreta
ria a fim de 0 nosso trabalho se tornar mals 
rentavel. 

Por nao termos chegado ainda a urn acor
do com 0 proprletario onde se encontra ins
talada a nossa Sede ainda nao fol possivel 
proceder este ana ao fecho da varanda com 
a colocac;:ao de uma marquise, amblc;:ao que 
mantemos presente, esperando que no de
correr do ano de 1976 0 possamos fazer para 
malor comodidade dos associ ados e apro
veltamento de espac;:o. 

Devldo ao movlmento que tern aumentado 
ultlmamente, necessitamos de malor area 
para os servic;:os da nossa Secretaria e so
mente podemos atingir esse objectivo desde 
que concretizemos 0 nosso sonho. neste ca
so, a colocac;:ao de uma marquise para fi
carmos com a varanda utilizavel. 

Nada podemos prometer a nao ser que nao 
nos pouparemos a esforc;:os para conseguir
mos dar realldade a este empreendlmento 
que multo nos beneficlara. 

BOLETIM 

Conseguimos ultrapassar as dificuldades e 
o nosso Beletim pas sou a ter uma saida re
gular. Nao podemos deixar de salientar que 
isso s6 foi possivel grac;:as ao esforc;:o e de
dicac;:ao do nosso cons6cio Sr. Dr. Eurico 
Lage Cardoso. seu Director. e Jose Rodrigo 
Dias Ferreira que como Administrador con
tribuiu igualmente para este exito. 

Como as nossos associados tern consta
tado 0 ,Boletlm passou a salr pontualmente. 
de dois em dois meses. e muito melhorado. 
quer na colaborac;:ao, quer no aspecto gra
fico. Alguns dos nos 50S cons6cios acudiram 
ao nosso apelo. concedendo anuncios e es
peramos que outros Ihe sigam 0 exemplo. 

Uma palavra de agradecimento para os co
merclantes que nos honraram igualmente 
com a colaborac;:ao que Ihes foi pedlda e 
estamos certos que em face dos melhora
mentos Introduzidos e da periodicidade de 
saida. possamos contar com essa aluda. 

o nosso Boletlm concorreu as exposic;:oes 
Internaclonais. nomeadamente -Espana 75-, 
e -Themabelga- e os resultados obtidos fo
ram lisonjeiros, se bern que nao possamos 
estar totalmente satisfeltos. e isto. porque 
vimos outras revistas da especialidade se
rem premladas com honrarlas superiores ao 
que obtlvemos. e com as quais nao estamos 
de acordo. Pensamos que mereciamos mals. 
embora 1550 nao obste a que nao continue
mos a lutar para melhorarmos cada vez mais 
a nosso Boletim. melhoria essa que depen
dera princlpalmente de todos. ou seja. dos 
nossos associ ados que nos devem fornecer 
colaborac;:ao de interesse e das firmas da 
especialldade que nao deverao desamparar
-nos. 

Tudo tentamos para obter anunclos de 
Adminlstrac;:oes estrangeiras e bern assim 
de comerciantes sltuados fora do nosso Pafs. 
e em bora nao tenhamos ate agora obtido 
resultados IIsonJeiros nao desesp'eramos de 
o conseguir . 
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SELOS 
MOEDAS 
MEDALHAS 

Cal~ada do Carmo, 25 5/1 - Esq. 

TELEFONE 365207 

LISBOA:-2 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LISBOA 

RELAT6RI0 E CONTAS DA DIRIECC;AO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

EXERCrCIO DE 1975 
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BOLETIM 
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Expressamos aqui um MUlTO OBRIGADO 
a Exma. Admlnlstrar;:ao dos Carrel as e Tele
comunicar;:oes de Portugal, que nos concedeu 
um subsidio em troca de publicidade e que 
nos permltiu, em parte, a exito que obtl
vemos. 

EXPOSI9()ES 

Realizamos na nossa Sede uma serle de 
certames, que mereceram a aplauso de to
dos, dos quais salientamos pelo seu signifi
cado a .1." Mostra Filatelica RomenaD. Can
tlnuamos a optar pelas especlalldades, per
mitindo a elucldar;:ao e valorlzar;:ao das co
lecr;:oes com novas motivos. 

CAMPANHA DE AUMENTO DE ASSOC/ADOS 

Promovemos uma campanha para aumento 
da massa assoclativa e fomos bem sucedi
dos, nao tanto como desejavamos, mas per
mltiu assim mesmo aumentarmos 0 numero 
dos nossos assoclados. 

Alguns consocios e Amlgos tambem neste 
campo deram a sua contrlbuic;ao, a que nao 
desejamos delxar de salientar. 

Vamos proceder seguidamente a confecr;:ao 
de novos cartoes de associ ados e a todos 
pedlmos a favor de aguardarem, porque pen
samos realizar esse trabalho recorrendo aos 
novas processos de plastlficar;:ao que, como 
certamente compreenderao, e necessaria
mente demorado. 

DIA DO SELD 

No que dlz respelto ao Clube, durante a 
.XXI Dla do SeiaD, reallzamos uma Exposi
r;:ao, desta vez dedlcada a IIteratura filatellca 
prestando, assim, homenagem a todos as 
autores, edltores, tanto naclonals como es
trangeiros que se dedicam a filatella portu
guesa. No tocante a Macau e Timor, as can
tactos oflcials nao resultaram, pelo que nao 
fol possivel editar qualsquer sobrescritos 
alusivos a este acontecimento filatelico 

NUMERA9AO DE SOCIOS 

Esta Direcc;ao teve a coragem de proce
der a nova numerac;ao de s6cios, facto que 
nao se veriflcava desde a fundac;ao do Clu
be. Se bem que filatelicamente nao seja ha
bitual a proceder-se desta manelra, e pratica 
corrente no nosso Pais, perlodlcamente to-

dos as Clubes actuallzarem a identiflcacao 
. da sua massa associatlva. Nesta confo~ml
dade demos satisfar;:ao aos pe-didos de nume
rosos assoolados e julgamos que procede
mas acertadamente porquanto iiicamos neste 
momenta com a -numero de s6cios que pas-
suimos. ' . -

MEDALHAS DE ~MERITO FILATEUCO" 

Tivemos a prazer de procedermos a en
trega das medal has que tinham sldo atrlbui
das a dlversas Indlvidualldades, pela Dlrec
r;:ao anterior. 

BIBUOTECA 

Nesta Gerencia foram deflnltlvamente ar
rumadas todas as especles bibllogrBflcas que 
possulmos. Orgulhamo-nos de poder dlzer 
que como Blblioteca particular, da especlall
dade e a mals campi eta do Pais. 

Para fins de catalogar;:ao, vamos aceltar a 
colaborar;:ao da Exma. Sr.' D. Marla Eugenia 
Mauricio Valadas Lage Cardoso, nossa as
soclada e Esposa do Director do nosso Bo
letlm, que exerceu funr;:Oes num centro de 
documentar;:ao tecnica e consequentemente 
altamente habilltada em arqulvo (documenta
lista) para proceder a catalogar;:ao deflnitlva. 
Apraz-nos registar esta gentileza e logo que 
possamos daremos Inicio a este trabalho. 

SOBRESCRITOS DE 1.· DIA 
E COMEMORATIVOS 

Continuou neste exercicio, a nosso Clube 
a assegurar a forneclmento aos assoclados 
de sobrescrltos de 1.' dla e sobrescrltos de 
edlr;:oes pr6prias com sucessivas oblltera
r;:oes concedldas pelos cn. Este servlr;:o con
tinua a Impllcar investimentos cuja recupe
rar;:ao se fol veriflcando com a natural des
fazamento. 

Par falta de melos humanos nao fol pas
sivel proceder a uma contabillzar;:ao adequa
da pelo que as contas ilustram um prejuizo 
aparente decerto vulto que de facto nao se 
verlflcou. 

QUOTAS ... 

Em face dos elevados encargos de tad a 
a natureza, Inclulndo as alterar;:oes verlflca
das nas tarlfas postais, fomos forr;:ados a 
aumentar a prer;:o das quotas para a Brasil, 
Espanha e estrangelro. A forma como desta-
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camas este caso, deve-se a circunstAncia, 
como e sabido, de acordos que existem entre 
as cn de Portugal/Brasil e Espanha, cujas 
tarifas sao mais baixas do que para as au
tros paises estrangeiros. 

LEILOES DE SELDS 

Contlnuamos e estudar a Regulamento de 
Leiloes para venda entre s6cios. 

Os nossos Amigos Srs. Jose Manuel Cas
tanheira da Silveira e Miguel Jose Pessanha 
dedicam-se a este assunto. Dado, porem, que 
ainda faltam limar algumas arestas no seu 
articulado, deixamos para a nova Dlrecr;:ao 
a pronunclar-se deflnltlvamente sabre este 
assunto. que creiam, desejamos ardentemen
te levara efelto durante a nosso mandato, 
ate porque des'sa maneira vamos ao encontro 
dos desajos manlfestados par alguns asso
ciados. 

CONCLUSAO 

Finalmente temos a honra de propor: 

1.· Um voto de louvor e agradecimento: 

a) A Imprensa, Radio e Televisao, pel as 
publlcidades que nos tem concedldo, e 
palas referencias com que sempre tem 
dlstinguido a Clube ; 

b) Aos Cons6cios que maior numero de 
s6cios propuzeram; 

2." Um voto de sentimento pel as S6clos fa
lecldos durante a ana. 

3.· Um voto de saudar;:ao e agradecimento 
ao Exmo. Senhor Administrador e Enge
nhelra-Director dos Servic;os Industriais 
dos cn, pelo apolo moral e material 
que nos tem concedido. 

4.· Que delegueis na Direcr;:ao do Clube Fi
latellco de Portugal a nomear;:ao dos 
Delegados ao Congresso da Federar;:ao 
Portuguesa de Filatelia. 

Lisboa, 1 de Julho de 1976 

A DlRECCAO 

Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
Fernando Gomes Carrlio 
Miguel Jose Emidio da Silva Pessanha 
Jose Manuel Pires dos Santos 
DanIel Cordeiro Costa 
Vasco Ant6nio Sousa Lelia 
Jose Lencastre Teixeira do Mota 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Prezados Cons6clos: 

No cumprlmento das suas obrlgac;oes es
tatutarlas, verlficou a Conselho Fiscal que 
toda a actividade da Direcr;:ao se processou 
em termos de regularldade. 

No exame as contas do exerciclo de 1975 
correspondente ao mandata da actual Dlrec
r;:ao, verifica-se que contlnuaram arrumadas 
segundo a estrutura tradicional e que, nos 
seus aspectos essenclals e de fundo tradu
zem a sltuar;:ao patrimonial e documentam a 
actlvidade social. 

Julga-se, assim, que deverao ser aprovadas 
com a recomendar;:ao de a Direcr;:ao que 
oriente as activldades do Clube em 1976, 
introduzir no seu programa, uma actuallzar;:ao 
da estrutura contabllistlca formal com a In
clusao dos ajustamentos de caracter tec· 
nico que parecem convenientes. 

Em face do que aniecede, propoe: 

1.· - Que seja aprovado a relat6rlo e as 
contas do exercicio de 1975; 

2.· - Que seja recomendada uma actuallza
zac;ao tecnica da estrutura contabllfs
tica do Clube; 

3." - Que seja louvada a Direcr;:ao pela ac
r;:ao desenvolvlda em prol da Fllatella 
Portuguesa em geral e pela actlvldade 
de reorganizac;ao tecnica e administra
tlva do Clube, em especial. 

o Conselho FIscal 

Lisboa, 1 de Julho de 1976. 

Dr. Carlos Alberto Cardoso RIbeiro 
Dr. Jose Ferreira Gomes da Costa 
Dr. Jorge de Me/o Vieira 
Eng.· Car/os Mira da Silva 
Jolio Lufs de Medeiros . . . 
Publicam-se a seguir as contas da Di

recC;ao do C. F. P. respeitante$ a gerencia 
de 1975. 
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BALANCETE GERM. 

Em 31 de Dezembro de 191'5 

D1SPONIVEL 

Caixa ... 

Dep6sitos a ordem 

Montepio Geral 
Banco Fonseca & Burnay 

VALORES A REAUZAR 

Devedores .. ... . .. 
Quotizacoes 
Boletim (anunclos) ... 

BENS E USOS 

M6vels e usos 

IMOBIUZA(XJES FINANCEIRAS 

Coleccao do Clube 

EXIGIVEL 

Credores 

VALORES A REAUZAR 

Quotizacao em cobranca 
Boletim em cobranca ... 

SITUACAO UQUIDA ACT/VA 

Fundo Associativo .. . 
Fle~l!lt!ldo de 1975 .. . 

Activo 

Passivo 

19$60 

27$40 
23113$40 

161334$90 
19355$00 

118$80 

19355$00 
118$80 

73084$50 
20633$05 

23160$40 

180808$70 

19001$00 

1$00 

222971$10 

109779$75 

19473$80 

93717$55 

222971$10 
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MOVIMENro DE CAIXA 

Credores ... ... ... 
Quotizacao.. .. . . .. 
Donativos diversos .. 
Boletlns ... .. . ... 
Recuperacao de portes de Correio 
Dlferencas camblals 
F. D. C. vendas .. . 
Diversos ... ... .. . 
Telefones recuperacao 
Juros ... ... ... . .. 
Monteplo Geral, Levantamentos 

EDkadas 

Banco Fonseca & Burnay, Levantamentos 

Devedores .. ... ... ... . .. 
Boletlm ..... ... ... ... .. . 
Orden ados e gratificacoes ... . 
Renda do edlficlo sede ... 
Expediente ....... . .. 
D1versos ... ... .. . 
Quotas ...... ... .. . 
Portes de correia .. .. 
Transportes ...... .. . 
D1ferencas cambiais ....... 
F. D. C. ... ... ... ." 
Contribuicoes e impostos ... -
Jornals, catiilogos e revistas .. 
Propaganda ...... 
Luz .... . 
Gaz ...... . 
Agua ........ . 
Telefone .. . .. . 
Reparacoes .... .. 
M6veis e utensflios 
Monteplo Geral Dep6sitos ..... 
Banco Fonseca & Burnay Depositos ... 

Soma 
Saldo de 1974 

Saidas 

Soma 
Saldo para 1976 

584037$05 
223887$10 
157389$10 
19330$90 

962$30 
584$50 

2535$00 
3628$00 
1066$50 
1302$20 
2250$00 

74484$60 

1071457$25 
311$20 

1071768$45 

563848$50 
94193$30 

112491$20 
36000$00 
17397$60 
31 387$15 
6431$70 

16725$20 
1235$00 

107$50 
26106$30 
21433$90 
14747$30 
2088$00 
2911$00 

599$90 
168$50 

6079$00 
-S-

19000$00 
1249$80 

97598$00 

1071748$85 
19$60 

1 071 76e$4~ 
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6 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

BALANCETE GERM. 

Em 31 de Dezembro de 191'5 

D1SPONIVEL 
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Quotizacoes 
Boletim (anunclos) ... 

BENS E USOS 

M6vels e usos 
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222971$10 

BOLETIM DO CLUBE FILATJ:LICO DE PORTUGAL 

MOVIMENro DE CAIXA 
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8 BOLETIM DO CLUBE .fIL~T~L1CO DE PORTUGAL 

DETALHB DA OONTA DE RESULTMlOS 
CONTAS 

Quotas ..... . ... ... .. . ... .. . .. . 
Boletlns .... ... ... ... ... '" .. . 
Percentagenes, ordenados e gratlflcar;:oes 
Donatlvos .. .. . 
Dlversos ... ... . .. 
Renda de cas a .. . .. . 
Portes de correia 
Telefones .. .. . 
Transportes .... . . 
Luz ... .. . .. 
Agua ... .. . . .. 
Gaz .... .. . .. . 
Expedlente ...... . 
Camblals .... . 
F. D. C..... .. . 
Contrlbulr;:oes e Impostos .... . 
Jornais, catalogos e revistas . 
Propaganda ..... . 
Juros .. ... ... ... .. . .. . 

RECEITA 

217455$40 

157389S10 

477$00 

1302$20 

376623$70 

DESPESA 

74862$40 
112491$2Q 

27709$15 
36000$00 
15762$90 
6012$50 
1235$00 
2911$00 

168$50 
599$90 

17397$60 

23571$30 
21433$90 
14747$30 

2088$00 

Saldo que se transfere para a rubrlca • Fundo Social. 
355990$65 

20633$05 

Casa Filalelica J. ELL, 
FUNDADA EM 1940 

Ncwidades sempre aos melhores pre~ 

Material filah~lico 

HA WID, LEUCHTTURM e SAFE 

EM STOCK: 
MAIS DE 7.000 S~RIES DIFERENTES 

DE TODO 0 MUNDO 

S£RIES COMPILETAS NOVAS DE 
PORTUGAL E ULTRAMAR 

Rua da Prata, .184-2.o-Esq. 

Telefone 3235018 
LlSBOA-2 

376623$70 

Revista Filatel ica Portuguesa. 

Uma revista ao servi90 do co

leccionador. Assinatura anual 

(11 numeros) 120$00. Envia-se 

exemplar ·amostra a quem 0 so

Hcite e envie 5$00, em selos, 

para portes e des pes as de ex

pediente. Escreva-nos. Pra9a 

Artur Portela, 2-5.0 Dt.o - lis

boa 4 - PORTUGAl. 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 9 

o Templo dos Fogos Eternos de Bakou 
Pelo ENG. AGR. M. R. MARQUES GOMES 

Desconhece-se a forma e momento em 
que 0 Homem utilizou 0 Fogo pela primeira 
vez. Nao ha duvida, porem, de que ele se 
apercebeu, e desde logo, encontrar-se pe
rante um elemento extremamente vital para 
51, determlnante da transformar;:ao, que fol, 
de seus habltos mals primitiv~s. 

De Inicio, 0 Homem buscava 0 Fogo nos 
Incendlos de bosques e lavas vulcanlcas, de
pois veio a preocupar-se com 0 seu transpor
te e conservar;:ao, ate que descobriu como 
provoca-Io. 

Entretanto, 0 Fogo fol utilizado nao apenas 
como meio de defesa mas como fonte calo
rifica e de ilumlnar;:ao, depois como arma de 
ataque e na preparar;:ao de certos alimentos. 

De tal forma 0 Fogo perturbou 0 Homem 
que 0 passou a ofertar aos Deuses, a consa
gra-Io em rltuais e sacrificios, chegando 
mesmo a sua divinizar;:ao. 

A FILATELlA, como uma verdadelra encl
clopedla pela imagem, que e, da-nos um 
exemplo de tal ultimo aspecto - 0 Templo 
dos Fogos Etemos de Bakou -, que fol to
mado para motlvo de dois selos emitidos no 
AZERBEIDJAN, referenclados no Catalogo 
Yvert, sob os numeros 26 (0 qual se ve na 
fotografia que ilustra estas Iinhas) e 27. 

BAKOU e uma cidade portuaria, do Estado 
S. F. S. da Transcaucasia (Republica d'AZER
BEIDJAN), situada na peninsula d'Apsheron, 
que avanr;:a no mar Casplo, a cerca de 50 
km de Shamakl, no Shlvan. 

Esta cidade fol capital de um khanato, ou
trora independente, depois vassalo da Persia 
e, posteriormente, cedi do por esta a Russia 
(temporariamente, de 1732 a 1735, e, deflnl
tivamente, em 1813). 

Seu porto e conslderado 0 melhor do mar 
Casplo e nas suas Imediar;:oes encontram-se 
os mananclals de petr61eo muito falados 
tempos atras. 

o templo referido t1nha uma configurar;:ao 
semelhante a uma fortaleza persa, de forma 
irregular, e encontrava-se erigido a 33 versts 
daquela cidade (aproximadamente 35 me
tros). 

Sua. -origem e <iesconhecida, atribuindo-se 

sua edificar;:ao aos verdadeiros oradores do 
Fogo. 

VeJamos as ultlmas noticias sobre a antl
ga BAKOU, que datam de 1856. 

A espessura da parede da muralha que 
envolvia a cidade era de 3 metros e, do seu 
lado Interior, existiam 50 pequenas casas 
que apenas tinham uma !Jnica abertura, uma 
pequena porta. 

Num grande patio, encontravam-se mon
toes de pedras, colocadas assimetricamente 
e, ocupando uma superflcle de 200 metros 
quadrados, as rulnas de um templo; este era 
de forma rectangular e tinha um zimb6rio, 
no qual se encontrava Instalada uma espe
cie de fornalha, da qual salam quatro bocas 
de Fogo. 

Os selos, que apresentam tal motivo, fo-

SELOS 
PORTUGAL, COL6NIAS E 

ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

SERIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1.' DEZEMBRO, 45-3.' 

TELEF. 365852 
.J 

LISBOA 
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ram emltldos em 1919, e t~m as caracterrs
tlcas a segulr referldas. 

Caracterlstlcas gerais: 

1. formato - rectangular 
2. medldB6 - 32X22,5 mm 
3. papel - lIsa 
4. cor do papel - parda ou amarelada 
5. espessura do papel-O,075 ou 0.150 mm 
6. denteado - nao exlstente 
7. tra/io do desenho - cor preta 
8. goma - grosselramente dlstrlburda 

Caracterlstlcas especlflcas 

Estas reportam-se as taxas e cores com 
que os selos foram colorldos. 

Asslm: 
8) 0 selo referenciado com 0 n.· 26 e da 

taxa de 25 rub los e tem cores azul e verma
Ihe; 8ua tiragem foi de 486900 exemplares. 

b) 0 selo referenciado com 0 n.· 27 e da 
taxa de 50 rublos e tem as cores verde-azel-

tona e vermelha; sua tiragem foi de 448768 
exemplares. 

Estes selos, bastante curiosos, por seu 
motlvo, como e 6bvio, tem pleno cabimento 
em colec/ioes tematlcas sobre: ARQUITEC
TURA. TEMPLOS, RELIGIOES, 0 FOGO, e ou
tras similares. 

NOVAS EMISSoES POSTAS A CIRCULAR 
NO ESTRANGEIRO 

Recebemos notlclas sobre as ultlmas -no
vldades- postas a circular nos paises que a 
segulr indicamos: 

Romania - 1) Centenario do nascimento 
do escrltor romeno C. Brancusi. 

2) Ollmpfadas de Inverno -Innsbruck- 76. 
3) Bicentenarlo da Revoluliao Americana. 
4) Anlversarlos de: 
a) Anton Davidoglu - Matematlco 
b) VladTepes - principe 
c) Costache Negri - politiCO 
8) Museu de Archleves. 
Aitutakl - Bicentenario da R-evolw;ao 

Americana. 
IIhas Malvinas - Mapa das Malv,lnas e 

fragata -Herorna- (capltao David Jewet. 
1820). 
Republica do Burundi - Blcentenarlo da 

Revoluliao americana. 
IIhas Cook -1) Jogos Olimpicos de Montreal. 

2) Vislta Real de Isabel II aos Estados 
Unldos. 

RepUblica da China -1) Serie de 4 Selos 
com motlvos de fauna e de flora 
2) Bronzes chlneses antigos. 

Argentina: 

1) Aviso e emblema das IInhas aereas 
argentinas. 

2) Serie de 4 selos com motivos de fau
na e de flora. 

3) Dia da Armada - Navlo - Rio de la 
Plata-. 

4) Homenagem a Braille. 
5) Dla do Exerclto - Uniformes MIII

tares. 

Penrhyn: 
1) Blcentenarlo da Revolu/iiio Americana. 
2) Jogos Olfmplcos de Montreal 

ETIQU,ETAS D.E F6SFOROS 
Reuni5es para trocas todos os sabados. 
dC15 17 as 19 horas, na nossa sede 

Av. Almirante Reis, 70-S.o-Dt.o 
LlSBOA- 1 

BOLETIM DO CWBE FILAT£LiCO DE PORTUGAL 11 

o 1.0 Catalogo 
de Bilhetes Postais 
de Portugal Continental 

Por: MIGUEL JOS~ PESSANHA 

Deve-se a Amerlco Mascarenhas Pereira 
este magnifico catalogo: 0 prlmelro a ser 
editado em Portugal. 

Ao seu autor - pelo excelente trabalho 
apresentado - endere/iamos as nossas mals 
sinceras fellcita/ioes, como Intelrista que 
somos e alnda na qualidade de membro da 
Direc/iao do Clube Filatellco de Portugal. 

Nao fazemos cri~lca destrutlva - nem es
ta nos nossos hBbltos faze-I a - e, neste ca
so, nem existe razso para tal, pelo que ao 
Mascarenhas Pereira apenas exiglmos, para 
ja, que complete esta sua obra com os BI
Ihetes-Cartas, Cartoes-Postals, Cartas, Aero
gramas. etc. do Continente e alnda com to
des as intelros-postals da Madeira e dos 
Aliores ja que a experlencla a Isso convida 
e ao autor sobejam conhecimentos para 0 
fazer. 

Carece a nossa Filatelia de um catalogo 
de .Intelros Postals do Contlnente e IIhas» 
e que melhor abertura poderiamos desejar 
e esperar? 

Um catalogo de -Bilhetes Postais de Por
tugal Continental- pode ser um come/io .. . 
Mas 0 Mascarenhas Pereira sabe, tao bem 
como n6s. que nao chega, que nao nos satls
faz a n6s, nem a elel 

Do formata e da apresenta/iao deste cata
logo nso vale a pena falar. ja que os consl
deramos funclonals, facilitando a sua consul-
ta. 

Os pre/ios, s6 futuramente poderao ser 
corrigldos - para mals ou para menos -
ja que, como clta 0 autor .In introltu-, um 
postal vale aquilo que vale ou aquila que 
queremos que ele valha, desde que mere/ia 
o nosso Interesse .. . 

Que este catalogo. possa contrlbuir para 0 
desenvolvlmento deste interessante sector 
da Filatella, aumentando 0 numero dos seus 
colecclonadores, sao as nossos mals vee
mentes dese/os. 

Ao America Mascarenhas Pereira reltera
mos as nossas fellclta/ioes. colocando-n08, 
desde ja ao seu dlspor para a ajudar, se as
slm 0 julgar necessaria. 

Conta connosco, para contlnuarl 

(lube Filotelico Portugues 
Por: EURICO C, E, LAGE CARDOSO 

Um grupo de portugueses entuslasta pela 
fllatella, residente na Alemanha, fundou em 
16 de Mar/io de 1975 um Clube Filatellco 
cuja deslgna/iao nao era exactamente a que 
consta em epigrafe. 

Durante a sua curta existencla a direc/iao 
do Clube tomou jei diversas iniciativas dig
nas de realce. 

Com efelto, as dlrectores da colectivldade 
visltaram diversas exposi/ioes nos arredores 
de Stuttgart (cidade onde 0 Clube tem a 
sua sede), fazendo-se acompanhar pel os s6-
clos que assim 0 desejaram. 

Os dirigentes daquele Clube tendo contac
tado com colectividades e coleccionadores 
alemaes de Stuttgart e arredores chegaram 
a conclusao que deviam acrescentar algo 
mais ao nome da sua colectividade de modo 
a que ficasse identificada como sendo uma 
agremia/iao portuguesa. Assim. acrescenta
ram ao Clube Filatelico a palavra -Portu
gues- passando a denomlnar-se .Clube Fi-

Domingos Sacramento 
Mercado FilateHco de Lisboa 

Rua do Crucifixo, 28 - TeJef. 324891 
LlSBOA - 2 

* VARIADO SORTlDO DE S~RIES COM-
PLETAS E SELOS ISOLADOS, DE POR
TUGAL UL TRAMAR E ESTRANGEIROS 

* TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 
AO FILATELISTA 

* ALBUNS DE PORTUGAL. UL TRAMAR, 
ESTRANGEIRO, EDI<;OES SIMOES FER
REIRA, DOMINGOS 00 SACRAMENTO 

E ELAOIO DOS SANTOS 

* Circulares gratis em djstribui~o 
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LlSBOA- 1 
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o 1.0 Catalogo 
de Bilhetes Postais 
de Portugal Continental 

Por: MIGUEL JOS~ PESSANHA 

Deve-se a Amerlco Mascarenhas Pereira 
este magnifico catalogo: 0 prlmelro a ser 
editado em Portugal. 

Ao seu autor - pelo excelente trabalho 
apresentado - endere/iamos as nossas mals 
sinceras fellcita/ioes, como Intelrista que 
somos e alnda na qualidade de membro da 
Direc/iao do Clube Filatellco de Portugal. 

Nao fazemos cri~lca destrutlva - nem es
ta nos nossos hBbltos faze-I a - e, neste ca
so, nem existe razso para tal, pelo que ao 
Mascarenhas Pereira apenas exiglmos, para 
ja, que complete esta sua obra com os BI
Ihetes-Cartas, Cartoes-Postals, Cartas, Aero
gramas. etc. do Continente e alnda com to
des as intelros-postals da Madeira e dos 
Aliores ja que a experlencla a Isso convida 
e ao autor sobejam conhecimentos para 0 
fazer. 

Carece a nossa Filatelia de um catalogo 
de .Intelros Postals do Contlnente e IIhas» 
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tugal Continental- pode ser um come/io .. . 
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Do formata e da apresenta/iao deste cata
logo nso vale a pena falar. ja que os consl
deramos funclonals, facilitando a sua consul-
ta. 

Os pre/ios, s6 futuramente poderao ser 
corrigldos - para mals ou para menos -
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Ao America Mascarenhas Pereira reltera
mos as nossas fellclta/ioes. colocando-n08, 
desde ja ao seu dlspor para a ajudar, se as
slm 0 julgar necessaria. 

Conta connosco, para contlnuarl 

(lube Filotelico Portugues 
Por: EURICO C, E, LAGE CARDOSO 

Um grupo de portugueses entuslasta pela 
fllatella, residente na Alemanha, fundou em 
16 de Mar/io de 1975 um Clube Filatellco 
cuja deslgna/iao nao era exactamente a que 
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Durante a sua curta existencla a direc/iao 
do Clube tomou jei diversas iniciativas dig
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clos que assim 0 desejaram. 
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alemaes de Stuttgart e arredores chegaram 
a conclusao que deviam acrescentar algo 
mais ao nome da sua colectividade de modo 
a que ficasse identificada como sendo uma 
agremia/iao portuguesa. Assim. acrescenta
ram ao Clube Filatelico a palavra -Portu
gues- passando a denomlnar-se .Clube Fi-

Domingos Sacramento 
Mercado FilateHco de Lisboa 

Rua do Crucifixo, 28 - TeJef. 324891 
LlSBOA - 2 

* VARIADO SORTlDO DE S~RIES COM-
PLETAS E SELOS ISOLADOS, DE POR
TUGAL UL TRAMAR E ESTRANGEIROS 

* TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 
AO FILATELISTA 

* ALBUNS DE PORTUGAL. UL TRAMAR, 
ESTRANGEIRO, EDI<;OES SIMOES FER
REIRA, DOMINGOS 00 SACRAMENTO 

E ELAOIO DOS SANTOS 

* Circulares gratis em djstribui~o 
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latelico Portugues (em Stuttgart). Ap6s tal 
declsiio verlflcou - se, imedlatamente, uma 
multo maior procura de selos portugueses 
na sede do Clube por parte de coleccionado
res alemiies e de outras naclonalidades. 

Quando 0 C. F. Portugues (em Stuttgart) 
comemorou 0 V anlversarlo, reai'izou uma 
pequena festa convldando todos os s6clos e 
seus famlliares. Aos s6cios existentes nessa 
data foram oferecidos dais sobrescrltos urn 
carlmbado em 16 de Marco de 1976, em 
Portugal - S. Joao da Madef.ra (julgamos 
que 0 Clube teve a seu Inlclo naquela loca
lidade) e 0 outro carlmbado em 19 de Abril 
na ExposlCao MAMA-76, em Markronlngen. 

A dlreccao do C. F. P. E. S. (slgla da re
ferlda agremlaciio) enviou 0 relat6rlo anual 
das suas actlvldades a Federacao Portuguesa 
de Filatella 0 qual fol elaborado, proposlta
damente, para ser envlado ao 6rgiio maximo 
da Filatella Naclonal. 

Foram Igualmente enviados a F. P. F. dois 
dos sobrescritos comemoratlvos a que atras 
aludlmos. Igual oferta foi enviada ao Clube 
Fllatellco de Portugal, cuja dlrecciio agrade
ce a lembranca. 

Inlclatlvas deste genero merecem do Clu
be Fllatelico de Portugal e do seu Boletlm 

o maior carinho, porquanto reveste 0 mal or 
interesse e tem a maxima Importfmcia tudo 
o que se faca para dlvulgar a filatelia por
tuguesa alem fronteiras. 

Entre os coleccionadores portugueses ra
dicados no estrangeiro, os selos de Portu
gal, ao serem manuseados, fazem reviver 
a Patria dlstante. 

Entre os coleccionadores estrangelros, re
sidentes nos seus pr6prios paises, os selos 
portugueses quando por aqueles siio colec
cionados constltuem verdadeiros embalxado
res Itinerantes que podem trazer beneficlos 
de varia ordem tanto econ6micos como tu
ristlcos, culturals, alem de outros. 

Por tudo Isto, a direcciio do Clube Filate
lico de Portugal e 0 director do seu Bole
tim felicitam os dirigentes daquele Clube 
portugues, na Alemanha, e des e jam ao 
C. F. P. E. S. longa vida e que multas Inlcla
tivas validas sejam levadas a efeito para 
engrandeclmento da colectividade, procuran
do que 0 nome de Portugal e da filatelia 
luslada salam sempre prestigiados e enalte
cidos em todos os momentos. 

As paginas deste Boletim ficam a dls
poslCao do Clube Fllatelico Portugues (em 
Stuttgart) • 

66clol do Clube Fllatellco Portuguis (em Stuttgart) numa reunlilo fIIatilica na sede da colectlvldacie 
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«INTERPHIL-76» Pelo Cap. JOAQUIM LEOTE 

Comemorando 0 bicentenario da NaCiio 
Americana teve lugar em Filadelfia, tambam 
conhecida pela -cidade do Amor Fraternal-, 
de 28 de Maio a 6 de Junho • The Seventh 
U. S. A. International Stamps Exhibition-. 

Este evento que decorreu sob 0 patrocinio 
da FIP recaiu precisamente em Filadelfia, 
por ter sldo !Ii que a Independencia dos Es
tados Unidos fol anunciada e proclamada. 

Oeste modo, os selos emitidos nesta co
memoracao, perdurariio no futuro, chamando 
assim permanentemente a atencao do mun
do para este acontecimento. 

Foi a primeira vez que vi todas as par
ticipacoes reunldas num s6 salao, com cer
ca de 2 hectares de superficie, (ou niio es
tivessemos nos Estados Unidos), tendo ane
xos outros saloes menores destinados a pro
jeccao de filmes, seminarios, conferencias, 
restaurantes, dep6sitos de guarda de valo
res, etc. 

Oeste modo as participacoes da Corte de 
Honra, da Classe Of lei ai, da Classe de Hon
ra, da Classe de Competiciio com Chissicos 
e Tematicos, Aerofilatelia, Classe Juvenil e 
literatura, todos estavam expostos em cerea 
de 3000 quadros, no mesmo salao do Cen
tro Civico de Filatelia. 

Simultaneamente nessa data realizou-se 0 
45.0 Congresso da Federacao Internacional 
de Filatelia, bern como a 7.· Assemblela da 
Federaciio Internacional Americana de Fila
telia pel'mitindo assim a multos amigos 
filatalicos tornarem-se a rever bern como 
criar-se muitos outros lacos de amizade in
ternacional. 

Foram trinta e seis os paises que, com a 
sua presenca, particlparam nos eventos do 
bicentenario, emitindo selos comemorativos 
que foram vendidos na ExposiCiio em seus 
-stands- de vendas, permltinda deste modo 
propagar e expandlr seus selos atraves do 
Mundo. 

Esses selos foram usados em passaportes 
filatelicos, que a organizaciio da Interphil 
crlou, colocada cada serie na pagina corres
pondente ao pais que emltlu, e seguidamen
te obliterados com 0 carimbo que cada na
c;ao apresentou. 

Igualmente, tambem foram apostos, como 
vinhetas, na correspondencia saida da Ex
posiCiio que, evidentemente, era franqueada 
com os selos americanos da Interphll ou, 

ainda, eram colocados nas diferentes page
las de cada pais. 

Infelizmente 0 -stand- de Portugal s6 co
mecou a vender seus selos a partir do quar
to dia de exposiciio por estes terem flcado 
retidos em Nova York. 

Se bern que muitos coleccionadores te
nham voltado a procurar selos neste .stand-, 
pena fol 0 sucedido porque s6 no primeiro 
dia de exposicao se venderam cinquenta mil 
entradas a dois d61ares cada, tendo nos ou
tros dias baixado a media para quarenta 
mil. 

Havia ainda os livres ingressos, tendo 0 

meu 0 n." 4744, 0 que mostra bern qual a 
afluencia de publico que esta exposh;:ao teve 
e como a Filatelia esta desenvolvlda na 
America. 

Oigo-vos alnda que permanentemente du
rante todos os dias de ExposiCao houve uma 
fila de 40 a 80 metros de comprimento, a 
2 pessoas de frente para admirarem os se
los expostos na Corte de Honra. 

Asslnale-se tambam a presenca de Por
tugal, do Is quadros com selos reproduzindo, 
o primelro, atraves das 3 series da Restau
racao, as mals notaveis personalldades da 
fundaciio, consolidaCiio e restauraciio de 
Portugal, bern como os mals notaveis acon
tecimentos da nossa Hist6ria. 

No segundo quadro estavam expostas as 
series das Caravelas, de Gil Vicente, dos 
Lusiadas, de Garcia da Horta, de Damliio de 
Goes, dos Navegadores, de D. Henrique, de 
Bento Goes, de Rodrigues Cabrllho, de Pe
dro Alvares Cabral e de Vasco da Gama, 
mostrando assim que nos seculos XV e 
XVI fomos grandes, descobrindo novos mun
dos e contribuindo para a cultura universal. 

Vejamos agora as particlpacoes apresenta
das nas diferentes classes: 

- Na Corte de Honra podemos apreciar 
a magnifica exposicao de selos do Ceilao 
da coleccao de Sua Majestade a Rainha de 
Inglaterra; a belissima colecciio de selos do 
Principe Rainier III do M6naco, bern como 
entre outras, as partlclpacoes do Museu Pos
tal de Londres e do Canada. 

- Nas Classes de Honra e de Competi
C80, as partlclpacoes que mais impressio
naram foram a do amerlcano W. KNOW 
que expunha uma colossal Grii-Bretanha ate 
1870, contendo ensaios, provas, pares, tiras, 
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blocos, sobrescritos de todos os selos das 
emissoes de 1840 a 1854, nao havendo du
vida de que era a melhor colecr;ao presente 
na Eleposir;ao, tendo pais recebido 0 . ·Grand 
Prix d'Honneur •. 

o Grande Premio da Competir;ao, foi dls
tribuido, e a meu ver, multo bern, ao ale
mao M. DIETRICH que, em 8 quadros, apre
sentou uma especializada colecr;ao do Af
ganistao, de 1839/81, tambem com muitos 
multiplos e cartas. 

o grande Premio Naclonal, foi atribuido 
ao americano L. GRUNIN que apresentou 
uma magnifica colecr;ao dos U. S. A. com 

Marques dos Santos uma medalha de ver
meil com premio especial e eng.· Andrade 
e Sousa uma medalha de prata, grande mO
dulo, com premio especial. 

Consideramos estes resultados muito bans, 
pois das 111 medal has de Duro distribuidas, 
55 foram para os americanos e das 115 de 
Vermeil, 63 tam bern flcaram nos Estados Un i
dos. 

Para melhor podermos apreciar as clas
siflcar;oes obtidas damos abaixo 0 seguinte 
quadro, que nos mostra a distribuir;ao das 
medal has de grande ouro, ouro, vermeil e 
grande prata. 

Total I Meda/has atribufdas 
expositores : __________ ,..-________ _ 

~ ~ C/) J u. S. A. I Restantes 

1 _______ I __ o:(_E_ ~ ~ I g. o·I~I~I~ g. o. ~1~lg· P. 

CLASSES 

Honra . .... ................ 4 4 i 4 - - - 4 - - -
Nacional .................. 70 10 10 23 28 10 4 2 1 3 
Antigas col6nlas e ter-

rit6rios Ingleses ... 23 48 2 4 4 4 6 7 11 9 
Europa ..................... 51 75

1 
I 2 5 14 12 8 8 26 14 

America Latina .... ..... 13 26 I 3 2 5 2 1 6 2 6 
Resto Mundo ............ 20 29 I 1 4 8 7 0 6 4 7 
Aerofiilatella ............ 16 21 I 0 3 5 5 2 5 5 5 
Tematica .................. 12 31 - - - - - - - 2 
Miscelanla ............... 5 I 4 1 - - - - - 1 1 

Total ...... 214 248 I 23 41 64 42 25 34 50 47 

Inumeras per;as das quais se destacava urn 
bloco novo de 8 do 5 c. e urn par novo do 
10 c. da emissao de 1847 "'Indas da colee
r;ao Caspary, bern como outras beHsslmas 
per;as. Nesta classe fol tambem atribuido urn 
premlo especial de honra para uma bela e 
Interessante colecr;ao do Hawai. 

Podemos alnda dizer que as colecr;oes de 
selos de Portugal se destacaram neste cer
tame tendo 0 slgnatarlo obtldo medalha de 
ouro, grande m6dulo, e outra de Duro com 
premio especial.. 

A FU.ATEILICA 

Selos para colec~oes 

COMPRA E VENDE 

Apartado 13 - Telefone 856 - ELVAS 

Nao ha pols duvlda que uma exposir;ao fi
latelica contem assunto que nao mals se 
esgota e tern ainda a vantgem de poder ser 
vista conforme a imaginar;ao de cad a urn. 
Todavia crelo ter havido nesta exposir;ao uma 
parte comum a todos que fol 0 entuslasmo 
C 0 ideal com que cada urn apresentou a sua 
participar;ao, 0 que permltlu que a exposlcao 
atingisse com pleno vulto urn alto nrvel, e 
uma grandlosidade dificil de ser ultrapas
sada. 

MANUEL ANTONIO JERONIMO 
FILATELlSTA,- FILUMINISTA 

COMPRA - TROCA - VENDE 
lit COELHO iDA. RlOCRA. 112, R/C D _0 

(A Campo de Ourique) 
TeLf. 66 50 93 (EMIP_ 666023) iLISBOA-3 

ELADIO DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 
R. Bernardo Uma, 27 - LlSBOA 1 - Telef. 49725 

SERIES COMPLETAS DE PORTUGAL 
OUTUBRO DE 1976 

Numeros do nosso Catalogo. Selos novos, salvo os indicados com .U- que sao 
usados, (*) nao tern goma 

~ favor enviar uma lista suplementar para ocorrer as faltas de momento 

1898 
1910 
1910 
1911 
1911-12 
1923 
1924 
1924 
1926 
1926 
1926 
1927 
1928 
1928-29 
1928 
1930 
1931-38 
1931 
1931 
1933 
1933 
1934 
1934 
1935 
1935-36 
1937 
1937 
1938 
1940 
1940 
1940 
1941 
1941 
1943 
1943 
1944 
1944 
,945 
1945 
1945 
1946 
1946 
1947 
1947 
1948 
1948 

Prec;os it base do Catalogo 1977 
Vasco da Gama 146-153 
D. Manuel II 154-167 
D. Manuel II / com Republica 168-181 
Vasco da Gama c/ Republica 182-195 
Vasco da Gama (Madeira) 196-203 
Travessla Aerea 257-272 
Camoes 299-329 
Camilo Castelo Branco . 334-364 
Independencla, 1.' serle 383-403 

com sobretaxa 404-413 
Ceres. Emlssao de Londres 414-437 
Ind~endencla, 2.' serle 438-452 
Jogos Ollmpicos 453* 
Ceres, Sobretaxas 454-490 
Independencla, 3.' serle 491-506 
Tlpo Ceres 514-528 
Lusradas 529-546 
7.· Cent.· Marte St.· Ant6nio 547-552 
5.· Cent.· Morte O. Nuno . 553-558 
D. Nuno, c/ sobretaxa . 559-564 
St.· Ant6nio, c/ sobretaxa 565-570 
General Carmona . 571 a 
1.' Exposir;ao Colonial 572-574 
1.' Exposir;ao Filatellca Portuguesa 575 
Desenhos Diversos 576-584 
Cent.· Escolas Medico-Cirurgicas 585 
Gil Vicente 586-587 
Cong." Uva e do Vinho . 588-591 
Legiao Portuguesa 592-599 
Duplo Centenario . 600-607 
Sir Rowland Hill . 608-615 
Costumes (1.' serie) . 616-625 
Tudo Pela Nar;ao . 626-627 
Caravel as 628-644 
Cong .. Agrario . 645-646 
3.' Exposir;ao Filatelica . 647-650 
Felix Avelar Brotero . 651-654 
Navegadores Portugueses . 655-662 
Presidente Carmona . 663-670 
Escola Naval 671-674 
Castelos de Portugal 675-682 
Padroeira 684-687 
Costumes (2.' serle) . 688-695 
Tomada de Lisboa 696-701 
S. Joao de Brito . 702-705 
Exip. de Obras Publicas . 706 

8 v. 
14 -
14 • 
14 -
8 • 

16 • 
31 • 
31 -
21 • 
10 -
24 • 
15 • 
1 • 

37 • 
16 • 
18 • 
23 • 
6 • 
6 • 
6 • 
6 • 
1 • 
3 • 
1 • 
9 • 
1 • 
2 • 
4 • 
8 • 
8 • 
8 • 

10 • 
2 » 

17 • 
2 • 
4 • 
4 ~ 
8 • 
8 • 
4 • 
8 • 
4 • 
8 • 
6 • 
4 -
1 • 

2500$00 
1350$00 
1130$00 
2625$00 
1300$00 

70$00 
950$00 

3500$00 
2400$00 

450$00 
2000$00 
1000$00 

77$00 
1650$00 
1400$00 

900$00 
1200$00 

980$00 
3000$00 

500$00 
470$00 
270$00 
600$00 

16$00 
1 100$00 

120$00 
250$00 
600$00 

1000$00 
165$00 
305$00 
400$00 

50$00 
3800$00 

12$00 
45$00 
70$00 

220$00 
510$00 
58$00 

415$00 
140$00 
530$00 
350$00 
150$00 

4$50 
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blocos, sobrescritos de todos os selos das 
emissoes de 1840 a 1854, nao havendo du
vida de que era a melhor colecr;ao presente 
na Eleposir;ao, tendo pais recebido 0 . ·Grand 
Prix d'Honneur •. 

o Grande Premio da Competir;ao, foi dls
tribuido, e a meu ver, multo bern, ao ale
mao M. DIETRICH que, em 8 quadros, apre
sentou uma especializada colecr;ao do Af
ganistao, de 1839/81, tambem com muitos 
multiplos e cartas. 

o grande Premio Naclonal, foi atribuido 
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Marques dos Santos uma medalha de ver
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Total I Meda/has atribufdas 
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~ ~ C/) J u. S. A. I Restantes 

1 _______ I __ o:(_E_ ~ ~ I g. o·I~I~I~ g. o. ~1~lg· P. 
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1 
I 2 5 14 12 8 8 26 14 
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A FU.ATEILICA 

Selos para colec~oes 

COMPRA E VENDE 

Apartado 13 - Telefone 856 - ELVAS 
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Legiao Portuguesa 592-599 
Duplo Centenario . 600-607 
Sir Rowland Hill . 608-615 
Costumes (1.' serie) . 616-625 
Tudo Pela Nar;ao . 626-627 
Caravel as 628-644 
Cong .. Agrario . 645-646 
3.' Exposir;ao Filatelica . 647-650 
Felix Avelar Brotero . 651-654 
Navegadores Portugueses . 655-662 
Presidente Carmona . 663-670 
Escola Naval 671-674 
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Exip. de Obras Publicas . 706 

8 v. 
14 -
14 • 
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8 • 

16 • 
31 • 
31 -
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10 -
24 • 
15 • 
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23 • 
6 • 
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8 • 
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As 4 Mostras de Inteiros Postais 
Por: MIGUEL JOSE PESSANHA 

Realizadas, no Clube Filatelico de Portugal, 
desde que teve lugar a prlmelra, em Dezem
bro de 1971, 4 Mostras de Inteiros Postais, 
julgamos util fazer urn pequeno balanco des
sas realizacoes, agora que vemos abrirem
-se novas perspectivas para os coleccionado
res deste apaixonante sector da Filatelia. 

Convelffi recordar que as 4 Mostras a que 
nos referimos tiveram lugar em fins de 1971, 
1973, 1974 e 1975, tendo nelas participado, 
ah~m da Casa da Moeda, na Classe de Hon
ra da 1." Mostra, os seguintes expositores: 

Prof. Dr. A. H. Oliveira Marques (1.' e 3.") 
Ginez Lopez (1.', 2.' e 3.") 
Miguel Jose Pessanha (1.", 2.' e 3.') 
J. Moreira Baptista (1.') 
Coronel Francisco Cardoso Salgado (1.', 
2.' , 3.' e 4.') 
Dr .Pedro Vasconcelos e Castro (1.' e 2.") 
Jose Cohen (1.' e 2.') 
Isaac Holly (2.') 
Dr. Anibal Alcada Paiva (2.') 
JUlio Henrlque Ferreira e Silva (2.') 
Raul Soares (2.', 3.' e 4.") 
Antonio J. F. Almeida Valente (2.' e 3.') 
Arquitecto Dr. Luis Cervera Vera (2.") 
Eng. Antonio J. Martins de Abreu (4.") 
Henrique Gago da Graca (4.") 
Paulo O. Sa Machado (4.") 
Jose Carlos de M. H. Silvano (4.") 
Jose M. Castanheira da Silveira (4,"). 
Nota: Entre parenteses as Mostras em que 

cada urn esteve presente. 
Presentes, portanto, 18 expositores nas 4 

Mostras realizadas, 0 que e, sem duvida, 
uma demonstracao clara da forma como esta 
sendo encarado, hoje em dia, 0 colecciona
mento dos Inteiros Postais, ja que entre os 
nomes menclonados, aparecem os de alguns 
dos maiores ti}atelistas portugueses e ainda 
o de urn, dos grandes, da nossa vizinha Es
panha. 

Resumindo tivemos: 
Na 1." Mostra - 7 expositores 
Na 2." Mostra - 11 exposltores (6 novos) 
Na 3." Mostra - 6 expositores (todos pre-

sentes nas anteriores) 
Na 4." Mostra - 7 expositores (5 novos). 
Onze expositores apresentaram material 

do Continente, dois das IIhas, cinco do Ultra
mar e seis do Estrangeiro. 

Do material referente ao Continente desta
camos, pela sua alta qualidade, a profusao 
de pecas, com estudo dos papeis, dos carac
teres tipograticos, dos erros, etc., apresenta
da pelo Prof. Dr. A. H. Oliveira Marques, 0 
estudo detalhado dos Bilhetes Postais tipo 
.Ceres- e os Postais da Cruz Vermelha do 
Cor. Francisco Cardoso Salgado e ainda os 
Inteiros Postais usados pelo C. E. P. em 
1917-18 do Eng. Antonio J. Martins de Abreu. 

Do Ultramar fixamos algumas pecas de 
Angola e Mocambique que vimos na colec
cao de Henrique Gago da Graca e do Estran
geiro, alem dos sobrescrltos .Mulready. de 
Jose Cohen, dos Inteiros Postais de Inglater
ra deste mesmo coleccionador e do Dr. Pe
dro de Vasconcelos e Castro, de urn Eglpto 
de Isaac Holly, da 1." emissao (1872) da taxa 
de 5 c. da Suica do Eng. Antonio J. Martins 
de Abreu e ainda os Intelros Postais de 1873 
a 1901 de Espanha apresentados pelo Arq.· 
Dr. Luis Cervera, de Madrid. 

Que novos coleccionadores, alem dos aqui 
mencionados, venham a surgir, que trag am e 
apresentem, em futuras Mostras ou Exposi
coes, material diverso mas tao born como 0 
aqui referido, e 0 mais que podemos dess
jar. 

Uma palavra de saudade para a figura do 
Brigadelro Cunha Lamas, recentemente fale
cldo, ja que 0 seu nome esta intimamente Ii
gado ao estudo e ao coleccionamento dos 
Inteiros Postais Portugueses, como um dos 
seus expoentes maximos. 

Esperamos, com ansiedade, que a sua 
obra, ainda Inedita, apareca II luz do dial 

PORTUGAL - ULTRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

Em paga,mento, aceito selos em 
quantidade 

Pedir tabela de valoriza~ao 
e condi~Oes de troca 

SANCHO OSORIO 
Apartado 1312 LlSBOA- 1 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 17 

MI~R'COFILIA DE PORTUGAL - LEGISLA~AO 
- EMISSoES DE SELOS E M!ARCOFILIA 

DOS NIOVOS PArSES D'E EXPRES'SAO PORTUGUESA 

campi/ado par JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA 

MARCOFILIA 

PORTUGAL 

Carimbos de 1.· Dia de circulaC;io 

LEI DAS SESMARIAS, Lisboa, 2 de Julho 
de 1976. Carimbos identicos no Porto (Mu
nicipio, Coimbra e Funcha!. 

XXI JOGOS OUMPICOS. Lisboa, 16 de Ju
Iho de 1976. Carimbos identicos no Porto 
(Municipio), Coimbra e Funchal. 

Carimbos comemorativos 

PRIMEIRA MOSTRA FILATELlCA DA FOR
CA AI:REA. Sintra, 4 de Julho de 1976. Posto 
de Correio na Base Aerea N.· 1. 

EXPOSICAO FAUNA E FLORA. Porto, 10 
de Julho de 1976. Posto de Correio na Sede 
da Assoclacao Portuguesa de Filatelia Tema
tica, Avenlda Rodrigues de Freitas. 11. 

PRIMEIRA MOSTRA FILATIO:L1CA POLACA, 
Lisboa, 22 de Julho de 1976. Posto de Cor
reio na Sede do Clube Filatelico de Portu
gal, Avenida Almirante Reis, 70-5." Dt.". 
XXII CONGRESSO DOS BOMBEIROS PORTU
GUESES. Guarda, 1 de Setembro de 1976. 
Posto de Correio no Liceu da Guarda. 

CONGRESSO INTERNACIONAL DA AICA. 
Lisboa, 6 de Setembro de 1976. Posto de 
Correlo na Fundacao Gulbenkian. Avenida 
de Berna. 

ESTACAO TEMPORARIA 

VI LUBRAPEX. PORTO (1) 

Flimulas 

A CRUZ VERMELHA 10: JOVEM (2) 
A RTP 10: DE TODOS/REGISTE 0 SEU TE

LEVISOR/,PAGUE A TAXA (2). 
XXII CONGRESSO BOMBEIROS PORTU

GUESES. GUARDA (2). 

NR. (1) Ate agora nilo recebemos resposta dos crr 
onde oj useda esta marca de dla. desde quando come. 
!tou a ser usada e quando cessa 0 seu uso. 

N.R. (2) Neo podemos dar mals detalhes dos locals 
onde silo utllizadas estas flamulas porque os crr 
ainda nAo responderam lis nossas consultas e para 
nilo demorarmos a sua divulllayi!o publlcamos ja 
neste numero as respectlvas InformayOBs. 

QUANDO VIR UMA EMBALAGEM COM 
ESTE SIMBOLO NAO A DEIT£ FORA / OFE
RECA A ESCOLA MAIS PROXIMA (2). 

NOVAS ESTACOES POSTAIS 

data da Inaugurac;io 
Loureiro (Oliv. de Azemeis) 10.2.1976 
Torre da Marinha 9.3.1976 
Mescilheira Grande 4.4.1976 

LEGISLAC;:AO 
PORTARIA N." 150/76. 17.3.1976 Emissao 

extraordinaria de selos, com tarja fosto
rescente, comemorativa da inven~ao do te
lefone por Alexandre Graham Bell. 

PORTARIA N." 235/76 .. 14.4.1976. Emissao 
eKtraordinaria de selos de apoio II producao 
naciona!. 

NORMAS PRIVATIVAS DOS crr 
DE 001976 CA. 4·3-1976. Criacao da CTF 

do Palacio da Justica (Porto). 
CC 001076 DSC. 29-3-1976. Vinhetas. Em

presa Insulana de Navegacao, SARL. Can
celamento. 

CC 001276 DSC. 31·3-1976. Corresponden
cia destinada a entidades ou servicos of i
cia is. Distribuicao. Portaria 610/75, de 20 
de Outubro. 

OS 003576 CA. 1-4-1976. Avisos de noti
ficacao. Notificacoes sanitarias. Transferen
cias de fundos. Mala especial da Junta de 
Credito Publico. Correspondencia oficial. 

CC 001176 DSC 1-4-1976. Estacoes Inau
guradas .cJurante os meses de Fevereiro 
e Marco de 1976. 

OS 003776 CA. 15-4-1976. Portes dos jor
nais e publicacoes periodicas. 

CC 001376 DSC 3-5-1976. Convenio Luso
-Espanhol. Tarifas postais a aplicar nas re
lacoes postais com 0 territorio espanhol da 
Africa (Sahara 'Espanhol). 

CC 001576. DSC. 4-5-1976. Mocambique. 
Alteracao do nome de algumas localidades 
e respectivas estacoes de correios. 

CC 001476 DSC. 3-5-1976. Estacoes inau
guradas durante 0 mes de Abril de 1976. 



16 BOLETIM DO CLUBE FILATt:LICO DE PORTUGAL 

As 4 Mostras de Inteiros Postais 
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nilo demorarmos a sua divulllayi!o publlcamos ja 
neste numero as respectlvas InformayOBs. 

QUANDO VIR UMA EMBALAGEM COM 
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~ 
Segundo lemo~ Agosto, num jor

nal lI'lao filatallco do Porto, vao ser postos 
em circulac;ao em Macau 500 mil selos da 
taxa de uma pataca, comemorativos do 
IV Centenario da diocese de Macau. 

Os selos terao como motivo 0 Qdiffcio 
da referida diocese, Impresso nas cores 
violeta, encarnacla, preta, amarela, magenta, 
azul forte, verde e castanha. 

TIMOR 

Continuando suspenso 0 correio para -1i 
mar, os correios portugueses continuam a 
devolver as correspondenclas 80S remeten
tes. Alem das vinhetas utllizadas e descritas 
no numera 285 deste Boletim, assinalamos 
mais uma, esta destinada a correspondencia 
proveniente do estrangeiro e que diz 0 se
guinte: 

RETOUR A L'ENVOYEUR 
a cause des comunications postaux 
pour Timor etre compliltement in
terr.ompues et on ne peut pas prevolr, 
a date prochaine, leur retablissement

Formato 42+74 m/m 

G EPUBLICA POPULAR DE A~GOLA l 
Carimbo de 1.° dia de circulat;ao 

1.. de MAIO, Luanda, 1 de Maio de 1976. 
Posto de Correio no Museu de Angola. (AI
vara n.O 3/76). 

DIA DO SELO ANGOLANO. Luanda, 15 de 
Junho de 1976. 

Carimbos comemorativos 

DIA DA JUVENTUDE ANGOLANA. Luan
da, 14 de Abril de 1976. Estac;ao Central 
dos crr. 

D1A INTERNACIONAL DAS TtELECOMU
NICA<;OES. Luanda, 17 de Maio de 1976. 

Carimbo nio obliterante 

DIA INT£RNACIONAL DO TRABALHADOR. 
Luanda, 20 a 30 de Abril de 1976. Estal;ao 
Central dos crr. 

C!::missao Comemoratlva do aDla do s~ 
Sobre selos de 10$00 da emissao -Mapa 

de Angola- foi aposta uma sobrecarga a 
preto: 

DIA DO SELD 
15 de Junho de 1976 
REP. POPULAR DE 
tiragem 100000 exemplares 

A impressao das sobrecargas foi efec
tuada pela ~mprensa Nacional de Angola. 

A data de 15 de Junho fOi adoptada pelos 
Correios de Angola, sob proposta do Clube 
Filatelico de Angola, por ser em 15 de Ju
nho, que no ano de 1870, comec;ou a cir
cular em Angola 0 primelro selo postal. 

( Emissao Comemorativs do .. 1: de Ma~ 
o selo fol desenhado por Jose Mendes 

Fernandes, jovem angolano actualmente no 
Departamento de Desenho e Impressao do 
Ministario da Informac;ao e impresso em 
-off-set. na Imprensa Naclonal-Casa da Moe
da de Portugal; tiragem de dois milhoes e 
denteado 12. 

Portaria n.· 61/76 
Manda 0 Secreta rio de Estado das Co
municac;oes que, nos termos do artigo 
2.· do Decreto n.· 37 050, de 8 de Sa
tembro de 1948, seja emitido e posto 
em clrculac;ao 0 selo de franqula pos
tal, comemorativo da data '-1.. de Maio-, 
com dlmensoes de 36,S mmx26,5 mm, 
na quantldade, taxa e cores seguintes: 

2000000 da taxa de 1$00 - amarelo, 
azul claro, castanho, encarnado vivo e 
preto. 

Ministerio da Defesa, em Luanda, 
26 . rll de 1976. 

Segundo nos consta 0 plano definitivo das 
sobrecargas a apllcar nos selos da Adminis
trac;ao portuguesa e 0 seguinte: 

Series 

Mapa de Angola 

Tipos femininos 

-Motivos desportivos 

taxas quantidades 

$05 - 2 000 000 
$20 - 2 000 000 

10$00 - 500 000 
20$00 - 500 000 

$15 -1000 000 
7$50 - 200 000 

15$00 - 100 000 
15$00 - 1"00 000 
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Mineralogia e Geologia 4$50 - 600 000 
6$00 - 300 000 

10$00 - 600000 
Centenario do Selo 4$50 - 2 000 000 
Cent. da OMI/OMM 1$00 - 600000 
Via SaMlite 2$00 - 1 000 000 
Conchas - Com excepC;ao das taxas de $25, 
$50 e 3$00 serao ao todo sobrecarregados 
24250000 selos diferentes distribufdos por 
34 taxas cujo valor facial e 324$90. 
Fomento 8$50 - 300 000 

12$50 - 300 000 
Centenario do Selo 2$50 - 2 000 000 

l REPUBLICA DE CABO VERDi] 

Carlmbo de 1.° Dla de circulst;io 

1.· ANIVERSARIO DA INDEPEND£NCIA 
DE CABO VERDE. Praia, Estac;ao Central. 
5 de Julho de 1976. 

------------------Emissio Comemorativa do 1.· Aniversario 
da Independencia de Cabo Verde 

Foram postos em circulac;ao, a partir de 5 
de Julho de 1976, selos da emissao .1.. ANI
VERSARIO DA INDEPEND£NCIA DE CABO 
VERDE- nas seguintes quantidades e taxas: 

Selos: 

500 000 de $50 - 300 000 de 15$00 
300 000 de 3$00 - 500 000 de 50$00 

Blocos picotados: 

2 000 com as quatro taxas - 68$50 
o selo, cujo desenho e do artlsta cabo

verdeano Luis de Melo, tern 0 formato hori
zontal, as dimensoes de 30x40 mm, com 
o denteado de 13X121/2. 

Os trabalhos de impressao foram execu
tados em -off-set. a 6 cores, pel a L1tografia 
Nacional - Porto. 

Houve uma edh;:ao de ·sobrescrltos do 
1.. Dia com uma tiragem total de 10000 
exemplares, conforme se detalha: 

9 000 com taxa de $50 ...... 3$00 
1 000 com as 4 taxas ...... 71$00 

Para aquisic;ao dos selos, dos sobrescritos 
do 1.° Dia de circulac;ao, devem dlrigir os 
seus pedidos para: 

Servic;os de Correios e Telecomunicac;oes 
Praia 
Republica de Cabo Verde 

REPUBLICA POPULAR DE MOCAMBIQUE J 
Transcrevemos a Norma Privatlva dos crr 

de Portugal (CC 00t576 DSC) de 4 de Malo 
de 1976, e que diz 0 seguinte: 

Para conhecimento e devidos efeitos, co
munica-se que a Administrac;:ao de Moc;am
bique acaba de informar que mudaram de 
denominac;ao as localidades e, portanto, as 
estac;oes de correio seguintes: 

Antlga denomin~io 

Lourenc;:o Marques 
Porto Amalia 
Vila Cabral 
Olivenc;a 
Miranda 
Valadim 
Nova Freixo 
Vila Gouveia 
Antonio Enes 
Joao-Belo 
Malvernia 
Trigo de Morais 
Vila Alferes Chamusca 
Santa Comba 
Aldeia da Madragoa 
District Muchopes 

Nova denomina{:io 

Maputo 
Pemba 
L1chinga 
LupIflchl 
Macaloze 
Mavago 
Cuamba 
Catandica 
Angoche 
Xai-Xal 
Chicualacuala 
Chokwe 
Guija 
Mahlazene 
Chilembene 
District Manjacaze. 

4 de Maio de 1976 - 0 Director dos Ser
vic;os de Correios, Antonio A. C. Coronheiro 
Ramos. 

Carimbos de 1: dia de circulat;ao 

INDEPEND£NCIA. Maputo, 25 de Junho 
de 1976. 

Tambem foram utillzados carimbos em 
Inhambane, Beira, Quelimane e Nampula. 

rEmiSS: - Comemorativa do 1.· Aniversa;;:
da Independencia 

Taxa S50 - Chegada do Presldente Sa
mora Machel a cidade Maputo (L. Marques). 

Taxa 1$00 - Reproduc;:ao de um momento 
da cerim6nia da Proclamac;:ao da Indepen
dencia, justa mente quando se procedia ao 
arriar da Bandelra Portuguesa e do ic;ar 
da Bandeira Naclonal do novo Pars. 

Taxa 2$50 - A tomada de posse no mo
mento em que 0 novo Presidente, na Ca
mara Municipal de Maputo assinava 0 «Livro 
de Honra •. 

Taxa 7$50 - Um desflle das Forc;as Popu
lares da Libertac;ao de Moc;:amblque, mos-
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trando em grande plano tres elementos des
sas forf;as. 

Taxa 20$00 -A .Chama da Unidade do 
Festival dos Continuadores», que esteve ace
sa durante a cerimonia que se realizou no 
Estadio da Machava. 

Pelas noticlas que tamos os selos tem 
todos 0 mesmo formato, impressos em va
rias cores (policromados). Nao fol emitido 
qualquer bloco. 

[ REPIlBLlCA DA GUINE-BISSAU = , 
Sem qualquer comentarioreproduzimos 

do jornal .No Pintcha-, de 15 de Junho 
de 1976, a seguinte noticia: 

Esclarecimento sobre venda de selos 

Do Comissariado dos Correios e Teleco
municaf;oes recebemos 0 seguinte esclare
clmento, a propos ito de uma carta escrita 
por um leitor do .NO PINTCHA-, sobre a 
venda de selos da Guine .. Bissau: 

• Respondendo ao assunto da carta do Ca
marada .Joao Sanca-, publicada no n.O 178 
do Jornal .No Pintcha-, informamos a se
guinte: 

1.° - Encontram-se ainda a venda na Es
taf;ao Postal de Bissau au selos co
memorativos da proclamaf;ao do Es
tado, pelo que estranhamos a afir
maf;ao de que nao se encontram selos 
a venda nos Correios. 

2.° - Esta Administraf;ao nao possui qual
quer agencia filatelica quer em Bissau 
quer no exterior, pelo que nao po
demos ser responsabilizados pela dita 
especulaf;ao, resultante da venda de 
selos por particulares em Portugal ou 
em qualquer outro Pais. 

3.° - Foi solicitada a comparencia neste 
Comissariado, do representante da 
Firma com quem foi celebrado con
trato para emissao e venda de selos 
!postais a fim de nos serem pres
tados os devidos esclarecimentos 
quanto a ,ultima parte da referida 

X 
carta, em que 0 leitor aflrma encon
trar-se it venda em Portugal uma nova 
serie cuja circulaf;ao ainda nao fOi 
autorizada pe"lo Governo. 

Este recorte foi-nos facultado pelo nos
so consocio EX.lno Senhor Eng.o A. Guedes 
de Magalhaes. 

BIBLIOGRAFIA FILATeLiCA 

Assinalamos a edif;ao das ultimas obras 
sobre filatelia portuguesa 

Boletim-Catalogo da 1: Mostra F.ilatelica 
da Petrogal-Norte - Porto. 

Carimbos Comemorativos de Eventos Esco
tistas, por Justino Estevao da Silva. 

Catalogo de Selos Postals de Portugal (Con
tinente e ((has) 1977 - 7.' Edif;ao S. Fer
Fer-r.eira - Rua 31 de Janeiro, 109-1.° Porto. 

Catalogo Eladio de Santos - Selos de Por
tugal (Continente) 1977 - 38.° Edif;ao Ela
dio de Santos - Rua Bernardo lima, 27 
ric, lisboa. 

Catalogo de Bilhetes Postais de Portugal Con· 
tinental, Americo Mascarenhas Pereira
Porto. 

Aerogramas de Portugal - Paulo Rui Barata, 
Rua Ricardo Jorge, 9-2.° Esq., lisboa. 

Catalogo Eladio de Santos de Portugal Con
tinental, Insular, Ultramarino e Novos Pai
ses de Expressiio Portuguesa ~ 1977 -
38.' Edif;ao. Eladio Santos, Rua Bernardo 
lima, 27 ric, lisboa. 

ALBUM 'DE PORTUGAL 

Formato internacional com e sem va
riedades, em cartolina de luxo com
pleto com aviaf;ao, porteado, blo
cos, etc. 

Pre~o de lanlfamento 400$00 

o Novo Pref;arlo de Moedas de Por
tugal e Ultramar acaba de sair. 

Franco de Porte 30$00 

(D. Maria (( - D. Pedro - D. luiz
D. Carlos - D. Manuel - Republica e 
Antigos Territorios do Ultramar) 

VICTOR SIMARRO 
SELOS E MOEDAS PARA COLECCAO 

RUA 31 DE JANEIRO, 54-TElF. 315773 
PORTO - PORTUGAL 
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Exposic;oes Filatelicas a realizar no C.F. P. 

1: MOSTRA DE MAXIMAFILIA 
NO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

REGULAMENTO 

Artigo 1." - 0 Clube Filatelico de Portugal 
realiza de 11 a 13 de Dezembro de 1976, na 
sua Sede, Avenida Almirante Reis, 70, 5." 
Dto., em lisboa, a 1.' Mostra de Maxima
filia, com 0 patrocinio da Federaf;ao Portu
guesa de Filatelia, e da Administraf;ao Geral 
dos CIT. 

Artigo 2.° - A esta Mostra, de pura di
vulgaf;ao, poderao concorrer os socios do 
Clube Filatelico de Portugal. 

Artigo 3.° - Os participantes poderao ex
por nas seguintes Classes: 

a) Colecf;ao por paises ou (gr.upos de 
paises) 

b) Colacf;oes especiaHzadas a de estudo. 
c) Colecf;oes tematicas e de assunto. 

Artigo 4." - Nenhum expositor poden~ re-
tirar a sua participaf;ao antes do encerramen
to da Mostra. 

Artigo 5." - A distribulf;ao equitativa dos 
quadros pelos expositores sera feita pela 
entidade organizadora em funf;ao do numero 
de participantes e da quantidade de mate
rial sei'eccionado. 

Artigo 6.° - A inscrif;ao, gratuita, devera 
ser feita ate 15 de Novembro de 1976, di
rectamente na Sede do Clube ou por carta 
reg i stacia , dirigida a Secretaria do C. F. P. 
e 0 material entregue na Sede ate ao dia 6 
de Dezembro de 1976, e levantado pelos con
cor.rentes ate 7 dias depois do encerramento, 
ou enviado pela entidade Organizadora no 
prazo de olto dias apos 0 encer:ramento do 
certame. 

Artigo 7." - Sera oferecida a cad a expo
sitor uma medalha. 

Artigo 8.° - Embora far,:a quanto em sl 
caiba para conservacao e guarda, a entidade 
organizadora nao se responsabiliza pelo ma
terial exposto, que podera ser seguro pelos 
respectivos proprietarios. 

111 EXPOSIC;AO FILATELICA JUVENIL 
DO DISTRITO DE L1SBOA 

REGULA MENTO 

Artigo 1.° Organizada pel a Clube Filate
lico de Portugal, com 0 alto p!\trocinio dos 
Correios e Telecomunicar,:oes de Portugal e 
da Federar,:ao Portuguesa de Filatelia, sera 
levada a efeito, na sede do Clube Filatelico 
de Portugal, de 18 a 20 do mes de Dezembro 
de 1976 a III E~posir,:ao Filatelica Juvenil 
do Distrito de lisboa. 

Art. 2.° A Exposif;ao reger-se-a pelo Regu
lamento Internacional da Classe Juventude, 
pelo Regulamento da Federar,:ao Portuguesa 
de Filatelia e pelo presente. 

Art. 3." Serao admitidos como expositores 
os filatelistas cuja idade nao ultrapasse os 
21 anos em 31 de Dezembro de 1976, natu
rais ou residentes no distrito de Lisboa, os 
quaisserao agrupados da segulnte f-orma: 

Grupo 1-Participantes nao contando mai::: 
de 15 anos em 31 de Dezembro de 1976. 

Grupo II - Participantes dos 15 aos 18 
anos. 

Grupo 111- Participantes dos 19 aos 21 
anos. 

Art. 4." As inscrir,:oes, gratuitas, deverao 
ser dirigidas, ate 1/11 /76 em impressos pro
orios, f.ornecidos para esse fim, ao Clube 
Filc:telico de Portugal - Avenida Almirante 
Reis, 70, 5.°, Dt.o lisboa-1. 

CLASSES PARTICIPANTES 

Art. 5." Serao as seguintes as classes 
participantes: 

Classe A 
1. Portugal (Continente, IIhas e paises de 

exoressao portuguesa). 
2. Estrangeiro. 

Classe B 
~. Aerofilatelia 

Classe C 
I. Colecr,:oes Tematicas 
2. Colecr,:oes de Finalidade de Emissiio 
3. Colecf;oes de Assumo. 

§ unico. Serao desclassificadas as par
tlcipacoes que contenham selos proibioo!. 
pela F.1. P. 
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trando em grande plano tres elementos des
sas forf;as. 

Taxa 20$00 -A .Chama da Unidade do 
Festival dos Continuadores», que esteve ace
sa durante a cerimonia que se realizou no 
Estadio da Machava. 

Pelas noticlas que tamos os selos tem 
todos 0 mesmo formato, impressos em va
rias cores (policromados). Nao fol emitido 
qualquer bloco. 

[ REPIlBLlCA DA GUINE-BISSAU = , 
Sem qualquer comentarioreproduzimos 

do jornal .No Pintcha-, de 15 de Junho 
de 1976, a seguinte noticia: 

Esclarecimento sobre venda de selos 

Do Comissariado dos Correios e Teleco
municaf;oes recebemos 0 seguinte esclare
clmento, a propos ito de uma carta escrita 
por um leitor do .NO PINTCHA-, sobre a 
venda de selos da Guine .. Bissau: 

• Respondendo ao assunto da carta do Ca
marada .Joao Sanca-, publicada no n.O 178 
do Jornal .No Pintcha-, informamos a se
guinte: 

1.° - Encontram-se ainda a venda na Es
taf;ao Postal de Bissau au selos co
memorativos da proclamaf;ao do Es
tado, pelo que estranhamos a afir
maf;ao de que nao se encontram selos 
a venda nos Correios. 

2.° - Esta Administraf;ao nao possui qual
quer agencia filatelica quer em Bissau 
quer no exterior, pelo que nao po
demos ser responsabilizados pela dita 
especulaf;ao, resultante da venda de 
selos por particulares em Portugal ou 
em qualquer outro Pais. 

3.° - Foi solicitada a comparencia neste 
Comissariado, do representante da 
Firma com quem foi celebrado con
trato para emissao e venda de selos 
!postais a fim de nos serem pres
tados os devidos esclarecimentos 
quanto a ,ultima parte da referida 

X 
carta, em que 0 leitor aflrma encon
trar-se it venda em Portugal uma nova 
serie cuja circulaf;ao ainda nao fOi 
autorizada pe"lo Governo. 

Este recorte foi-nos facultado pelo nos
so consocio EX.lno Senhor Eng.o A. Guedes 
de Magalhaes. 

BIBLIOGRAFIA FILATeLiCA 

Assinalamos a edif;ao das ultimas obras 
sobre filatelia portuguesa 

Boletim-Catalogo da 1: Mostra F.ilatelica 
da Petrogal-Norte - Porto. 

Carimbos Comemorativos de Eventos Esco
tistas, por Justino Estevao da Silva. 

Catalogo de Selos Postals de Portugal (Con
tinente e ((has) 1977 - 7.' Edif;ao S. Fer
Fer-r.eira - Rua 31 de Janeiro, 109-1.° Porto. 

Catalogo Eladio de Santos - Selos de Por
tugal (Continente) 1977 - 38.° Edif;ao Ela
dio de Santos - Rua Bernardo lima, 27 
ric, lisboa. 

Catalogo de Bilhetes Postais de Portugal Con· 
tinental, Americo Mascarenhas Pereira
Porto. 

Aerogramas de Portugal - Paulo Rui Barata, 
Rua Ricardo Jorge, 9-2.° Esq., lisboa. 

Catalogo Eladio de Santos de Portugal Con
tinental, Insular, Ultramarino e Novos Pai
ses de Expressiio Portuguesa ~ 1977 -
38.' Edif;ao. Eladio Santos, Rua Bernardo 
lima, 27 ric, lisboa. 

ALBUM 'DE PORTUGAL 

Formato internacional com e sem va
riedades, em cartolina de luxo com
pleto com aviaf;ao, porteado, blo
cos, etc. 

Pre~o de lanlfamento 400$00 

o Novo Pref;arlo de Moedas de Por
tugal e Ultramar acaba de sair. 

Franco de Porte 30$00 

(D. Maria (( - D. Pedro - D. luiz
D. Carlos - D. Manuel - Republica e 
Antigos Territorios do Ultramar) 

VICTOR SIMARRO 
SELOS E MOEDAS PARA COLECCAO 

RUA 31 DE JANEIRO, 54-TElF. 315773 
PORTO - PORTUGAL 
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Exposic;oes Filatelicas a realizar no C.F. P. 

1: MOSTRA DE MAXIMAFILIA 
NO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

REGULAMENTO 

Artigo 1." - 0 Clube Filatelico de Portugal 
realiza de 11 a 13 de Dezembro de 1976, na 
sua Sede, Avenida Almirante Reis, 70, 5." 
Dto., em lisboa, a 1.' Mostra de Maxima
filia, com 0 patrocinio da Federaf;ao Portu
guesa de Filatelia, e da Administraf;ao Geral 
dos CIT. 

Artigo 2.° - A esta Mostra, de pura di
vulgaf;ao, poderao concorrer os socios do 
Clube Filatelico de Portugal. 

Artigo 3.° - Os participantes poderao ex
por nas seguintes Classes: 

a) Colecf;ao por paises ou (gr.upos de 
paises) 

b) Colacf;oes especiaHzadas a de estudo. 
c) Colecf;oes tematicas e de assunto. 

Artigo 4." - Nenhum expositor poden~ re-
tirar a sua participaf;ao antes do encerramen
to da Mostra. 

Artigo 5." - A distribulf;ao equitativa dos 
quadros pelos expositores sera feita pela 
entidade organizadora em funf;ao do numero 
de participantes e da quantidade de mate
rial sei'eccionado. 

Artigo 6.° - A inscrif;ao, gratuita, devera 
ser feita ate 15 de Novembro de 1976, di
rectamente na Sede do Clube ou por carta 
reg i stacia , dirigida a Secretaria do C. F. P. 
e 0 material entregue na Sede ate ao dia 6 
de Dezembro de 1976, e levantado pelos con
cor.rentes ate 7 dias depois do encerramento, 
ou enviado pela entidade Organizadora no 
prazo de olto dias apos 0 encer:ramento do 
certame. 

Artigo 7." - Sera oferecida a cad a expo
sitor uma medalha. 

Artigo 8.° - Embora far,:a quanto em sl 
caiba para conservacao e guarda, a entidade 
organizadora nao se responsabiliza pelo ma
terial exposto, que podera ser seguro pelos 
respectivos proprietarios. 

111 EXPOSIC;AO FILATELICA JUVENIL 
DO DISTRITO DE L1SBOA 

REGULA MENTO 

Artigo 1.° Organizada pel a Clube Filate
lico de Portugal, com 0 alto p!\trocinio dos 
Correios e Telecomunicar,:oes de Portugal e 
da Federar,:ao Portuguesa de Filatelia, sera 
levada a efeito, na sede do Clube Filatelico 
de Portugal, de 18 a 20 do mes de Dezembro 
de 1976 a III E~posir,:ao Filatelica Juvenil 
do Distrito de lisboa. 

Art. 2.° A Exposif;ao reger-se-a pelo Regu
lamento Internacional da Classe Juventude, 
pelo Regulamento da Federar,:ao Portuguesa 
de Filatelia e pelo presente. 

Art. 3." Serao admitidos como expositores 
os filatelistas cuja idade nao ultrapasse os 
21 anos em 31 de Dezembro de 1976, natu
rais ou residentes no distrito de Lisboa, os 
quaisserao agrupados da segulnte f-orma: 

Grupo 1-Participantes nao contando mai::: 
de 15 anos em 31 de Dezembro de 1976. 

Grupo II - Participantes dos 15 aos 18 
anos. 

Grupo 111- Participantes dos 19 aos 21 
anos. 

Art. 4." As inscrir,:oes, gratuitas, deverao 
ser dirigidas, ate 1/11 /76 em impressos pro
orios, f.ornecidos para esse fim, ao Clube 
Filc:telico de Portugal - Avenida Almirante 
Reis, 70, 5.°, Dt.o lisboa-1. 

CLASSES PARTICIPANTES 

Art. 5." Serao as seguintes as classes 
participantes: 

Classe A 
1. Portugal (Continente, IIhas e paises de 

exoressao portuguesa). 
2. Estrangeiro. 

Classe B 
~. Aerofilatelia 

Classe C 
I. Colecr,:oes Tematicas 
2. Colecr,:oes de Finalidade de Emissiio 
3. Colecf;oes de Assumo. 

§ unico. Serao desclassificadas as par
tlcipacoes que contenham selos proibioo!. 
pela F.1. P. 
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MONTAGENS 

Art. 6.0 0 material a expor devera set 
entregue pessoalmente ou enviado por COt
reio registado ao Clube Filatelico de Por
tugal, ate ao dia 10/12/76, correndo as des
pesas de transporte por conta dos partlci
pantes. 

Art. 7.· 0 C. F. P. reserva-se 0 direito de 
decidir sobre a aceita~ao do material a expor, 
o qual devera ser propriedade exclusiva do 
participante. 

Art. 8.· !: de 5 0 numero maximo de qua
dros a atrlbuir a cad a particlpa~ao. 0 C.F.P. 
poderl~ ratear 0 numero de quadros pe
didos, se assim 0 achar conveniente, em 
face do espa~o disponivel. Neste caso, 0 
material nao exposto sera presente aD Juri. 

Art. 9.· 0 C. F. P. tudo fara para a con
venlente protec~ao do material exposto, de
clinando contudo a sua responsabilidade por 
quaisquer danos ou perdas que porventura 
se passam verificar. 

Os exposltores poderao. no entanto, se
gurar as suas participa~oes contra os riscos 
que entenderem. 

Art. 10.· Todos os expos ito res poderao 
montar pessoalmente as suas colecc;:oes, 
desde que 0 fac;:am ate dois dias antes da 
abertura da Exposic;:ao. Tern, no entanto, de 
notificar 0 C. F. P. do \facto, ate ao dla 
11/12/76. 

Art. 11.· Os quadros medem cerca de 1 me
tro quadrado, sendo gratuita a sua cedencia. 

JURI E PREMIOS 

Art. 12.· 0 Juri sera constituido por tres 
coleccionadores de reconhecida competen
cia, nomeados pelo Clube Hlatelico de Por
tugal. 

§ unico. As suas decis6es serao irrevo
gaveis. 

Art. 13.· 0 Juri dispora dos seguintes pre-
mios: 

- Uma medalha de prata. 
- Medalhas de bronze prateado. 
- Medalhas de bronze. 
- Premlos oferecidos por outras entidades. 
Art. 14.0 Embora fac;:a quanto em si calba 

para conservac;:ao e guarda. a entidade orga
nizadora nao se responsabiliza pelo material 
exposto, que podera ser seguro pelos seus 
proprietarios. 

Art. 15.· Os casos omissos no presente 
regulamento serao resolvidos oelo C. F. P. 
depois de consultada a Federa~ao Portu
gu~sa de Fllatelia. 

A proposito do catalogo 
«Aerogramas de Po·rtugal» 
de Pa'ulo Rui Barata' 

POR: ANTONIO J. M. DE ABREU 

Era de ha muito conhecido 0 prop6sito 
de Paulo Rui Barata publicar urn catalogo 
de aerogramas. A actividade que des envol
via neste sentido - procura e recolha de 
dados, Informac;:oes e material - caracteri
zava-se pela persistencla e permanente ana
lise critlca dos elementos recebidos. Tais 
factos all ados ao seu espirito afoito e em
preendedor (1) faziam com que os interes
sados aguardassem com esperanc;:a e certa 
impaciencla 0 apareclmento a .publico do 
catalogo. 

A expectativa nao foi frustrada! 0 catalogo 
publicado a um trabalho muito completo. 
rico em reproduc;:oes que permitem ao Inicia
do uma facil e raplda consulta e, ao espe
cialista a comparac;:ao com pec;:as da sua 
colecc;:ao e a detecc;:ao de variedades cato
logadas ou nao. Isto a extensivel a todo 
o catalogo mas dum modo especial ao Que 
se refere a aerogramas milltares. 

Desde a separata ao catalogo de Inteiros 
aeropostals de Franc;:ols Godinas (4.& edi
c;:ao -1967) aparecida em 1968 (2) logo esgo
tada, nada mais aparecera no mercado sobre 
o assunto. Mesmo essa separata, na qual 
eram Incluidos os aerogramas militares, ten
do sido elemento muito util para a sua clas
sificac;:ao, depressa ficara ultrapassada quer 
pelo material que foi aparecendo, quer pela 
evoluc;:ao do mercado quer mesmo por la
cunas e erros que continha. 

Paulo Rui Barata com este seu catalogo 
veio portanto preencher uma falta que muito 
se sentia nos meios Hlatelicos. 

Dlzer que este catalogo (ou outro qual
quer) a compieto e sem falhas, nao tern 
qualquer sentido em filatelia. Quando tar 
.acontecer- a filatella perdera a sua vita
Ii dade nesse ramo. Do catalogo que se esta 
a apreclar julgamos poder dizer que no 
referente aos aerogramas clvis a bastante 
completo e poucas falhas tera. E, quanto 
aos aerogramas mHitares, algo de seme
Ihante se passa, embora, devido principal
mente it falta de trabalhos anterlores sobre 
o ass unto, seja mais provavel a exlstencla 
de lacunas (3) e ata de alguns erros. 
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o catalogo a, como ja atras ficou dito, 
bastante rico em reproduc;:oes, contudo julgo 
que 0 seu aspecto grcifico podera ser me
Ihorado em futuras pr6ximas edil;oes. !: pro
vavel que este ponto esteja relacionado 
com 0 seu custo 0 qual me parece bastante 
em conta tendo em atenc;:ao 0 assunto espe
cializado (4) que versa. 0 que forc;:<lSamente 
limita a tiragem. Mas, mesmo tendo em 
atenc;:ao 0 custo, julgo util uma melhoria 
no aspecto grcifico do catalogo. 

No que se refere a classificac;:ao concordo 
com as abreviaturas Inicials mas ja discordo 
com 0 indicativo numarico e por duas ra
zoes. A primeira refere-se a ter sido usada 
uma numerac;:ao contrnua pois dificulta a 
catalogac;:ao de novas variedades - ter-se-a 
de usar urn numero ja utilizado com uma 
letra adicional (por exemplo 20.A) ou entao 
alterar toda a numerac;:ao a partir do sitio 
onde a introduzida a nova variedade. A 50-
luc;:ao apontada em primeiro .Iugar sera pou
co apropriada no caso de aparecerem var.ias 
variedades numa mesma emissao; e a se
gunda soluc;:ao e inconveniente para os uten
tes do catalogo. A segunda razao para a 
nao concordancia com a parte numarica da 
classifica~ao a 0 ter sldo dado em princlpio, 
um numero diferente a aerogramas militares 
da mesma emissao e com a mesma cor mas 
56 variando 0 tom desta ou a posic;:ao da 
filigrana. Este criterio ja nao foi seguido 
no caso dos aerogramas eivis (ver, Ipor 
exemplo, os primeiros aerogramas de 
Angola) . 

Estes dois motivos de discordancla, no 
caso de se adicionarem, por exemplo, pelo 
aparecimento de novas variedades de aero
gramas militares de determinada emissao, 
fJodem obrigar a utlllzac;:ao repetida dum 
mesmo nlimero, seguido de diferentes 
maiusculas, tantas quanto as novas varie
dades catalogadas. 

!: possivel eliminar este inconveniente 
de varlas maneiras, uma sera, por exemplo, 
a adopc;:ao duma numerac;:ao decimal mes
mo simplificada. 

Um outro ponto que julgo merecer reparo 
por nao concordar e a catalogac;:ao de aero
gramas militares com csobrecargas. inte
riores de origem .particular» ·no mesmo 
pe de igualdade que os restantes aerogra
mas. Que sejam incluldos no catcilogo fila
telico aerogramas que foram sujeltos por 
entidades .com- as autoridades para tal, 
a uma determinada sobrecarga e seguida
mente distribuidos pelos utentes de aero
gramas militares, julgo correcto (5). Poram 

ja nao concordo no que se refere a .sobre
cargas- desta ou daquele servlc;:o. sec~ao, 
unidade ou militar pois, embora coleccio
navels como qualquer outra coisa Julgo nao 
terem valor filatelico. Alias muitas dessas 
sobrecargas eram de iniciativa prlvada dum 
elemento duma unidade que fazia uma uti
ragem. conforme 0 numero dos seus cor
respondentes (6). 

As sobrecargas da responsabilidade do 
M. N. F. (Angola) e do Q. G. - R. M. A. jul
go filatelicamente catalogaveis dentro do 
ponto de vista atras exposto, devendo con
tudo ser assunto mais debatido. 

A terminar julgo que, tendo em atencao 
a nota (6) deste artigo, deveria ser dada 
uma explicac;:ao no catalogo a classificacao 
de Aerogramas Militares falsos em Portu
gal e tal nao aparecer em Angola, onde, 
alias, julgo que 0 A A M 5 e clandestino 
pols nao se sabe quem 0 editou. 

Embora mais pudesse dizer, tem!} cair 
em ,perspectiva multo pessoal. preferindo 
aguardar mais algum tempo para melhor 
esclarecimento. 

E concluo reafirmando que Julgo 0 cata
logo de Paulo Rui Barata um elemento de 
trabalho completo, sario e util, dlgo mesmo 
imprescindivel, a qualquer aerofilatelista ou 
simples coleccionador de aerogramas de 
Portugal e/ou do Ultramar Portugues. 

[1) Dlsto slio provas claras 0 Magazine Fllatellco 
e tode a activldade da Publlfll. 

[2) £ de elementar justloa lembrar aqul a acolio cIe
senvolvlda pelo cap. Lemos da Silveira para a publl
caolio deata separata. 

[3) Eu pr6prlo ja Indlquel algumas varledades exls· 
tentes na mlnha colecoAo e nAo catalogadas. que de· 
verlio vir menclonadas no Magazine Fllatellco. 

[4) Ha olto anos, a separata do cat6logo de Francois 
Godlnas com 22+2 folhas . custou 30$00 [se nlio errol 
ou seja 12,5 centavos/folha. 

[5) Escrevl -com. entre aspas pols, legal mente. 
s6 os servloos centrals do M.N.F. [em L1sboa Dar· 
tanto) poderla edltar aerogramas Isentos de fran· 
quia para os militares e seus famillares . 

(6) Tanho urn aerograma nestas condloOes que II 
exemplar unlco, felto num momento de malar Isola· 
mento. 

c: 0 SELO POSTAL» 
e 

ftCONSULTORIO FILAT~LlCO" 

Por absoluta falta de espac;o nao e 
possfvel incluir neste numero as ru
bricas epigrafadas. 
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MONTAGENS 

Art. 6.0 0 material a expor devera set 
entregue pessoalmente ou enviado por COt
reio registado ao Clube Filatelico de Por
tugal, ate ao dia 10/12/76, correndo as des
pesas de transporte por conta dos partlci
pantes. 

Art. 7.· 0 C. F. P. reserva-se 0 direito de 
decidir sobre a aceita~ao do material a expor, 
o qual devera ser propriedade exclusiva do 
participante. 

Art. 8.· !: de 5 0 numero maximo de qua
dros a atrlbuir a cad a particlpa~ao. 0 C.F.P. 
poderl~ ratear 0 numero de quadros pe
didos, se assim 0 achar conveniente, em 
face do espa~o disponivel. Neste caso, 0 
material nao exposto sera presente aD Juri. 

Art. 9.· 0 C. F. P. tudo fara para a con
venlente protec~ao do material exposto, de
clinando contudo a sua responsabilidade por 
quaisquer danos ou perdas que porventura 
se passam verificar. 

Os exposltores poderao. no entanto, se
gurar as suas participa~oes contra os riscos 
que entenderem. 

Art. 10.· Todos os expos ito res poderao 
montar pessoalmente as suas colecc;:oes, 
desde que 0 fac;:am ate dois dias antes da 
abertura da Exposic;:ao. Tern, no entanto, de 
notificar 0 C. F. P. do \facto, ate ao dla 
11/12/76. 

Art. 11.· Os quadros medem cerca de 1 me
tro quadrado, sendo gratuita a sua cedencia. 

JURI E PREMIOS 

Art. 12.· 0 Juri sera constituido por tres 
coleccionadores de reconhecida competen
cia, nomeados pelo Clube Hlatelico de Por
tugal. 

§ unico. As suas decis6es serao irrevo
gaveis. 

Art. 13.· 0 Juri dispora dos seguintes pre-
mios: 

- Uma medalha de prata. 
- Medalhas de bronze prateado. 
- Medalhas de bronze. 
- Premlos oferecidos por outras entidades. 
Art. 14.0 Embora fac;:a quanto em si calba 

para conservac;:ao e guarda. a entidade orga
nizadora nao se responsabiliza pelo material 
exposto, que podera ser seguro pelos seus 
proprietarios. 

Art. 15.· Os casos omissos no presente 
regulamento serao resolvidos oelo C. F. P. 
depois de consultada a Federa~ao Portu
gu~sa de Fllatelia. 

A proposito do catalogo 
«Aerogramas de Po·rtugal» 
de Pa'ulo Rui Barata' 

POR: ANTONIO J. M. DE ABREU 

Era de ha muito conhecido 0 prop6sito 
de Paulo Rui Barata publicar urn catalogo 
de aerogramas. A actividade que des envol
via neste sentido - procura e recolha de 
dados, Informac;:oes e material - caracteri
zava-se pela persistencla e permanente ana
lise critlca dos elementos recebidos. Tais 
factos all ados ao seu espirito afoito e em
preendedor (1) faziam com que os interes
sados aguardassem com esperanc;:a e certa 
impaciencla 0 apareclmento a .publico do 
catalogo. 

A expectativa nao foi frustrada! 0 catalogo 
publicado a um trabalho muito completo. 
rico em reproduc;:oes que permitem ao Inicia
do uma facil e raplda consulta e, ao espe
cialista a comparac;:ao com pec;:as da sua 
colecc;:ao e a detecc;:ao de variedades cato
logadas ou nao. Isto a extensivel a todo 
o catalogo mas dum modo especial ao Que 
se refere a aerogramas milltares. 

Desde a separata ao catalogo de Inteiros 
aeropostals de Franc;:ols Godinas (4.& edi
c;:ao -1967) aparecida em 1968 (2) logo esgo
tada, nada mais aparecera no mercado sobre 
o assunto. Mesmo essa separata, na qual 
eram Incluidos os aerogramas militares, ten
do sido elemento muito util para a sua clas
sificac;:ao, depressa ficara ultrapassada quer 
pelo material que foi aparecendo, quer pela 
evoluc;:ao do mercado quer mesmo por la
cunas e erros que continha. 

Paulo Rui Barata com este seu catalogo 
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c: 0 SELO POSTAL» 
e 

ftCONSULTORIO FILAT~LlCO" 

Por absoluta falta de espac;o nao e 
possfvel incluir neste numero as ru
bricas epigrafadas. 
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LlSBOA-2 - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR 
e a nossa grande especialidade 

Selos de todo 0 mundo para 
todos os temas 

Exposic;ao perrnanente de Selos em 
15 vitrines do atrio do res-do
-chao e no 3.° andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execu~ao rapida de pedidos 
por correspondencia 

P1LA'NO 'DE EMISSOES IDlE! SELOS 
PARA 19177 

Dos C. T. T. recebemos 0 seguinte plano 
de emissoes para 1977: 

1 - Floresta (do cicio de Recursos Natu-
rais) 

2 - Subsolo (do cicio Recursos Naturais) 
3·- Europa 77 (acordo CEPT) 
4 - Rrevem;:ao das doen~as reumaticas (0. 

M. S.) 
5 - Entrada de Portugal para 0 Conselho da 

Europa) 
6 - Conferencia internacional de seguran~a 

da navega~ao aerea 
7 - 4." Centenario da morte de Pedro Nunes 
8 - 1." Centenario da morte de Alexandre 

Herculano 
9 - 1." Centenario do lanc;:amento do caml-

nho de ferro no Norte de Portugal 
10 - Os barcos da costa portuguesa 
11 - Campanha de educa~ao permanente 
12 - Campanha contra 0 alcoolismo 
13·- Natal 

14 - 1.' fase da substltui~ao da emissao or
dinaria por outra com base no tema 
.Instrumentos de trabalho-

15 - Reservada a qualquer acontecimento 
que eventual mente mere~a emlssao fi· 
latelica. 

De salientar que sera aberto concurso pu
blico entre os artlstas nacionais para apre
sentac;:ao de originais destlnados as series. 

--Entrada de Portugal para 0 Conselho 
da Europa e 

-Campanha de educa~ao permanente-

AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR 

Segundo informa~oes recebidas do Minis
terio da Coopera~ao, a Agencia Geral do 
Ultramar reabrira brevemente, sendo as fila
telistas avisados atraves dos meios de comu
nica~ao social. 

Em ,pri'nclpio so deve vender os selos 
existentes em deposito. 

A sede da Agencia Geral do Ultramar e na 
Rua Almeida Brandao, 12-A, Lisboa - 2. 

M. ALB U QUE R QUE 

58, St. Marks Road 
LONDON, W.10 - ENGLAND 

Selos para Coleccionadores 
Inglaterra - Imperio Britanico 

I1has do Canal- Irlanda 

PORTUGAL e EX-COLONIAS 

Crande Stock de Inteiros Postais 
de 'Portugal e Territ6rios 

Uttramarinos 

Tematica NATA L especializada 
Compra e Venda de Colec~oes, lotes, 
FDC, Catalogos Estrangeiros, Albuns 

e outro material fIlatelico 

Consulte-nos au envie hOje mesmo a 
sua /ista de faltas 

Aceitamos cheques em ESCUDOS 
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FALSIFICA~AO DO SE'LO DE 100 REIS DE D. LUIS 
Por: A. GUEDES MAGALHAES (L. F. E. P.) 

E ca estamos nos, de novo, a sorrir com 
certo prazer ao pensarmos na frustra~ao 
que devem sentir aqueles que teimosamente 
pretendem, em vao {)iga-se, falsificar as 
belos einimitaveis selos de relevo de Por
tugal. 

Desta vez trata-se do selo de 100 reis 

original-fig. 1 ~ 

da 1." emissao de D. LUIs. Para iniciar as 
nossas considerac;:oes apresentamos a gra
vura dum belo selo original, suflcientemen
te ampliado, e que durante muitos anos 
permaneceu na colec~ao Champion (fig. 1). 
Ao seu lado (fig. 2) mostra·se a falslficacao 
em causa, igualmente ampliada. 0 filatelista 
atento verificara, de imediato, as notorias di
ferencas 'e que, mesmo na fotografla , sao them 
evldentes. Notara certamente que 0 original 
se mostra com os tra~os exteriores do qua
dro bastante mais espessos; que a nuca esta 
mais proxima da oval de perolas; que esta 
e aparentemente rectilinea no seu contacto 
com a linha 'inferior da moldura da palavra 
-CORREIO»; que tem bem vislvels as ini
ciais -F. B. F.. na base do pescoc;:o, letras 
que se nao vem na falsifica~ao, etc. Sobre
tudo notara a falta do relevo na falsificac;:ao. 

Como esta nao resistiria a um simples 
olhar se pretendesse passar por selo novo, 
o falsifica.dor procurou disfarc;:a-Ia sob obli
tera~oes, tambem falsas, uma das quais 
bem atrevida. 

Comecemos pela analise da obliteracao de 
numero 1. de linhas de pontos, que repro
duzimos na fig. 3. Das 25 originals que 
temos clara e especificadamente identifi
cadas, reproduzimos na fig. 4 a que nos 
parece ma.is aproximada da falsificacao. 

...,.;J • 

falslflcagilo - fig. 2 

falsiflcagi\o - fig. 3 
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original - fig. 4 

Em todas as obliteralfoes autenticas. 0 
contorno exterior e rigorosamente circular 
e os pontos perifericos tomam formas di· 
versas para melhor definirem 0 aspecto cir
cular; no seu conjunto ha uma perfeita sime
tria no numero de linhas e de pontos. E 0 
colecclonador ja notou que os pontos da 
obliterac;ao falsa sao sempre de forma rec
tangular; e que as tres linhas inferiores se 
apresentam com 9, 7 e 4 pontos em vez de 
8, 6 e 4 como deveriam ter para respeito 
da simetria com as tres linhas superiores, 
como a obliterac;ao original evidencia. Estas 
duas gravuras servem, ainda, para mais urna 
vez sa'l,ientar a carencia de relevo da falsi
ficac;ao. 

Born stock de series Portugal Cont. 

posteriores a 1934 troco por selos 

anteriores a essa data. 

A. NAVARRO LOBO 

Rua Sousa Macedo - Viseu 

falslflcal;io - fig. 5 

Para terminar, reproduzimos a atrevida fal
sificaC;ao da obliterac;ao pontual de nume-
1"0 12, cujo original nao existe. Basta urn 
simples olhar para que 0 marcofilista, mesmo 
simpiesmente Inlciado, a classifique de ridi
cula falsificaC;ao felta por inabil gravador 
que colocou todos os pontos em completo 
desalinho e sem a simetrla a que ja aludi
mos. E, como Ignorava as obliterac;oes pDr
tuguesas, escolheu para 0 algarismo 2 urn 
tipo l1unca vlsto nas dezenas de oblite
rac;oes numericas portuguesas em que aquele 
algar:lsmo figura. 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Conforme noticiiimos nou~ro local, a Di
recc;eo do Clube FilateJ,jco de Portugal, pro
pos 0 sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
para socio honorario do nosso Clube, tendo 
os socios presentes na Assembleia Geral 
Ordinaria realizada 'em 30 de Junho passado 
aprovado, por unanimidade e pDr aclamac;ao 
a aludida proposta. 

Ao sr. dr. Vasconcelos Carvalho que du
rante muitos anos, com grande dedicaC;ao, 
presidiu aos destinos do C. F. P. e dirigiu 
simultaneament.e es1:e Boletim apresentamos 
as nossas mals sinceras felicitac;oes. 
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POlliA PI61A Primeiro Mostro Filotelico Poloco 

Com 0 patrocinio dos Correios e Teleco
municac;oes de Portugal e da Federac;ao Por
tuguesa de Filatelia programou 0 Clube Fi
latelico de Portugal para 1976, a realizac;ao 
de tres -Mostras- filatelicas dedicadas a 
igual numero de paises sooialistas, indepen
dentemente do programa anual de expos 1-
c;oes ja anunciado para 0 corrente ano e ain
da de outras inlciativas do genero que a Di
recc;ao do Clube entenda levar a efeito, a 
bern da Filatelia e no interesse dos filate
Iistas em geral. 

Fiel aos compromissos que assumiu com 
os seus associ ados e respeitando escrupulo
samente 0 estabelecido com os patrocina
dores levou a efelto 0 Clube Filatelico de 
Portugal, em Fevereiro passado, a primeira 
-Mostra- da referida serie de tres e da 
qual fizemos urna ampla reportagem no n." 
283 do nosso Boletim. 

Coube agora a vez a Pol6nia de ser ho
menageada atraves dos selos. Assim, coin
cidindo com as comemorac;oes do 32." anl
versar:io d a que II a Republica Socialista, 0 
C. F. P. realizou no passado dia 22 de Ju
Iho, na sua sede, a .Primeira Mostra Filate
lica Polaca-. 

Eram 22 h. quando chegou a sede do Clu
be, acompanhado do adido cultural, Sua Ex
celencia 0 Embaixador da Republica Popular 
da Pol6nia, tendo os visitantes sido cumpri
mentados pelo presidente da Federac;ao Por
tuguesa de Filatelia, por membros da direc
C;ao do C. F. P. e pelo director deste Boletim. 

Pessoa de fino trato, Sua Excelencia 0 
Embaixador polaco, que fala correctamente 0 
portugues, embora confessando nao ser fl
latelista, mostrou-se vivamente interessado 
pelos selos do seu pais que estavam ex
postos em varlos quadros. 

A Direcc;ao do Clube Filatelico de Portu
gal ofereceu a Sua Excelencia 0 Embalxador 
uma bela medalha de bronze com a efigie da 
-Republica» oferta que foi muito apreciada 
pelo ilustre dlplomata. Foram ainda oferta
dos aos visitantes polacos alguns sobrescrl
tos com 0 carimbo comemoratlvo da refe
rida -Mostra-. 

A despedida, Sua Excelencia 0 Embaixador 
da Pol6nia manlfestou 0 desejo de uma re
presentac;ao portuguesa visitar 0 seu pars 
numa grande jornada filatelica, agradecendo 

POR: EURICO C. E. LAGE CARDOSO' 

muito sensibilizado a forma como tinha sido 
recebido na -nossa casa-. 

Se a - Mostra» em 51 nao teve a grandio
sldade que todos desejavamos pela modes
tla do material exposto, valeu, no entanto, 
pelo significado de que se revestiu, porquan
to, constituiu urn acontecimento inedito no 
nosso Pais so possivel apos 0 estabelecimen
to de relac;oes diplomaticas com a Pol6nia. 

o C. F. P. editou urn sobrescrito alusivo 
ao acontecimento, tendo os C. T. T. insta
lado no ,local da -Mostra-, no dia da inaugu
raC;ao, urn posto de correia onde fol utill
zado, na correspondencia apresentada, 0 ca
rimbo comemorativo a que atras aludimos. 

Horas antes da InauguraC;ao da -Mostra 
Filatelica- e dentro do programa social das 
comemorac;oes do 32." anlversar,io da Repu
blica PDpular da Pol6nia, Sua Excelencia 0 
Embaixador daquele pais ofereceu urna re
cepC;ao no Hotel Ritz para a qual teve a gen
tileza de convidar os membros da direcC;ao 
do nosso Club-e. 

o director do Boletlm do C. F. P. agrade
ce muito senslbilizado 0 convlte que Ihe 
fol dirigido, nao tendo podldo comparecer 
por motivos Inadiaveis. 

Alpecto de lnaugural;io da .Mostra» dlsllngulndo.se 
Sua Ex.· 0 Embalxador polaco, os Plrectoras do Clube 
Dr. Jorge Oliveira, Femando Carrio e Miguel Pessanba 

e BInda 0 Plrector do Boletlm 
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os socios presentes na Assembleia Geral 
Ordinaria realizada 'em 30 de Junho passado 
aprovado, por unanimidade e pDr aclamac;ao 
a aludida proposta. 

Ao sr. dr. Vasconcelos Carvalho que du
rante muitos anos, com grande dedicaC;ao, 
presidiu aos destinos do C. F. P. e dirigiu 
simultaneament.e es1:e Boletim apresentamos 
as nossas mals sinceras felicitac;oes. 
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POlliA PI61A Primeiro Mostro Filotelico Poloco 

Com 0 patrocinio dos Correios e Teleco
municac;oes de Portugal e da Federac;ao Por
tuguesa de Filatelia programou 0 Clube Fi
latelico de Portugal para 1976, a realizac;ao 
de tres -Mostras- filatelicas dedicadas a 
igual numero de paises sooialistas, indepen
dentemente do programa anual de expos 1-
c;oes ja anunciado para 0 corrente ano e ain
da de outras inlciativas do genero que a Di
recc;ao do Clube entenda levar a efeito, a 
bern da Filatelia e no interesse dos filate
Iistas em geral. 

Fiel aos compromissos que assumiu com 
os seus associ ados e respeitando escrupulo
samente 0 estabelecido com os patrocina
dores levou a efelto 0 Clube Filatelico de 
Portugal, em Fevereiro passado, a primeira 
-Mostra- da referida serie de tres e da 
qual fizemos urna ampla reportagem no n." 
283 do nosso Boletim. 

Coube agora a vez a Pol6nia de ser ho
menageada atraves dos selos. Assim, coin
cidindo com as comemorac;oes do 32." anl
versar:io d a que II a Republica Socialista, 0 
C. F. P. realizou no passado dia 22 de Ju
Iho, na sua sede, a .Primeira Mostra Filate
lica Polaca-. 

Eram 22 h. quando chegou a sede do Clu
be, acompanhado do adido cultural, Sua Ex
celencia 0 Embaixador da Republica Popular 
da Pol6nia, tendo os visitantes sido cumpri
mentados pelo presidente da Federac;ao Por
tuguesa de Filatelia, por membros da direc
C;ao do C. F. P. e pelo director deste Boletim. 

Pessoa de fino trato, Sua Excelencia 0 
Embaixador polaco, que fala correctamente 0 
portugues, embora confessando nao ser fl
latelista, mostrou-se vivamente interessado 
pelos selos do seu pais que estavam ex
postos em varlos quadros. 

A Direcc;ao do Clube Filatelico de Portu
gal ofereceu a Sua Excelencia 0 Embalxador 
uma bela medalha de bronze com a efigie da 
-Republica» oferta que foi muito apreciada 
pelo ilustre dlplomata. Foram ainda oferta
dos aos visitantes polacos alguns sobrescrl
tos com 0 carimbo comemoratlvo da refe
rida -Mostra-. 

A despedida, Sua Excelencia 0 Embaixador 
da Pol6nia manlfestou 0 desejo de uma re
presentac;ao portuguesa visitar 0 seu pars 
numa grande jornada filatelica, agradecendo 

POR: EURICO C. E. LAGE CARDOSO' 

muito sensibilizado a forma como tinha sido 
recebido na -nossa casa-. 

Se a - Mostra» em 51 nao teve a grandio
sldade que todos desejavamos pela modes
tla do material exposto, valeu, no entanto, 
pelo significado de que se revestiu, porquan
to, constituiu urn acontecimento inedito no 
nosso Pais so possivel apos 0 estabelecimen
to de relac;oes diplomaticas com a Pol6nia. 

o C. F. P. editou urn sobrescrito alusivo 
ao acontecimento, tendo os C. T. T. insta
lado no ,local da -Mostra-, no dia da inaugu
raC;ao, urn posto de correia onde fol utill
zado, na correspondencia apresentada, 0 ca
rimbo comemorativo a que atras aludimos. 

Horas antes da InauguraC;ao da -Mostra 
Filatelica- e dentro do programa social das 
comemorac;oes do 32." anlversar,io da Repu
blica PDpular da Pol6nia, Sua Excelencia 0 
Embaixador daquele pais ofereceu urna re
cepC;ao no Hotel Ritz para a qual teve a gen
tileza de convidar os membros da direcC;ao 
do nosso Club-e. 

o director do Boletlm do C. F. P. agrade
ce muito senslbilizado 0 convlte que Ihe 
fol dirigido, nao tendo podldo comparecer 
por motivos Inadiaveis. 

Alpecto de lnaugural;io da .Mostra» dlsllngulndo.se 
Sua Ex.· 0 Embalxador polaco, os Plrectoras do Clube 
Dr. Jorge Oliveira, Femando Carrio e Miguel Pessanba 

e BInda 0 Plrector do Boletlm 
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o E A FILA TELIA 
Par: PALMA LEAL 

Ainda recentemente e ja por diversas ve
zes se tern a Imprensa referido as dificulda
des com que vern lutando 0 Jardim ZoO'I09iCO 
para conseguir sobreviver. 

Ora 0 nosso uZoo. e uma instituic;:ao de 
Utili dade Publica sem fins lucrativos e de 
indiscutivel valor cultural e recreativo e, por
tanto, merecedora da estima e apoio de todos. 

As receitas sao diminutas e as despesas 
fixas cada vez mais dificeis de compensar, 
vern criando uma situac;:ao que, a manter-se, 
pode por em perigo a sua continuidade ou 
ate a sobrevivencia. 

J: pratica corrente em diversos paises da 
Europa nomeadamente a Franc;:a, Belgica, He
landa, Suic;:a, Alemanha, etc., as respectivas 
Administrac;:oes Postais emitirem selos com 
sobretaxas destinadas a determinados tins: 
assistencia a Juventude, Obras Sociais, Fun
dac;:oes de Beneficencia, etc. 

Em Portugal pode considerar-se a ideia co
mo ainda nao utilizada, mas talvez que as 
Entidades que superintendem nestes assun
tos possam considerar a hipotese de uma 
emissao de selos tematicos de animais com 
urna sobretaxa a favor do nosso -ZOO,, 

TEMATICOS 

Naturalmente esta sobretaxa .nao tendo 
valor de franquia, embora pago quando da 
aquisic;:ao do selo, seria canalizada para a Ins
tituic;:ao a que essa emissao fosse destinada. 

Sabre 0 aspecto filatelico enriquecer-se-ia 
a rilatelia Portuguesa tao pouco fertil em 
tematicos, a Empresa Publica em nada seria 
afectada nos seus proventos eo-Zoo» ver
-se-ia apoiado por uma receita que se pode 
estimar em alguns mil hares de contos, valor 
naturalmente dependente da sobretaxa a 
aplicar e das respectivas tiragens. A emis
sao de urn ou varios blocos reforc;:aria como 
e natural os beneficios que se pretendem 
alcam;:ar. 

Note-se que os se'los de sobretaxa sao 
normal mente muito procurados pela selec
c;:ao dos seus motivos e obtem boas cotac;:oes. 

A utilizac;:ao de carimbos apropriados e 
ilustrados a rigor e -condizentes» so tera 0 
merito de valorizar a emissao. 

Talvez seja oportuno referir quanto foram 
apreciadas as series de selos de -passaros. 
e -fauna. de Angola, -peixes. e -borbole
tas. de Moc;:ambique que hOje alinham entre 
as series de mals alta cotac;:ao. 

Possuimos grande variedadie de sobrescritos nacionais 

e estrangeiros dos seguintes temas: 

* 
* 
* 
* 
* 

AsTROFILATELIA 
PINTURA 
FAUNA 
FLORA 
DEsPORTOs 

* MOslCA 
* BALLET 
* RELICIAO 
* BAR COS 
* ETC. 

BARATA DAS NEVES 
Rua da Trindadle, 5, 1.· - Dt.· - (ao La,rgo do Carmo) 

TELEFONE 36 71 33 

LlSBOA -2 
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MAXIMAFILIA 

ASSOCIA<;AO ITALIANA DE MAXIMAFILIA 

No pass ado mes de Novembro de 1975 e 
apos largas e aturadas diligenclas do nosso 
velho amigo, prof. A. Luigi Morera, reuniu-se 
em Florenc;:a uma duzia de maximafilistas ita
lianos, tendo sido aprovada uma proposta a 
constitulc;:ao da Associac;:ao Italiana de Maxi
mafilia e nomeada uma Comissao provisoria 
para proceder a redacc;:ao dos estatutos e 
elaboraras normas por que se ha-de re!)er 
a actividade da Associac;:ao. Para a sua apro
vac;:ao fol fixada nova reuniao, que teve lugar 
em Bolonha no passado mes de Fevereiro. 

Nela foi eleito 0 Conselho Directlvo com
posto de sete membros, que entre si distri
buiram os diferentes cargos, com 0 prof. 
Morera na presidencia e foram aprovados os 
estatutos e fixadas as seguintes normas e 
servic;:os conducentes a eficaz finalidade que 
a Associac;:ao se propoe atingir: 

a) Homologac;:ao do PM; 
b) Realizac;:ao e distribuic;:ao de PM; 
c) Trocas entre os socios; 
d) Catalogac;:ao dos PM existentes na Ita

lia; 
e) Preparac;:ao de uma lista de socios com 

os seus enderec;:os e os temas que coleccio
nam; 

f) Difusao de uma lista de disponibilida
des de PM para venda, sobre 0 produto da 
qual a Associac;:ao cobrara uma percentagem 
minima a titulo de ajuda financeira, facilitan
do, ao mesmo tempo, a aqulsic;:ao de pec;:as 
em falta. 

Felicitamos os nossos amigos italianos por 
terem final mente crlado urn organlsmo que 
muito contribuira para a difusao do PM na 
Italia e no estrangelro, como, alias, 0 signa
tarlo ja havia preconizado numa reuniao 
efectuada em Milao em 1953, com os nos-
50S sinceros votos de urn futuro ausplcioso. 

NOVIDADES EM POSTAIS-MAXIMOS 

Por falta de espac;:o e de alguns elementos 
Indispensaveis para sua completa identifi
cac;:ao, so agora nos e possivel discriminar 
'os PM realizados. ao que sabemos, de ha 
tempos a esta parte. A pedido de 'varios 

Secc;:iio a cargo do ENG. A. S. FURTADO 

coleccionadores, passamos a incluir nesta 
Secc;:ao as realizac;:oes, chegadas ate nos, 
dos nossos colegas das anti gas provincias 
ultramarinas portuguesas. 

Emissao -XXV Aniversario do Ministerlo 
das Comunicar;oes 

Alem do PM de J:vora, ja anunclado, 
foram realizados com 0 mesmo valor de 6$00 
mais os seguintes: 

PM com 0 Arco da Porta Nova, em Braga, 
onde ~igura urn marco postal, donde resultou 
urn PM duplo. Carimbo desta cidade. 
Realizador A. F. 

Postal fotogrMico mostrando a Estac;:ao 
dos CTT de Cascais, com urn marco postal 
e urn carteiro em born destaque. Carimbo 
desta vila. Realizador Joaquim Cortes. 

Postal a cores representando a Prac;:a da 
Republica, em Grandola, com urn marco 
postal em boa evidencia. Cal'imbo concor
dante. Realizador Jorge Le. 

Emissao «Estar;oes Terrenas - Via Satelite» 

Selo de 1 S50 e postal fotogrMico a preto 
e branco, ed. particular, com urn desenho 
urn pouco semelhante ao selo. Carlmbo espe
cial i1ustrado do PO, Porto 26.6.74. Concor
dancia aceitavel. Realizador desconhecido. 
Comunicado pelo eng." Reis Almeida. 

Emissao .Musicos Portugueses. 

Selo de 11 SOO fe postal a preto e branco 
em off-set, ed. particular, reproduzindo 0 
anverso da medalha de Marcos Portugal, da 
serie uCompositores Portugueses. do escul
tor Joao Almeida, cunhada por uGravarte •. 
Car.imbo da Repartic;:ao de Fi-Iatelia, Lisboa 
1.9.76. Boa concordancia. Realizadores Joa
quim Cortes e A. F. 

Emissao -XX Seculos da Hist6ria de Beja» 

Selo de 1850 e postal fotogrMico a preto 
e branco, ed. 'particular, reproduzindo 0 bra
zao de armas da cldade de Beja. Carimbo 
espeCial do PO, Beja 13.11.74. Concordancia 
perfeita. Realizador Joaquim Cortes. 
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Emissao "NATAL 75. 

Selo de 10$00 e postal a cores, ed. dos 
cn (Inteiro-postal), representando a "Fuga 
para 0 Egipto.. Carimbo da Reparti"ao de 
Filatelia, Lisboa 3.9.76. Concordancia per
feita. Realizador A. F. 

Emlssao .. Centenario do nascimento 
do Professor Egas Moniz. 

Selo de 1$50 e postal a preto e branco 
em off-set, ed. particular, com 0 retrato do 
cientista pintado por mestre Malhoa. Con
cordancia perfeita. Carimbo do Hospital Santa 
Maria 6.9.76. 

Com 0 mesmo selo, mesmo carimbo e pos
tal Identico, com a estatua do cientista em 
frente do Hospital de Santa Maria. Boa con
cordii"ncia. Realizadores de ambos os PM, 
Joaquim Cortes e A. F. 

Selo de 3$30 e postal a preto e branco 
em fotogravura, ed. particular, reproduzindo 
o anverso e 0 reverso da medalha do Premio 
Nobel atribufdo ao cientista. Carimbo de 
Avanca, sua terra natal, do PO 27.12.74. Con
cordilncia perfelta. Realizadores Silva Ledo 
e A. F. 

Emlssao .. I Aniversario do Movlmento 
de 25 de Abril. 

Selo de 10$00 e postal a cores, ed. parti
cular, mostrando urn carro de assalto, sol
dados e populares. urn deles empunhando 
uma bandeira nacional. Carimbo ordinaria de 
Lisboa (Chiado) de 25.4.75. Concordlincia 
aceitavel. Realizador Nuno Cidrais. 

Emissiio "EUROPA 75. 

Selo de 1$50 e postal a preto e branco 
em off-set, ed. particular, reproduzindo urn 
fragmento da obra .Cavaleiros do Apoca
lipse. existente na Torre do Tombo. 

Selo de 10$00 e postal identico, reprodu
zindo 0 ret rata do poeta Fernando Pessoa 
por Almada Negreiros. 
Car~mbo especial i1ustrado do PO, Lisboa 

26.5.75 em ambos os postals. Concordilncia 
100 % . Realizadores Joaquim Cortes e A. F. 

EmlssBo "XXVI Congresso IAF em Lisboa» 

Selo de 4$50 e postal a cores, ed. de Slide 
Co., Inc., mostrando as duas naves espaclais 
americana e russa, -Apoilo. e -Soyuz- a 
aproximarem-se. Carimbo especial lIustrado 
do PO, Lisboa 26.9.75. Concordlincla 100 % . 
Realizador A. F. 

Emlssao .. Ano Internacional da Mulher. 

Selo de $50 e postal a cores, ed. FISA, 
mostrando uma pequena enfermeira e urn 
bebe. Carimbo especial i1ustrado do PO, 
Colmbra 30.12.75. Concordancla aceitavel. 
Realizador Ant6nio Morais. 

Em/ssBo .Socledade Portuguesa de Autores· 

Selos de 3$00 e 20$00 e postal a preto e 
branco em off-set, com uma charrua alente
jana. Carimbo do PO, !:vora 6.2.76. Boa con
cordancia. Oocumento comunicado par Nuno 
Cldrais. Realizadores Joaqulm Cortes e A. F. 

EmissBo .Centenarlo da inven9iio 
do Te/efone» 

Selo de 10$50 e postal a preto e branco em 
off-set, ed. particular. reproduzlndo 0 retrato 
de Alexandre Bell de urn FOC ingles. Carimbo 
especial i1ustrado do PO, Lisboa 10.3.76. Con
cordancia 100 % . Realizadores Joaquim Cor
tes e A. F. Esclarece-se que a inven"ao do 
telefone nao se deve a Bell, mas ao italiano 
Meucci. 

Emissao .Lel das Sesmarias. 

Selo de 5$00 e postal a cores, ed. da 
Tabacaria Africana, com mulheres a sacharem 
milho. Carimbo de Agueda do ·PO 2.7.76. 
Concordancia aceitavel com urn dos motivos 
secundarios do selo. 

Mesmo selo e postal antigo a cores, repro
du"ao de uma aguarela de Alfredo Morais. 
com uma Interpreta"ao do chamado .Milagre 
da Nazare-, mostrando urn car;:ador medieval 
e urn veado atingido por uma lan"a e perse
guido por urn cao. Carimbo da Nazare do PO 
2.7.76. Concordiincia aceitavel com 0 outro 
motivo secundarlo do selo. 

Mesmo selo e postal a cores, ed. Tiberio 
Ramos, mostrando a casa de jantar do Palacio 
Ducal de Vila Vlr;:osa, na qual flgura uma 
taper;:aria mural com uma cena de car;:a ao 
veado na Idade Media. Carimbo de Vila Vi
"OS a do PO 2.7.76. Concordancia aceitavel, 
com igual motivo do selo. 

Selo de 10$00 e postal a cores, ed. da 
Tabacaria Africana, com ceifeiras. Carimbo 
de Agueda do PO 2.7.76. Boa concordancia. 

Mesmo selo e postal a cores, reprodur;:ao 
de urn quadro de 06rdio Gomes, represen
tando uma cena da colheita do trigo. Carimbo 
de Arralolos, terra natal do pintor, recente
mente falecldo, do PO 2.7.76. Concordancla 
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aceitavel com urn dos motivos secundarios 
do selo. 

Realizador dos PM desta emissao Nuno 
Cldrais. 

REP 0 B LI CAP 0 P U LA R DE A N G 0 L A 

Emlssao -1975 Ano da Independencia» 

Selo de 1$50 e postal a cores insplrado no 
motivo do selo. sem dele ser a c6pia. Carim
bos especiais i1ustrados (3) do PO, Luanda 
4.2.76. Concordilncla perfelta, mas PM pouco 
recomendavel. 

Emlssiio -Dia Intemaclona/ do Trabalhador. 

Selo de 1$00 e postal a cores com dois 
trabalhadores, bandelra, metralhadora e ferra
mentas. Carimbo especial do PO, Luanda 
1.5.76. Concordilncia precaria e PM pouco 
recomendavel. 

Emlssao .Mascaras» 

Selos de $50 e 3$00 e postals a cores com 
mascaras Indlgenas de Luenas e de Lunda. 
Carimbo especial do PO, Luanda 16.2.76. Con
cordancla 100 % . 

A edir;:ao e a realizar;:ao de todos estes 
maxlmos sao do Clube Filatelico de Angola. 

REPOBLICA POPULAR DE M09AMBIQUE 

Em/ssao -Mapa de M09ambique. 
(com sobrecarga -Independencia 25 JUN 75») 

Selos de varias taxas desta emissao 
(Yvert 442/9) e postais a cores, sem nome 
do editor, com 0 mapa desta nossa antiga 
provincia ultramarlna. Carimbo especial do 
PO, Mo"ambique 25.6.75. Concordancia 100%. 
Realizadores Lobiio Telo e Jorge Fernandes. 

Emlssao -Fomento. (com a mesma 
sobrecarga) 

Selo de 3$50 (Yv. CA 32) e postal a cores, 
ed. da Casa Bayly, mostrando 0 Clube de 
Pesca Oesportlva no porto de Maputo. Ca
rlmbo como aclma. Concordancia razoavel. 

Em/ssao .Unldade, Traba/ho, VigilBncia. 

Selo de 2$50 e fotografla a preto e branco 
com trabalhadores no campo. Carimbo ordi
nario de lourenr;:o Marques 16.7.76. Concor
dancl81 precaria. PM pouco recomendavel. 

(continua no pr6ximo mJmero) 

Breve nota so bre 
Bilhetes., Carta., Resposta 

Por: LUIS EUG~NIO FERREIRA 

Chama-se bilhetes cartas, cartoes com a 
forma de paralelogramo, destinados a rece
berem correspondencia em uma das faces e 
que, dobrando-se sobre si mesmo, pelo meio, 
em linha paralela aos lados mais pequenos, 
fecham-se pelas margens gomadas. 

Uma cercadura picotada facilita a abertu
ra. 

Oepois de fechados, urn dos lados do no
vo 'paralelogramo, utiliza-se para 0 enderer;:o. 

Os bilhetes cartas podem ser de resposta 
paga, compondo-se estes de duas partes Ii
gadas entre si, sendo uma delas mais peque
na, de fo~ma a poder ser inclufda na maior, 
depois de ambas dobradas. A parte exterior 
tern a Indicar;:ao de bilhete-carta de respos
ta paga. (0 correio frances designa-a de Car
te-Lettre com a men"ao: (La carte cl-jointe 
est destinee a la reponse); a parte interior 
tern a ·indicac;:ao de bilhete-carta res posta 
(Carte-Iettre no Correio frances, com 0 sub
tftulo - Reponse). 

Os bilhetes-cartas estao sujeitos em tudo, 
as mesmas disposir;:oes que incidem sobre 
as cartas, sendo, para todos os efeitos con
slderados como tals. 

as bilhetes-cartas eram editados pelas Ad
ministra"oes, com a impressao do selo cor
respondente ao pl"imeiro porte de uma car
ta e nas dimensoes de 6 X 12 om, depols de 
rechados. 

Filatelicamente e dada a circunstancia 
apontada aC'lma, tais per;:as estarao Inclufdas 
na categoria de Inteiros postals. Todavia, 
Herrnfnio de Sousa (0 Correio e os seus 
Servir;:os -1930), anota ainda que os mes
mos rpodem ser fabricados pela industria par
ticular, sendoJlhe nesse caso afixada a fran
quia pelo interessado, pelo que fllatelica
mente se inclulrao na categorla de selos 
sabre carta ou cartas. 

a que nao restam duvidas, e que tais pe
r;:as devem merecer todo 0 Interesse do co
leccionador, como categorla que faz parte da 
Hist6rla Postal, teve a sua apllcar;:ao num da
do momenta e desapareceu, substlturda tal
vez por outras form as mals consentaneas 
com as novas estruturas socials. 
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Emissao "NATAL 75. 

Selo de 10$00 e postal a cores, ed. dos 
cn (Inteiro-postal), representando a "Fuga 
para 0 Egipto.. Carimbo da Reparti"ao de 
Filatelia, Lisboa 3.9.76. Concordancia per
feita. Realizador A. F. 

Emlssao .. Centenario do nascimento 
do Professor Egas Moniz. 

Selo de 1$50 e postal a preto e branco 
em off-set, ed. particular, com 0 retrato do 
cientista pintado por mestre Malhoa. Con
cordancia perfeita. Carimbo do Hospital Santa 
Maria 6.9.76. 

Com 0 mesmo selo, mesmo carimbo e pos
tal Identico, com a estatua do cientista em 
frente do Hospital de Santa Maria. Boa con
cordii"ncia. Realizadores de ambos os PM, 
Joaquim Cortes e A. F. 

Selo de 3$30 e postal a preto e branco 
em fotogravura, ed. particular, reproduzindo 
o anverso e 0 reverso da medalha do Premio 
Nobel atribufdo ao cientista. Carimbo de 
Avanca, sua terra natal, do PO 27.12.74. Con
cordilncia perfelta. Realizadores Silva Ledo 
e A. F. 

Emlssao .. I Aniversario do Movlmento 
de 25 de Abril. 

Selo de 10$00 e postal a cores, ed. parti
cular, mostrando urn carro de assalto, sol
dados e populares. urn deles empunhando 
uma bandeira nacional. Carimbo ordinaria de 
Lisboa (Chiado) de 25.4.75. Concordlincia 
aceitavel. Realizador Nuno Cidrais. 

Emissiio "EUROPA 75. 

Selo de 1$50 e postal a preto e branco 
em off-set, ed. particular, reproduzindo urn 
fragmento da obra .Cavaleiros do Apoca
lipse. existente na Torre do Tombo. 

Selo de 10$00 e postal identico, reprodu
zindo 0 ret rata do poeta Fernando Pessoa 
por Almada Negreiros. 
Car~mbo especial i1ustrado do PO, Lisboa 

26.5.75 em ambos os postals. Concordilncia 
100 % . Realizadores Joaquim Cortes e A. F. 

EmlssBo "XXVI Congresso IAF em Lisboa» 

Selo de 4$50 e postal a cores, ed. de Slide 
Co., Inc., mostrando as duas naves espaclais 
americana e russa, -Apoilo. e -Soyuz- a 
aproximarem-se. Carimbo especial lIustrado 
do PO, Lisboa 26.9.75. Concordlincla 100 % . 
Realizador A. F. 

Emlssao .. Ano Internacional da Mulher. 

Selo de $50 e postal a cores, ed. FISA, 
mostrando uma pequena enfermeira e urn 
bebe. Carimbo especial i1ustrado do PO, 
Colmbra 30.12.75. Concordancla aceitavel. 
Realizador Ant6nio Morais. 

Em/ssBo .Socledade Portuguesa de Autores· 

Selos de 3$00 e 20$00 e postal a preto e 
branco em off-set, com uma charrua alente
jana. Carimbo do PO, !:vora 6.2.76. Boa con
cordancia. Oocumento comunicado par Nuno 
Cldrais. Realizadores Joaqulm Cortes e A. F. 

EmissBo .Centenarlo da inven9iio 
do Te/efone» 

Selo de 10$50 e postal a preto e branco em 
off-set, ed. particular. reproduzlndo 0 retrato 
de Alexandre Bell de urn FOC ingles. Carimbo 
especial i1ustrado do PO, Lisboa 10.3.76. Con
cordancia 100 % . Realizadores Joaquim Cor
tes e A. F. Esclarece-se que a inven"ao do 
telefone nao se deve a Bell, mas ao italiano 
Meucci. 

Emissao .Lel das Sesmarias. 

Selo de 5$00 e postal a cores, ed. da 
Tabacaria Africana, com mulheres a sacharem 
milho. Carimbo de Agueda do ·PO 2.7.76. 
Concordancia aceitavel com urn dos motivos 
secundarios do selo. 

Mesmo selo e postal antigo a cores, repro
du"ao de uma aguarela de Alfredo Morais. 
com uma Interpreta"ao do chamado .Milagre 
da Nazare-, mostrando urn car;:ador medieval 
e urn veado atingido por uma lan"a e perse
guido por urn cao. Carimbo da Nazare do PO 
2.7.76. Concordiincia aceitavel com 0 outro 
motivo secundarlo do selo. 

Mesmo selo e postal a cores, ed. Tiberio 
Ramos, mostrando a casa de jantar do Palacio 
Ducal de Vila Vlr;:osa, na qual flgura uma 
taper;:aria mural com uma cena de car;:a ao 
veado na Idade Media. Carimbo de Vila Vi
"OS a do PO 2.7.76. Concordancia aceitavel, 
com igual motivo do selo. 

Selo de 10$00 e postal a cores, ed. da 
Tabacaria Africana, com ceifeiras. Carimbo 
de Agueda do PO 2.7.76. Boa concordancia. 

Mesmo selo e postal a cores, reprodur;:ao 
de urn quadro de 06rdio Gomes, represen
tando uma cena da colheita do trigo. Carimbo 
de Arralolos, terra natal do pintor, recente
mente falecldo, do PO 2.7.76. Concordancla 
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aceitavel com urn dos motivos secundarios 
do selo. 

Realizador dos PM desta emissao Nuno 
Cldrais. 

REP 0 B LI CAP 0 P U LA R DE A N G 0 L A 

Emlssao -1975 Ano da Independencia» 

Selo de 1$50 e postal a cores insplrado no 
motivo do selo. sem dele ser a c6pia. Carim
bos especiais i1ustrados (3) do PO, Luanda 
4.2.76. Concordilncla perfelta, mas PM pouco 
recomendavel. 

Emlssiio -Dia Intemaclona/ do Trabalhador. 

Selo de 1$00 e postal a cores com dois 
trabalhadores, bandelra, metralhadora e ferra
mentas. Carimbo especial do PO, Luanda 
1.5.76. Concordilncia precaria e PM pouco 
recomendavel. 

Emlssao .Mascaras» 

Selos de $50 e 3$00 e postals a cores com 
mascaras Indlgenas de Luenas e de Lunda. 
Carimbo especial do PO, Luanda 16.2.76. Con
cordancla 100 % . 

A edir;:ao e a realizar;:ao de todos estes 
maxlmos sao do Clube Filatelico de Angola. 

REPOBLICA POPULAR DE M09AMBIQUE 

Em/ssao -Mapa de M09ambique. 
(com sobrecarga -Independencia 25 JUN 75») 

Selos de varias taxas desta emissao 
(Yvert 442/9) e postais a cores, sem nome 
do editor, com 0 mapa desta nossa antiga 
provincia ultramarlna. Carimbo especial do 
PO, Mo"ambique 25.6.75. Concordancia 100%. 
Realizadores Lobiio Telo e Jorge Fernandes. 

Emlssao -Fomento. (com a mesma 
sobrecarga) 

Selo de 3$50 (Yv. CA 32) e postal a cores, 
ed. da Casa Bayly, mostrando 0 Clube de 
Pesca Oesportlva no porto de Maputo. Ca
rlmbo como aclma. Concordancia razoavel. 

Em/ssao .Unldade, Traba/ho, VigilBncia. 

Selo de 2$50 e fotografla a preto e branco 
com trabalhadores no campo. Carimbo ordi
nario de lourenr;:o Marques 16.7.76. Concor
dancl81 precaria. PM pouco recomendavel. 

(continua no pr6ximo mJmero) 

Breve nota so bre 
Bilhetes., Carta., Resposta 

Por: LUIS EUG~NIO FERREIRA 

Chama-se bilhetes cartas, cartoes com a 
forma de paralelogramo, destinados a rece
berem correspondencia em uma das faces e 
que, dobrando-se sobre si mesmo, pelo meio, 
em linha paralela aos lados mais pequenos, 
fecham-se pelas margens gomadas. 

Uma cercadura picotada facilita a abertu
ra. 

Oepois de fechados, urn dos lados do no
vo 'paralelogramo, utiliza-se para 0 enderer;:o. 

Os bilhetes cartas podem ser de resposta 
paga, compondo-se estes de duas partes Ii
gadas entre si, sendo uma delas mais peque
na, de fo~ma a poder ser inclufda na maior, 
depois de ambas dobradas. A parte exterior 
tern a Indicar;:ao de bilhete-carta de respos
ta paga. (0 correio frances designa-a de Car
te-Lettre com a men"ao: (La carte cl-jointe 
est destinee a la reponse); a parte interior 
tern a ·indicac;:ao de bilhete-carta res posta 
(Carte-Iettre no Correio frances, com 0 sub
tftulo - Reponse). 

Os bilhetes-cartas estao sujeitos em tudo, 
as mesmas disposir;:oes que incidem sobre 
as cartas, sendo, para todos os efeitos con
slderados como tals. 

as bilhetes-cartas eram editados pelas Ad
ministra"oes, com a impressao do selo cor
respondente ao pl"imeiro porte de uma car
ta e nas dimensoes de 6 X 12 om, depols de 
rechados. 

Filatelicamente e dada a circunstancia 
apontada aC'lma, tais per;:as estarao Inclufdas 
na categoria de Inteiros postals. Todavia, 
Herrnfnio de Sousa (0 Correio e os seus 
Servir;:os -1930), anota ainda que os mes
mos rpodem ser fabricados pela industria par
ticular, sendoJlhe nesse caso afixada a fran
quia pelo interessado, pelo que fllatelica
mente se inclulrao na categorla de selos 
sabre carta ou cartas. 

a que nao restam duvidas, e que tais pe
r;:as devem merecer todo 0 Interesse do co
leccionador, como categorla que faz parte da 
Hist6rla Postal, teve a sua apllcar;:ao num da
do momenta e desapareceu, substlturda tal
vez por outras form as mals consentaneas 
com as novas estruturas socials. 
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Entre os motivos principais que justifica
vam este servh;:o, enunciaremos: facilitar a 
resposta ao destinatario de uma missiva, ob
ter confirma~ao da entrega da misslva expe
dida; opressionar de certo modo 0 destinatario 
a uma res posta imediata. 

Nao sabemos exactamente a data oficial 
da sua extinr;:ao como categoria postal, mas 
a Conven~ao de Londres de 1929 ja nao 
traz qualquer alusao aos celebres bllhetes· 
·cartas resposta. 

Tambem nlio encontramos legisla~lio con
templando 0 uso internacional das referidas 
Carte-Iettres, mas pensamos deverem estar 
abrangidas por analogla, pelo art." 75 da 
Convenlfao Internacional, que se referia aos 
bilhetes postals de resposta paga e que re
zava .estarem isentos de quaisquer direitos 
de transito terrestre ou maritimo, os bilhe
tes postais resposta, quando reenviados ao 
pais de origem». 

Tal pratica deveria levantar por vezes pro
blemas de taxalfao e numa pelfa de que dis
porn os na Coleclflio de Franlfa, tal problema 
e bern evidente. 

Enviada de Paris para Leipzig em 5 de 
Dezembro de 1897, uma Carte-Lettre-Reponse 
(inteiro postal taxa do com urn porte - 15C), 
necessitou de ser adicionado de urn selo de 
10C para perfazer a taxa de porte para 0 

estrangeiro. 
o expedidor nlio se tera lembrado, talvez, 

que a parte Reponse necessitaria da mesma 
taxa como forma de permitir 0 seu reenvio 
normal, nlio Ihe tendo desse modo adicio
nado a correspondente diferenlfa. 

Tal resposta ficava desde logo inutili:ada. 
o destinatario, 0 Iivreiro Alfred Geyer, po
rem, que tera respondido, ou nlio, por ou
tros meios, resolve conservar intacta a per;:a 
receblda, assim se mantendo para gaudio 
de urn coleccionador portugues do seculo 
XX. 

Pelfas circuladas completas, devem no en
tanto ser hoje raras, ou porque a resposta 
foi utilizada, ou porque nao 0 tendo sido, foi 
a mesma destacada como inutil do conjunto. 

Alias, 0 Correio frances, quando dava en
trada numa estalfao postal uma Carte-Iettre
-reponse, da qual nlio fora destacada a pri
meira parte, estando ja preenchida a se
gunda, separava ambas, remetendo a parte 
res posta ao seu destino e reenvlando a ou
tra ao primitivo destlnatario, isenta de taxa, 
depois de Ihe ter afixado 0 carimbo "Trou
vee dans la bolte». 

E ai esta, como urn pequeno lapso de urn 
expedidor (ou nao propriamentel, vai contri
buir para a preservalfao de uma pelfa que 
nlio sendo de todo invulgar, e pelo menos 
pouco comum. 

Teremos mais que agradecer (postuma
mentel ao born Iivreiro de Leipzig, 0 facto 
de nem sequer ter aberto a sua carte-Iettre 
pelo plcotado (como 0 pr6prio impresso re
comendal, 0 que a inutilizaria, Iimitando-se a 
abrir a mesma por descolagem das bandas, 
conservando assim toda a integridade do do
cumento. 

1b 
.. 

: •••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• , .. ... . .. • • ~ 

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

I. 
I 

~·r··· .. · ·~·· ... · .. ······ .. ··· .. ·,·············· .. ······· .. 

Um bllhete·carta·respostil 

'j 
.1 

I 
I 
i 

1 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 33 

, , 

ANUNCIOS ECONOMICOS 
TABELA DE PUBLICIDADE" {MfNIMO, ATE 5 LIN HAS 

I " CADA L1NHA A MAIS 
25$00 
5$00 

Vendo FDC, postais maxunos, cartas anti
gas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para 
especializa~ao. Consulte e alguma coisa en
contrara de interesse. 

FELIX DA COSTA ILHA - ALCOEN
TRE. 

SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em 
liquida~ao de seus pedidos. po de enviar-nos 
selos das emiss5es nacionais, para uso na 
correspondencia. Uma boa ocasiao para se 
desfazer do que tiver a mais. SERGIO SI
MOES - CALDAS DA RAINHA. 

SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de 
1853 a 1940, compro ou troco. A. Maga
Ihaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto. 

NOV AS EMISSOES - Forne~o novidades 
de qlJalquer pais ou tema, nas melhores con
di~5es . Pe~a circular de inscri~ao, prontamente 
remetida. S1!:RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

V. QUE SA BE ESCOLHER .. . pois claro! 
Escolhe [olhas E:m formato internacional, mo
delos normal e luxo, para montagem das suas 
colec~oes, editadas por S1!:RGIO SIMOES
CALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a 
Esc. 10.$00, deduzidos na primeira compra. 

COMPRO. F. D. C., provas. ensaios, etc,. 
relacionados com os temas eVeiculos Mo
torizados), «Guerra) e «Refugiados). En
viar prapostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

11ATERIAL FILAT1!:LICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pre~arios. que pranta
mente Ihe serao remetidos. Fa~o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
S1!:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

OS SELOS QUE PRETENDER e 0 ma
terial fiJatl~lico que desejar, encontrara por 
certo em S1!:RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. Pe~a pre~arios. 

Novidades de Mo~ambique. Series de LU
SAKA, INDEPEND1!:NCIA e «UTV, blocos 
e FDC. Ed. Lumano C.P. 2505 - Louren~o 
Marques. Republica Popular de M~ambique. 

VENDO MATERIAL FILAT1!:LICO AOS 
MELHORES PRECOS - Albuns, Classifica
dores, Tiras Hawid, Pin~as, etc. Jorge M. S. 
Lopes - Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret.
Olivais Sul- Lisboa 6. 

O[ere~o: Italia, Vaticano e S. Marino. 
Novidades. Traco. Corr. It. Fr. Ing!. Al
dravani Constantino - 40.060 Villafontana. 
Bologna. Italia. 

Compro, Traco e Vendo selos c1assicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procura selos de pacotes. Vendo albuns 
e material matelico. A. Borges Brito -
BARREIRO - Portugal - Telefone 2272329. 

COMPRO e VENDO selos NOVOS e 
USADOS de Portugal, Ultramar e Estran
geiro, ou dos Temas Cosmos, Desportos, 
Fauna, Flores, Pintura, Religiosos. etc. No
vidades e Sobrescritos. Pe~a Listas gratis 
a: SIL V A PEREIRA, Rua Ant6nio No
bre, 43-2.0 Dtd.o - LISBOA-4 ou Telefone 
784816. 

COM PRO TUDO: colec~oes, lotes. conjun
tos, «stocks), novos e usados, de Portugal, 
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente co
lec~5es especializadas, interessam-me muito. 
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pre~arios, que pronta
mente llle serao remetidos. Fa~o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
S1!:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

Desejo trocar com coleccionadores de Por
tugal. SINFORIANO SARDA C/o Gobema
dor Gonzalez, 10-1.° TARRAGONA - ES
PANHA. 

SELOS; Sempre em stock, Portugal. Pro
vincias Ultramarinas e estrangeiro. 

Novidades: Vendemos facial + 10 ~ e por
tes. Para mais informa~5es peGa 0 nosso bo
letim. No seu proprio interesse, nao com
pre qualquer serie ou selo que falte em sua 
colec~ao, sem nos consultar. A. Antunes. 
P. O. Box, 2611 - Durban, 4000, S. A. 
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Entre os motivos principais que justifica
vam este servh;:o, enunciaremos: facilitar a 
resposta ao destinatario de uma missiva, ob
ter confirma~ao da entrega da misslva expe
dida; opressionar de certo modo 0 destinatario 
a uma res posta imediata. 

Nao sabemos exactamente a data oficial 
da sua extinr;:ao como categoria postal, mas 
a Conven~ao de Londres de 1929 ja nao 
traz qualquer alusao aos celebres bllhetes· 
·cartas resposta. 

Tambem nlio encontramos legisla~lio con
templando 0 uso internacional das referidas 
Carte-Iettres, mas pensamos deverem estar 
abrangidas por analogla, pelo art." 75 da 
Convenlfao Internacional, que se referia aos 
bilhetes postals de resposta paga e que re
zava .estarem isentos de quaisquer direitos 
de transito terrestre ou maritimo, os bilhe
tes postais resposta, quando reenviados ao 
pais de origem». 

Tal pratica deveria levantar por vezes pro
blemas de taxalfao e numa pelfa de que dis
porn os na Coleclflio de Franlfa, tal problema 
e bern evidente. 

Enviada de Paris para Leipzig em 5 de 
Dezembro de 1897, uma Carte-Lettre-Reponse 
(inteiro postal taxa do com urn porte - 15C), 
necessitou de ser adicionado de urn selo de 
10C para perfazer a taxa de porte para 0 

estrangeiro. 
o expedidor nlio se tera lembrado, talvez, 

que a parte Reponse necessitaria da mesma 
taxa como forma de permitir 0 seu reenvio 
normal, nlio Ihe tendo desse modo adicio
nado a correspondente diferenlfa. 

Tal resposta ficava desde logo inutili:ada. 
o destinatario, 0 Iivreiro Alfred Geyer, po
rem, que tera respondido, ou nlio, por ou
tros meios, resolve conservar intacta a per;:a 
receblda, assim se mantendo para gaudio 
de urn coleccionador portugues do seculo 
XX. 

Pelfas circuladas completas, devem no en
tanto ser hoje raras, ou porque a resposta 
foi utilizada, ou porque nao 0 tendo sido, foi 
a mesma destacada como inutil do conjunto. 

Alias, 0 Correio frances, quando dava en
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Teremos mais que agradecer (postuma
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de nem sequer ter aberto a sua carte-Iettre 
pelo plcotado (como 0 pr6prio impresso re
comendal, 0 que a inutilizaria, Iimitando-se a 
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ANUNCIOS ECONOMICOS 
TABELA DE PUBLICIDADE" {MfNIMO, ATE 5 LIN HAS 

I " CADA L1NHA A MAIS 
25$00 
5$00 

Vendo FDC, postais maxunos, cartas anti
gas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para 
especializa~ao. Consulte e alguma coisa en
contrara de interesse. 

FELIX DA COSTA ILHA - ALCOEN
TRE. 

SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em 
liquida~ao de seus pedidos. po de enviar-nos 
selos das emiss5es nacionais, para uso na 
correspondencia. Uma boa ocasiao para se 
desfazer do que tiver a mais. SERGIO SI
MOES - CALDAS DA RAINHA. 

SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de 
1853 a 1940, compro ou troco. A. Maga
Ihaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto. 

NOV AS EMISSOES - Forne~o novidades 
de qlJalquer pais ou tema, nas melhores con
di~5es . Pe~a circular de inscri~ao, prontamente 
remetida. S1!:RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

V. QUE SA BE ESCOLHER .. . pois claro! 
Escolhe [olhas E:m formato internacional, mo
delos normal e luxo, para montagem das suas 
colec~oes, editadas por S1!:RGIO SIMOES
CALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a 
Esc. 10.$00, deduzidos na primeira compra. 

COMPRO. F. D. C., provas. ensaios, etc,. 
relacionados com os temas eVeiculos Mo
torizados), «Guerra) e «Refugiados). En
viar prapostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

11ATERIAL FILAT1!:LICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pre~arios. que pranta
mente Ihe serao remetidos. Fa~o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
S1!:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

OS SELOS QUE PRETENDER e 0 ma
terial fiJatl~lico que desejar, encontrara por 
certo em S1!:RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. Pe~a pre~arios. 

Novidades de Mo~ambique. Series de LU
SAKA, INDEPEND1!:NCIA e «UTV, blocos 
e FDC. Ed. Lumano C.P. 2505 - Louren~o 
Marques. Republica Popular de M~ambique. 

VENDO MATERIAL FILAT1!:LICO AOS 
MELHORES PRECOS - Albuns, Classifica
dores, Tiras Hawid, Pin~as, etc. Jorge M. S. 
Lopes - Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret.
Olivais Sul- Lisboa 6. 

O[ere~o: Italia, Vaticano e S. Marino. 
Novidades. Traco. Corr. It. Fr. Ing!. Al
dravani Constantino - 40.060 Villafontana. 
Bologna. Italia. 

Compro, Traco e Vendo selos c1assicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procura selos de pacotes. Vendo albuns 
e material matelico. A. Borges Brito -
BARREIRO - Portugal - Telefone 2272329. 

COMPRO e VENDO selos NOVOS e 
USADOS de Portugal, Ultramar e Estran
geiro, ou dos Temas Cosmos, Desportos, 
Fauna, Flores, Pintura, Religiosos. etc. No
vidades e Sobrescritos. Pe~a Listas gratis 
a: SIL V A PEREIRA, Rua Ant6nio No
bre, 43-2.0 Dtd.o - LISBOA-4 ou Telefone 
784816. 

COM PRO TUDO: colec~oes, lotes. conjun
tos, «stocks), novos e usados, de Portugal, 
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente co
lec~5es especializadas, interessam-me muito. 
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pre~arios, que pronta
mente llle serao remetidos. Fa~o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
S1!:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

Desejo trocar com coleccionadores de Por
tugal. SINFORIANO SARDA C/o Gobema
dor Gonzalez, 10-1.° TARRAGONA - ES
PANHA. 

SELOS; Sempre em stock, Portugal. Pro
vincias Ultramarinas e estrangeiro. 

Novidades: Vendemos facial + 10 ~ e por
tes. Para mais informa~5es peGa 0 nosso bo
letim. No seu proprio interesse, nao com
pre qualquer serie ou selo que falte em sua 
colec~ao, sem nos consultar. A. Antunes. 
P. O. Box, 2611 - Durban, 4000, S. A. 
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Desejo selos us ados de grande formato de 
todos os Paises. Prefiro Portugal, Fran!;a, Ale
manha Ocidental, U. S. A. e Italia. Envios 
25/50. Isabel Portillo. Perez Galdos 5 p. 26. 
Valencia 7, Espanha. C. F . P. 2355. 

Selos. Corn pro e vendo. 
Lotes, cstocks:t, colec!;oes novas ou usados. 
Tenho grande cstocks. de selos classicos, 

novos e usados, ern exemplares de excepcio
nal qualidade, bern como todos 05 restantes 
do continente, e series do Ultramar. 

Rua da Penha de Fran!;a, 256-2."-Esq. -
Telefone 833878. 

PROVAS, NKO DENTEADAS, ERROS E 
ENSAIOS DE COR - Esta e uma das nossas 
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que 
colecciona, e 0 que pretende receber para 
aprecia!;iio. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Tenho para troca, aIem de muitas series 
novas e selos soltos, de Portugal, Ultrarnar 
e estrangeiro, FDC., postais maximos, etc., 
etc. Receberei posta is e sobrescritos (novos 
ou usados) corn selos impressos, FDC. Por
tugueses corn serle completa, cartas, pre ou 
nao, filatelicas, cedulas camararias, notas fora 
de circula!;ao, medalhas, moedas, etc. -
- Mascarenhas - R. Visconde Serubal, 223-3.' 
PORTO. 

EST A INTERESSADO EM NOVIDADES 
DA AFRICA DO SUL? Vendemos ao pre!;o 
facial + 10 ~ e portes. 

A. Antunes, P. O. Box, 2611 - Durban, 
4000, S. A. 

ESTA INTERESSADO EM SELOS DO 
ACORDO DE LUSAKA? Temos algumas de
zenas de series. Pre!;o excepcional 18$00-
portes. 

A. Antunes, P. O. Box, 2611 - Durban, 
4000, S. A. 

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA 
Do tema au pais que desejar. Diga-nos a que 
colecciona. Faremos envio para aprecia!;iio. 
S~RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

CARTAS ANTIGAS, corn ou sem selo, 
compro, pagan do bern. Paulo Sa Machado, 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

COMPRO SELOS US ADOS DE PORTU
GAL E TODO 0 ULTRAMAR; a partir de 
1940, das taxas de 1$00, 1$50, 1$75, 2$00, 
2$30, 2$50, 2$80, 3$00, 3$30, 3$50, 4$00, 
4$30, 4$50, 4$80 e 5$00. Tambem senes com
pletas. A. Antunes - P. O. Box, 2611- Dur
ban, 4000 S. A. 

I offer mint Brazilian and Latin-Americau 
stamps for mint stamps of Portugal, Italy, 
San Marino, Spain, Belgium, France, W. 
Germany and Switzerland, base Yvert, also 
new-issues face value. Correspondence in En
glish, French, Spanish and Portuguese. Re
ply assegured. 

Dr. Ademar Lisboa 
Av. Leovigildo Filgueiras, 36 - Apt. 201. 
40.000 Salvador, Bahia, Brazil. 

TROCAS. Troco selos comemorativos, no
vos, ern series completas de fauna, desportos, 
pintura, etc. De qualquer pais, excluindo pai
ses arabes, por series completas novas do Bra
sil. Condi!;oes: franco x franco, de acordo corn 
o catalogo Yvert 1976. Con'espondencia cm 
ingles, portugucs, cspanhol ou frances . 

Eduardo Smejoff-Avenida Protasio Alves, 
865 Apt." 202 - Porto Alegre - RS. BRASIL. 

Desejo trocar selos de Portugal Continen
tal sob tema DESPORTOS, por unidades ou 
colec~oes (series) Alvaro Avila, Rua da Pe
reira n." 21, Angra do Heroismo, Terceira, 
Ac;ores. 

AMIZADE E PAZ - 0 tinieo Clube In
ternacional brasileiro - Inscreva-se e tenha 
it sua disposi~ao dezenas de associ ados em 
todo 0 Brasil e alguns estrangeiros - Cota 
anual: 50 cruzeiros em notas de banco ou 
selos comemorativos novos do Brasil- Bole
tim mensal - Escreva para a Caixa Postal, 
723 - 60.000 FORTALEZA, Ceo BRASIL. 

PELO RECEBIMENTO DE 200 SELOS 
COMEMORATIVOS USADOS DE QUAL
QUER PAtS DARE I EM TROCA 30 SELOS 
NOVOS COMEMORATIVOS DO BRASIL 
G£ LIMA - Caixa Postal 723 - 60.000 
FORT ALEZA, Ceo BRASIL. 

Dr. Gueorgiev, Plovdiv, R. Daskalov 42, 
Bulgaria troca selos corn todos os palses. 
Con·esp. Frances, Alemao, Russo, Polaco. 
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DESEjA TROCAR SELOS USADOS DE 
TODO 0 MUNDO? 

Contacte Eduardo Cambraia, Apartado 16, 
Aeroporto de Santa Maria - Ac;ores - Por
tugal. 

COMPRO SELOS CERES DE PORTU
GAL EM QUANTIDADE USADOS OU EM 
LOTES VARlADOS. DIGA 0 QUE TEM 
E QUANTO PRETENDE OU SE PRETEN
DE TROCAR. JOS~ SIEUVE AFONSO. 
R. ESTADO DA fNDIA, 10-1O."-A - SA
CAV~M. 

Portugal. Vendo senes e quadras oblitera
das, corn carimbo de primeiro dia dos diver-
50S locais, desde a emissao cprotecc;ao it na
tureza:t (1971). De alguns disponho quanti
dade. Pre!;o facial, mais portes. Mancolistas 
a Secretaria do Clube ao n." 500. 

Troco selos usados de POltugal e Ex-Colo
nias, Base Catalogo Simoes Ferreira. Antonio 
Jose Braga - Rua de Santo Andre, 44-3.", 
Esq.· - Braga. 

JOSE TAVARES NEVES - Rua 3 de 
Maio 532.96.100 PELOT AS RS BRASIL. De
seja trocar selos novos comemorativos de Por
tugal. Oferece novidades do Brasil. 

Anything of Portugal and ex-colonies in 
mint and find used sets or better singles 
stamps. Please use Yvert or Michel Catalogs. 
This advertisement is always Valid. 

Reply to Pedro Jose Waddington Peters. 
Av. Joao Crisostomo, 81-4.· - Lisboa, 1-

Portugal. 

Pedro Ros Y Pujol - Vilamari 37 Pal. 2.a 
Barcelona 15 Espanha socio do Clube Filate
lico de Porhlgal solicita troca de selos usados 
com todo 0 mundo assegurando resposta ime
diata. 

SELOS USADOS de taxas altas, ate 100 de 
cada, compro. Indicar tipo, quantidade e pre-
90. A. Pinho, Rua da Constitui9ao, 244-3.· Dt.° 
-PORTO. 

S. TOM~ E PRINCIPE - compro senes 
novas, erros, provas, boas pe!;as filatelicas, ou 
colec!;ao. A. Pinho, Rua da Constitui!;ao, 244-
_3.' Dt.o - PORTO. 

GABRIEL 
e uma men6agem. 

A flgura de GABRIEL tem sldo, desde sem
pre, um simbolo de .boa nova», aquele que 
nos traz as noticlas que esperamos, que 
nos da a certeza do sonho que tlvemos e a 
confirmac;ao do boato que correu. 

Para os cristaos e desnecessario descre
ver a figura de GABRIEL, aquele que anun
ciou a vinda do Senhor. 

Modernamente, ha mais de trlnta anos, 
nasceu na Europa um movimento de dlvulga
c;ao do selo de correio com motivos cris
taos, sob a eglde de GABRIEL, e 0 Mundo 
esta agora polvllhado de revistas com este 
nome, redigidas em varios idiornas que se 
espalham por todos os povos da Terra, a re
petlr que um selo de correia com um mo
tivo crlstao leva sempre uma MENSAGEM. 

A edlc;ao em lingua portuguesa da Revlsta 
GABRIEL, em comemorac;iio do seu XX an·i
versario, acaba de publicar Urn numero-duplo 
com quarenta paginas, recheadas de artlgos 
de estudo e de gravuras a cores, sobre a 
hlst6rla de alguns selos emitldos recente
mente, numa realizac;ao que muito enobrece 
as artes graticas nacionais. 

Par determlnac;ao da D1recc;ao Mundial, 
com sede na Alernanha, a edic;ao portuguesa 
da Revlsta GABRIEL tera, futLiramente, um 
alargamento sobre os temas a desenvolver 
que, sem abandonar os motivos cristaos, ira 
focar nas suas paglnas os selos com motl
vos sobre .RELIGIAO. onde quer que selam 
emitidos em qualquer ponto do globo. 

GABRIEL e uma revista e uma .mensa
gem. com um vasto campo cultural a desen
volver, como se fosse urna ampliaC;ao em 
grande plano ao nivel intelectual do assunto 
gravado no pequeno espac;o dum .selo de 
correia». 

A. S. B. 

Os leltores Interessados nesta Revista, 
deverao dlriglr 0 seu pedido de urn exern
plar-oferta, para: .GABRIEL-, rua Padre Fran
cisco Alvares n.· 2, Llsboa 4. 
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A. Antunes, P. O. Box, 2611 - Durban, 
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CARTAS ANTIGAS, corn ou sem selo, 
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ELADIO DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

RUA BERNARDO LIMA, 27 - LlSBOA·1 - Tel. 49725 

OUTUBRO -1976 

Albans de Portugal e Ultramar 
Edi~ao da nossa Casa 

Prec;os sujeitos a alterac;ao sem aviso prevlo 

Fonmato 22 X 55. Folhas m6veis, em papel e cartoli~~ . Reproduc;ao er:n g~avura 
de ·todos as selos tipo. Casas para todos as selos emltldos, com ·a Indlcac;ao do 
respectivo numero. segundo a nosso Cat~logo. de s~los de Portugal e Ultramar. 
Sempre que haja oumero de selos que a Justltlque sao publicadas as tolhas suple-
mentares para as novas selos emitldos. • • • 

Os prec;os dos albunsincluem as respectlvos suplementos saldos ate a. data 
da publicac;ao desta lista, pelo que estao sujeitos a ligeiros aumentos em vlrtude 
das tal has suplementares que vao sendo acrescentadas aos mesmos. _ 

o Album de Portugal e Ultramar, para facilidade de sua aquisic;ao, vende-se 
por volumes, com capas de cartolina impressas a 3 cores. 

I'olhas Papel Cartollna 

1 Portugal Continental- 1.' Parte (Cor-
reiD e C. Aereo) . . . . . . . 112 245$00 315$00 

1 a Portugal Continental- 2.' Parte (Blo-

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

cos, Priv., etc) . . _ . . 46 96$00 127$00 
IIhas AdJac., Ultramar e Africa 71 143$00 193$00 
Angola e Congo 76 158$00 210$00 
Cabo Verde 39 84$00 110$00 
Guine 42 90$00 120$00 
Moc;amblque - 1.' Parte . . . . . 63 130$00 176$00 
Moc;ambique - 2.' parte - Inhamba-

ne, I<ionga, Lour. Marques, QueH-
mane, Tete e Zambezia . 36 74$00 100$00 

Camp.' de Moc;:amblque e Nlassa . 34 70$00 88$00 
S. Tome e Principe 39 84$00 110$00 
India 57 115$00 154$00 
Macau 44 92$00 122$00 
Timor 36 74$00 100S00 

Os 13 volumes em conjunto . 695 1455$00 1925$00 

Prec;os das folhas avulsas, dos nossos albuns 
Papel 3$50, Cartolina 4$00, Luxo 6$50 

Capas de cartolina, impressas a 3 cores 20800 

Luxo 

470$00 

190$00 
286$00 
310$00 
168$00 
183$00 
255$00 

150$00 
135$00 
168$00 
230$00 
185$00 
150$00 

2880$00 

'-
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LEGISLA~AO 

Manda a Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Mlnlstro dos Transportes e Comuni. 
cac;oes que, aD ab~lgo das dlspoS'iC;i5es do 
alltigo 27.· do Decreta-Lei n.· 42417, :de 
27 de Julho de 1959, seJa lanc;ada em clr
culaC;ao, cumulatlvamente com as que estao 
em vigor, uma emissao extraordinarla de 
selos, com tarja fosforescente, comemora. 
tlva da Lei das Sesmarlas, com as dlmen
soes de 40 mmX26,9 mm, denteado 13,5, nas 
taxas, motlvos e quantldades segulntes: 

Portaria n.O 408/76 

de 8 de Julho 

3$ - Rei, grupos de senhores 
feudais e populares .......... .. 

5$ - Grupos de populares arra-
teando' campos ........... .. .... . 

10$ - As celfas ........ .... .... .. 

10000000 

1000000 
500000 

Min/ster/o dos Transportes e Comunlca
c;:oes, 28 de Junho de 1976. - 0 Mlnlstro 
dos Transportes e Comunlca«;:oes, Jose Au. 
gusto Fernandes. 

EMISSAO COMEMORATIVA DA LEI DAS SESMARIAS 

Os selos, cuJo desenho " da eutorla dos Servlcos 
ArtIst/cos dos CTT, tilm as d/menslies de 40x26,9 mm 
compreendendo 8 serri/he, com 0 denteado 13,5. 

Os trabalhos de impreasi!o foram executados em 
-off-set. pela Imprensa Nac/onal-Casa da Moeda. 

o plano de emls8i!o 6 0 sagu/nte: 

M. ALBUQUERQUE 

o oosso assoc/ado e amigo M. Albuquer
que, resldente em 58 St. Marks Road, W. 10, 
em Londres, abriu no passado dla 9 de 
Julho. na capital londr/na, uma 'loja para 
camerclo de selos, Intelros posta/s e anti· 
guldades. 0 refer/do estabeleclmento fica 

(ReproduQfto autorlzada pelos CTT) 

3SOO tlragem de 10 000 000 em folhas de 50 selns 
5$00 • 1 000 000 • • 

10S00 • • 500 000.. • 
Sobre estes se/os e Impressa uma torJa fosfores

cente. 
A comemoraclio fllat611ca inclui a emissiio de 100 000 

b/oeos formato 230 x 150 mm ao preco un/tor/o de 30$00. 
Fol marcada a data de 2 de JU/ho de 1976 para 0 

1.· d/a de clreu/aQlio da nova emlssio. 

sltuado em Church Street Marylebone NW 8. 
Todos os s6c/os do Clube FlIate1lco de 
Portugal que se desloquem a Londres e 
proourem aquale nosso associ ado e prezado 
amigo serao recebldos com urn «porto de 
honra- e acompanhados numa visita a todo 
a Mercado de Antlguidades. 0 horarlo e 
das 10 h as 18 h de terc;a a sabado. 

... 
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ELADIO DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

RUA BERNARDO LIMA, 27 - LlSBOA·1 - Tel. 49725 

OUTUBRO -1976 
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4U' BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

A PRIMEIRA FEIRA INTERNACIONAL 
DE SELOS 

Simultaneamente com a Rhein-Ruhr 
Posta 76 em Essen - 4 grandes jor· 
nadas de troca - De 29 de Outubro a 
1 de Novembro de 1976. 

Fllatelistas do mundo inteiro anunciaram 
jei a sua participa9ao nas duas grandes man i
festa90es que serao organizadas simultanea
mente em Essen, de 29 de Outubro a 1 de 
Novembro de 1976: 0 primeiro Salao Inter
nacional do Selo 1976, sob os auspfcios da 
I.F.S.D.A., Federa9ao Internacional de Asso
cia90es de negociantes de selos e a Rhein
-Ruhr-Posta 76, da Associa9ao dos Fllatelis
tas de Reno-Westfeilia, sob 0 patrocfnio do 
Ministro de Estado, Hans-JOrgen Wischne
wski. 

Todos aqueles que se interessam pelo 
coleccionamento de selos s6 dificllmente po
derao resistir a tenta9ao de visitar 0 Salao 
do selo, onde 0 comercio internacional apre
sentarei a sua oferta e as 4 grandes jornadas 
consagradas a permuta, para as quais serao 
postas a disposi9ao 2 000 bancas. Com efei
to, estas manifesta90es sao organizadas si
multaneamente e -sob 0 mesmo tecto- (a su
perficie dos .halls. e de 15.000 mZ). 

Outra garantia de sucesso e 0 lugar esco
Ihido para 0 acontecimento. 

Organizada ja nos -halls» da Feira de Es
sen, a .Naposta 74. atraiu mais de 68.000 
visitantes, um recorde que nenhuma manifes
ta9ao deste genero tinha ate ai atingido. 

MAGAZINE 

SELO COMEMORATIVO DO 
"CENTENARIO DA CAIXA GERAL 

DE DEPOSITOS» 

o juri do concurso de originais para a 
emissao de selos comemorativos do -Cen
tenal'io da Caixa Geral de Dep6sitos», cons
titufdo por: . Dr. Pereira Dias dos C. T. T., 
como presidente; Raul Santos pela Impren
sa Nacional- Casa da Moeda; Eng.· Mar
ques Gomes pela Federa9ao Portuguesa de 
Filatelia; Arq.· Martins Barata pelos C. T. T.; 
Prof. Dr. Aires de Carvalho pelo Minis
terio das Finan~as, e Arq.· Pires Martins 
pela Caixa Geral de Dep6sitos, atribuiu os 
seguintes premios: 

1.· Alvaro de Jesus Mendes; 2.· , Jorge 
Vidal; 3.·, Fernando Vidal. 
Men~oes honrosas - Vftor Ribeiro, Luis 

Filipe A'breu e Francisco e Joao Keil do 
Amaral. 

Os trabalhos dos concorrentes estiveram 
expostos ate ao dia 23 de Abril ultimo na 
Rua Alves Redol, 9-3.·- Dt.·, prevendo-se que 
a Calxa Geral de Dep6sltos leve a efeito, 
em OutuOro corrente, na altura da emlssao 
do referldo selo, uma e~posl9ao destinada 
ao grande publico. 

Selos de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. 
Novidades. Temilticos. Sobrescritos de 1.0 dia. 
- TODO 0 MAliERIAL FILATtLiCO -

BASTOS & CAMPOS, LDA. 
R. MARIA ANDRADE, 55 
LISBOA.I 

FILATtLICO 

Telef. 834108 
(PORTUGAL) 

- Revista mensa I de 48 paginas plenas de i'ntel'esse e actualldade. 
- Seq;:ao permalnente de Numismatica. I I 
- Servi~o de Novidades Univ:ersais compl,eto, a pre~os baixissimos. 
- Suplemento do catalogo Yvert-et-Tellier. 
- Assinatura Anual (12 nume'rOs) 150$00. 

R. :RiC'a'rd'O .Iorge, 9-2.0 Esq. - LISBOA-5 

04 

A SEVERA 
RUA DAS CAVEAS, 55 - 57 * 
BAIRRO ALTO * LISBOA - 2 

Telef. 34006 
* PORTUGAL 

RESTAURA ·NTE TiPICO 

RES TAU ,R ANT T Y P I QUE 

TYPICAL RESTAURA 'NT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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VISITE 0 MUSEU DOS crr 
VISITEZ Ie MUStE des PIT VISIT THE PORTUGUESE 

POST MUSEUM 

HORARIO PROVISORIO 
Todos as d/as ute/so 
excepto domingos e 
segurrdas-/eiras. das 
15 as 18 horas 

HORAIRE PROVISOIRE 
Taus les iours ouvrs
bles, saul les dim an
ches, les lundis et 
conges, de 
15 a 18 heures 

TEMPORARY TIMETABLE 
Every day except 
Sundays, Mondays 
aOO holidays: 
From 15 to 18 o'clock 

RUA DE DONA ESTEFAN lA, 175 

LISBOA-l 
PORTUCAL 

COLECCIONE 
SELOS 
PORTUGUESES 

PARA INFORMA<;OES DE SAIDA DE NOVAS EMISSOES 

E PAGE LAS DIRIJA-SE AOS SERVIC;:OS DE FILATELIA DOS C T. T. 

RUA A·LV£S R'EDOL. 9 - 1." LISBOA 

• .. . 




