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VISITE 0 MUSEU DOS crr 
VISITEZ Ie MUSi:E des PTT 

ENTRADA GRATUITA ENTR£E LlBRE 
FREE ADMITIANCE 

HORARIO 
ABERTO de Terr;;a-feira a Sabado, 
das 10 as 12 e das 15 as 18 h. 
FECHADO aos Domingos, Se-

gundas e Feriados 
HORAIRE 
OUVERT du Mardi au Samedi, de 
10 a 12 h. et de 15 a 18 heures. 
FERME les Dimanches, les Lun-

dis et les Conges 
TIMETABLE 
OPEN from Tuesday to Saturday 
from 10 to 12 and from 15 to 18 
o'clock. 
CLOSED Sundays, Mondays and 

Holidays 

VISIT THE PORTUGUESE 
POST MUSEUM 

RUA DE DONA ESTEFANIA, 175 

LISBOA-l 
PORTUCAL 

.... n n n. nn •• 
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COLECCIONE 
SELOS 
PORTUGUESES 

PARA INFORMA<;;:CES DE SAIDA DE NOVAS EMISSOES 

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

... 
RUA ALV£S REDOL, 9 - 1.· 

• u. • 

LISBOA 

• 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FlllADO NA FEI)ERA~}.O PORTUGUESA DE FllAlIEllA (F. P. F.) 

S6cio n.· 451 da Associa\t 130 da Imprensa Nao-Diaria 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDIE: AV. AlMIRANTE REIS, 70-S.o-Dt.o (com elevodor) -lISBOA-1 - Tel.f. 823936 

CORRJESPONDtNCIA: APARTADO 2869 - LISBOA-2 - PO R TUG A L 

'EXPEDl'ENl'E - Ter,os e Sextos-feiros, dos 21 as 24 horos, e s6bodos, dos 16 os 20 h~ros 

CATEGORIA DE SeCIOS E RESPECTIVA QUOTIZACAO 

LiSBOA e Concelhos limftrofes - Efectivos. 20$00 por mes; Juniores •. 10$00 por mes 

Contlnente (excepto L1sboa e Conce/hos limitrotes) Jlhas e ex-co/6nias 
Correspondentes .. 150$00 por ana . 
Juniores . . . . . .. 70$00 por ana ou eqUivalente em moeda local 

Brasil. . . • . . . . • • .• { 100$00 ana 
Espanha ...• _ ..... 
Outros p8fses . . • . . . . U. S. 56,00., por ana 

PAGAMENTQ ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREiO, DiNHEIRO OU SELOS 
EM CURSO. SAO sec lOS JONIO RES OS MENORES DE 21 ANOS. 

• 

A SEVERA 
RUA DAS CAVEAS, 55 - 57 * Telef. 34006 
BAIRRO ALTO • LlSBOA - 2 • PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Gllitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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Encontra-se it venda 

CATA 'LOCO 

ELADIO DE SANTOS 
DE 

SELOS DE PORTUCAL 
( C 0 ' ,N T l iN E 'N T IE ) 

1978 

Pelo correio, sem registo, acresce mais: 
, registado, 
, a cobran~a, 

CATA 'LOCO 

ELADIO DE SANTOS 
DE 

8S00 
19$00 
24$00 

SELOS DE PORTUGAL CONTINENTAL, INSULAR, ULTRAMARINO E NOVOS PAISES 
DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

TRIG~SIMA NONA EDI CAO 

1978 
Pr~o: 1-25$00 

E 'L A D I 0 D' 'E S -A IN T 0 S 
Rua Bernardo Lima, 27 / LlSBOA 1 - Telefone 49725 

Pelo correio, sem registo, 'acresce mais: 

, registado, 

• , a cobran~a, 
Para 0 estrangeiro, incluindo porte e registo por via normal : 

15S00 

26$00 
31$00 

ESPANHA· ~s. 350, - FRANCA· Frs. 24, - ITALIA i.:iras 4.700, - ALEMANHA-

DM. 11,50 - SUICA·S. F. 12, - U. S. A. Dolars $5, 

, 

BOl(TIM DO ClUBf fllllfllCO Of PORTUGll 
ANO XXXI S,ETEMBRO DE 1977 N.- 292 

o ENCERRAMENTO DA SEDE, DOl C. F. P. 
EM AGOSTO E SETEMBRO 

Alguns associ ados do Clube Filatalico de 
Portugal frequentadores assfduos da sua sede 
nas .tardes- de sabado, dirigiram-se ao di
rector do Boletim soliciando explica~ao para 
esta medida que consideram absolutamente 
negativa e criticavel porquanto, no mes de 
Setembro, a grande maioria dos veraneantes 
fiiatelistas js regressaram 85 suas ocupagoes 
profissionais e filatelicas. Por isso, embora 
sejam de opiniao que 0 Clube devia estar 
aberto todo 0 ano, como sempre sucedeu 
ata ao ano transacto, preconizam aqueles so
cios que, se tal nao for possivel, 0 Clube 
de todos nos encerre as suas portas apenas 
no mes de Agosto, 0 mes para fBrias por 
excelencia. 

N. do D. 

Os homens que, em boa hora, tomaram nas 
suas maos os destinos deste grande Clube 
de ha dols anos para ca, resolveram e muito 
bern que a Direc~ao do Boletim devia ser 
distinta da Direc~ao do Clube, ao contrario 
do que sucedeu durante largos anos. Como 
tal, a evidente que nao nos cabe quaisquer 
responsabilidades na decisao tom ada. 

Desde 0 primeiro dia (js la vao dois anos) 
em que assumimos a pesada mas aliclante 
tarefa de orientar este Boletim recebemos 
tambam a promessa, que, alias, fol sempre 
cumprida, de uma total independencla no 
desempenho do nosso cargo. Dai, tambam, 
o nosso dever de nao nos imlscuirmos nas 
decisoes da Direc~ao do Clube, 

Mas, como orgao oficial do C. F. P. este 
Boletim esta, acima de tudo, ao servi~o dos 
socios da colectividade que, sem duvida, 
sao a razao de ser da existencia de ambos. 

Assim, nao se deve estranhar que procure
mos nestas paginas acautelar os interesses 
dos associ ados, exprimir os seus anseios 
ou referir as seus lamentos acerca de de
cisoes porventura dlscutfveis, dos que tern 
por missao dlriglr, temporariamente, 0 Clube. 

Ao dar a conhecer 0 desagrado que a deci
sao tomada pel a actual direc~ao do C. F. P. 
causou entre os socios frequentadores da 
nossa sede, 0 director do Boletim julga ter 
cumprldo 0 seu dever. 

Como simples soclo do Clube, embora 
compreendamos que razoes muito fortes de
vern ter levado a: actual Direc~ao a tomar 
esta medida, com a franqueza e lealdade que 
costumamos imprimlr as nossas opinioes, 
nao podemos delxar de concordar, em parte, 
com os associ ados que manifestaram 0 seu 
descontentamento pela aludida delibera~ao. 
Dizemos em parte, porque consideramos que 
se justifica plenamente 0 encerramento da 
sede do Clube durante 0 mes de Agosto 
alam do mals porque, no aludido mes, estao, 
praticamente, paradas todas as actividades 
filatalicas no Pais. 

Em nome dos socios que se nos dirlgiram 
e no nosso proprio apelamos para que, a 
partir do proximo ano, sejam ponderados, 
pela Dlrec~ao que estiver em exercicio, as 
anseios aqui expressos. A dedica~ao dos 
sOOios . do C. F. P. merece, julgamQS, ~ der
rogac;ao desta medida. 
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SELOS DA EMISSAO "NATAL- DESENHADOS 
POR CRIANCAS PORTUGUESAS 
IDEIA DOS C. T. T. QUE NOS INSPIROU UMA 
INICIATIVA 

Excedeu a nossa expectativa 0 entusiasmo 
com que os fiihos dos nossos associ ados 
acolheram mais esta iniciativa do C. F. P. 

Foram, com efeito, muitos os jovens «artis
tas- que enviaram os seus trabalhos para se
rem apreciados pelo juri de selecr;ao. 

Poram, devido ao atraso com que os con
correntes remeteram os seus desenhos nao 
foi possfvel expor nos nossos saloes 0 mate
rial que foi entregue para este concurso pe
los inumeros concorrentes. 

Assim, 0 juri nomeado para 0 efeito eSCD
Iheu os trabalhos que possuiam maior nfvel 
de modo a representarem, condignamente, no 
concurso nacional a realizar pelos C. T. T., os 
filhos dos nossos cons6cios. 

Em vez de urn como estava inicialmente 
previsto participarao naquele concurso nacio
nal varios desenhos que 0 nosso juri esco
Iheu dando assim possibilidades a urn maior 
numero de concorrentes. 

Na sua simplicidade os desenhos apresen
tados possuiam, de urn modo geral, grande 
originalidade, imaginar;ao e grande intuir;ao 
artistica. Tenciona, por isso, a Direcr;ao do C. 
F. P. expor na sua sede, numa prOxima opor
tunidade pelo menos os desenhos seleccio
nados. 

Foram ja sorteados Os pramios destinados 
a este original concurso entre os diversos 
concorrentes que, nesta altura, ja os tEim em 
seu poder. 

o Clube Filatelico de Portugal feliclta os 
jovens, filhos dos nossos associados, que 
participaram nesta iniciativa e promete des
de ja, que outras se seguirao. 

IMPORT ADOR·EXPORT ADOR 

Selos e material filatelic:o 

Jorge M. S. Lopes 

Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret. 

OLIVAIS SUL - USBOA 6 
• + 

A PROPOSITO DO COMISSARIADO DA 

AMPHILEX 77 

por Paulo Sa Machado 

Dentro de urn espfrlto que sempre nos 
anima de bern servir 0 melhor que sabemos 
e podemos, e so aceitar cargos, sabendo de 
antemao, que os poderemos cumprir religio
samente, nos leva a responder ao artigo de 
meu amigo Fernando Gomes Carrao onde 
relata as suas impressoes acerca da Expo
sir;ao Filatelica Internacional de Amesterdam 
AMPHILEX 77, recentemente realizada. 

Oiz-se no referido artigo que a represen
tar;ao portuguesa poderia ter sido maior. 
!: verdade, seria ate muito maior, uma das 
maiores de sempre, se os organizadores 
nao tivessem feito urn grande rateio confor
me se pode apreciar pel os mapas indicati
vos. Assim inscreveram-se 19 concorrentes, 
foram aceites pel a Comissao Organizado
ra 14. Mesmo assim, e em virtude de urn 
dos seleccionados ter renunciado a enviar a 
sua inscrir;ao deflnitiva, teve 0 Comiss8rio 
a preocupar;ao de aproveitar essa desistEincia 
e incluir outro nome, 0 que geralmente as 
Comissoes nao aceitam, mas desta vez pas
sou. 

Ponto versado e que nos preocupou, fol 
a aflrmar;ao de que, sendo solicitadas ins
crir;oes provis6rias, nao foram entregues, in
dicando mesmo 0 caso da revista filatelica 
Franquia, que merece de todos n6s a me
Ihor das considerar;oes, pelo trabalho que 
tern des envoi vi do em prol da filatelia, mas 
que igualmente deve informar correctamente 
o que se passou em relar;ao a sua posslvel 
inscrir;ao. Mas vamos ao esclarecimento que 
e devido. Oepois de distribufdas todas as 
inscrir;oes provis6rias que dispunhamos, por 
filatelistas que tivemos 0 cuidado de selec
cionar, ficamos com algumas para posslveis 
iapsos. Aconteceu que mesmo esse pequeno 
numero se esgotou, e quando pedimos nova 
remessa de inscrir;ao para a AMPHILEX 77, 
foi-nos dito que nao enviariam mais, porque 0 
numero de inscrir;oes recebidas ate aquela 
data j8 ultrapassava em muito 0 numero de 
quadros disponfveis, tanto assim 0 era, que 
desde logo nos alertavam para 0 facto do 
grande rateio que todas as representar;oes 
iriam sofrer. 

Estes os factos nus e crus do que se pas
sou em relar;ao a urn posslvel malor numero 
de -Inscrir;oes portuguesas, que poderiam ter 
concretizado a sua aparir;ao em Amsterdam. 
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2 - CARACTERISTICAS 

a) 0 selo postal: deve ter poder de fran
quia, nao ter defeitos e ser aposto no lade 
da i1ustrar;ao do postal. Nao de~em portanto 
ser validamente utillzados os selos que nao 
correspondam a esta definir;ao, tais como: 
selos de porteado, preobliterados, para enco
mendas postais. 

b) 0 postal: 
- a sua i1ustrar;ao deve apresentar a me

Ihor concordancia possivel com 0 motivo do 
selo, ou com urn deles se houver varios, 

- 0 seu formato deve respeitar as normas 
admitidas pelas administrar;oes postais, 

- de preferEincla deve ser de edir;ao co
mercial ou na sua falta, ser de edir;ao pri
vada que r~produza urn documento existen
te antes da emissao do selo. 

Por consequEincia, nao sao admitidos os 
postais que reproduzam mais ou men~s fiel
mente 0 proprio desenho do selo, asslm co
mo as fotografias da maqueta, as monta
gens e as colagens. ~.' 

c) a obliterar;ao: deve ser autentlca, legl
vel e apresentar dupla concordancla com 0 
selo aposto no postal: 

_ de (ugar: 0 nome da localidade onde a 
aposta deve ter relar;ao directa com 0 mo
tivo do selo e, por consequEincia, com 0 do 
postal. 

- de tempo: a data da oblitera~ao deve 
estar compreendida dentro do penodo du
rante 0 qual 0 selo tern poder de franquia, 
isto a entre 0 primeiro dia de emissao e 0 

da su~ retirada de circular;ao. 
(continua) 

ESPOSI(:AO FILATELICA 
DE AMERICA E EUROPA 

HUMlfILARTE. LOI. 
Compra e vende 

SELOS 
MOEDAS 
MEDALHAS 

Cal~ada do Ca'rmo, 25 5/1- Esq. 

TELEFONE 365207 

LISBO.k-2 

Domingos Sacramento 
Mercado FHatel'ico de -Limoa 

Rua do Crucifixo, 28 - Telef. 324891 
LISBOA·2 

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

* TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 
AO FILATELlSTA 

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

E ELAD 10 DOS SANTOS 

* Circulares gratis em distribui~o 

• J. 

.. 

31 



30 BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 

MAXIMAFILIA 
Sec~ao a cargo do Eng. A. Furtado 

(Presidente Honorario da Sociedade 
«Les Maximaphiles Fran~ais.) 

VITDRIA PARA A MAXIMAFILIA 

No ultimo Congresso da Federa~ao das 
Sociedades Filatelicas francesas, celebrado 
na cidade de Annecy (Alta Saboia-, em fins 
de Malo, 0 representante da Federac;ao Por
tuguesa de Filatelia, convidado a sublr it 
tribuna, referiu-se it declarac;ao do Presiden
te Langlois ace rca da decisao sobre a Ma
ximafilia tomada dlas antes no Congresso 
da FIP em Amesterdao . 

Para esclarecimento dos Interessados 
acrescentamos que essa decisao Incidia so
bre a proposta de admlssao da Maximafilia 
no seio da FIP como classe independente, 
pela prlmalra vez apresentada pelo delegado 
da Federac;ao Portuguesa de Filatelia ao 
Congresso da FIP em Budapeste, em 1971. 

Nos debates de Amesterdao sobre a refe
rida proposta participaram 0 Presidente Lan
glois, Mr. Rigo de Righi (Inglaterra), Sig. 
Dlena (Italia) e 0 Coronel de la Ferte (Fran
c;a), tendo sldo final mente pro posta pelo 
Presidente do Congresso a segulnte resolu
c;ao: 

at: crlada a titulo temporario no seio da 
FiP uma Sub-comissao de Maximafilia Iiga
da pelo seu funclonamento it Comissao FIP 
para as colecc;:oes tematlcas •. 

Posta a votac;ao fol esta proposta aprova
da por 20 votos a favor, 6 contra e 3 absten
c;oes. 

A Federac;ao Francesa fOi encarregada de 
contactar as Federac;oes da Belgica, Hungrla, 
Italla e Romenla para que sejam nomeados 
os seus representantes , que, juntamente 
com 0 da Federac;ao Francesa. Coronel de 
la Ferte. constitulrao a Direcc;ao da Sub-co
mlssao. os quais. em prlnclplo, deverao reu
nlr-se no Porto, por ocasiao da PORTUCALE. 
a flm de elegerem 0 Presldente, 0 Vlce-Pre
sldente e 0 Secretario, conforme estlpula 0 
estatuto da FIP. 

Ao cabo de sels anos de luta fol-nos. en
tim, reconhecido um comec;o de vida propria, 
que nao e alnda a meta a atlnglr, mas uma 
prlmeira etapa que a ela nos conduzlra num 
futuro proximo. 

A. FURTADO 

COMPILACAO DOS DOCUMENTOS REFE
RENTES AS COLECCOES DE MAXIMAFILIA 
estabelecldos e aprovados pelo conjunto 
dos colecclonadores europeus de postals
-maximos nas suas Ass e m b I e I a s Gerais 
(Slmp6slos de Maxlmafllia) de 

EUROMAX- Bucareste 1974 
ARPHILA - Paris 1975 
IT ALIA - Milao 1976 

Paises representados: Austria, Belglca, 
Bulgaria, Checoslovaquia. Franca. Gra
-Bretanha, Grecia, Hungria. Italia. Lu
xemburgo, Polonla, Portugal. Republica 
Democratica Alema, Republica Federal 
Alema, Romenla e Sulc;a. 

DOCUMENTO N." 1 

ESTATUTO INTERNACIONAL 
DA MAXIMA FillA 

1 - DEFINICAO 

A maximafilia constitui um dos ramos da 
fllatella; 0 seu objecto e colecclonar selos 
postals: 

- apostos em postais lIustrados corres
pondendo a cartos crlterlos de con
cordancla; 

- obliterados em certas condic;oes de 
concordancla, 

A pec;:a fllatellca assim constituida tem 0 
nome. consagrado pelo uso desde cerca de 
1930. de «postal-maximo». Esta deslgnac;:ao 
justlflca-se pelo facto que os seus tr6s ele
mentos constltutlvos: 

- 0 selo postal, 
- 0 postal i1ustrado, 
- a obliterac;:ao postal. 

apresentam entre si 0 maximo de concor
dancla. 

BOLETIM DO CLUBE F~LATt:L1CO DE PORTUGAL 3 

Neste breve apontamento, nao queremos 
delxar de expressar a manelra assaz cortez 
e correcta, como 0 particular amigo, Eng." 
Manuel Andrade e Sousa, um dos concor
rentes da AMPHILEX 77, pas algumas ques
toes ao Comissario, que este prontamente 
respondeu recebendo em troca amavel carta 
justiflcativa, por parte do concorrente. Sao 
por vezes, estes pequenos nadas, que ca
lam bem fundo num filatelista que mals nao 
pretende do que servlr a filatelia nacional. 

Ao amigo Fernando Gomes Carrao. as ml
nhas desculpas de esta mlnha justlflcac;:ao, 
mas caro amigo, como «quem nao se 
sente ... • 

Espero que esta minha rectiflcac;ao tenha 
servldo de algo para prestigio dos Comis
sarios, pOis sao eles fortes sustentaculos 
da fIIatelia nacional. quando das suas repre· 
sentac;:oes ao estrangeiro. 

MAPA N.· 1 

INSCRICOES PROVISORIAS RECE BiDAS PARA A AMPHILEX 77 

Eng.· Antonio Furtado 
Carlos Viana Guimaraes 
Antonio JUlIo de Almeida (Juventude) 
Dr." Augusto Leal Bastos 
Dr." Augusto Leal Bastos 
Ant6nio Jose de Almeida 
Luis Fillpe Belo Almeida Correia 
Clube Filatelico de Portugal 
Eng." Manuel Andrade e Sousa 
Jorge Alberto Outeiro Sousa Carneiro 
AntonIo Jose de Almeida Marques Bonina 
Cap. Francisco Lemos da Silveira 
Jose Cohen 
Jose Cohen 
Dr." Joao das Neves Gonc;alves Novo 
Associac;ao Portuguesa de Filatelia Tematlca 
Paulo de Oliveira Sa Machado 
Fernando Gomes Carrao 
Jose Dias Afonso 

MAPA N." 2 

INSCRICOES ACEITES 
PELA ORGANIZACAO DA AMPHILEX 77 

Jose Dias Afonso 
Jose Cohen 

6 quadros 
8 

Jose Cohen 
Eng." Manuel Andrade e Sousa 
Paulo Sa Machado 
Antonio JUlIo de Almeida 
Clube Fllatelico de Portugal 

6 
6 
5 
3 

Assoclac;:ao Portuguesa de Fllatelia Tematica 
Carlos Viana Gulmaraes 6 
luis Filipe B. A. Correia 6 
Fernando Gomes Carrao 5 
Dr." Joao N. Gonc;alves 5 
AntonIo Jose A. M. Bonina 5 
Cap. F. Lemos da SilveIra oS 

• a) 

5 b) 

5 c) 
5 0 d) 

Maxlmafilia 
Portugal Classico 
Portugal 
Portugal Classico 
Franc;a Classica 
Portugal Classico 
Portugal Classico 
L1teratura 
Pr8-tilatelia 
Tematlco 
Tematico 
Aerofilatelia 
Inglaterra Classlca 
Cartas de Inglaterra 
Pre-fllatelia 
Literatura 
Tematica 
Tematica 
portugal Classico 

a) Sobre a hora nao quis enviar a colec
CiaO por nao a ter devidamente mon
tada. 

b) Declarou que nao queria particlpar. As
slm 0 Comlssarlo fez a sua substltui
~!io pel a partlclpac;ao do Dr." Augusto 
Leal Bastos. 

c) Nao envlou a colecc;ao por dificuldades 
alfandegarlas. 

d) Nao fol envlada a particlpac;:ao, nem 
me foram dadas qualsquer Justlflca
c;:Oes. 

SOCIO DO C.F.P. 
Ajuda 0 Clube de todos nos cola
bora'ndo na campanha -dOl 2000 
associados. 
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LEGISLAc;AO 
Portal'1ia n.O 267/77 

de 13 de Maio 
~ 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
c;oes, que, ao abrigo das disposic;oes do arti
go 27.° do Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lanc;ada em circulac;ao, 
cumulativamente com as que estuo em vigor, 
uma emissao de selos, com tarja fosforescente, 
comemorativa da «Europa 77", com as di
mensoes de 37 mm X 32 mm, denteado 12 X 
X 12,5, nas taxas, motivos e quantidades 5e
guintes: 

4$ - Planicies do SuI ............ 3 000 000 
8$50 - Serranias do Norte ........ . 1 000 000 
Bloco Filatc~lico (3 X 4$ + 3 X 8$50) 250 000 

Minist6rio dos Transportes e Comunicac;oes, 
22 de Abril de 1977 - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunicac;oes, EmIlio Rui da Veiga 
Peixoto Vilar. 

EMISSAO EUROPA -77 

as selos. euJos desenhos sao da autorla dos Ser· 
vloos Artlstlcos dos CIT. tAm as dlmensoes :j7x32 mm. 
com 0 denteado de 12x12.5. 

as trabalhos de Impresslio foram exeeutados em 
·off·set- pela Imprensa Naelonal· Cass da Moeda. 

a plano de emlssAo e 0 segulnte: 

Reproduoiio autorlzada 
pelos C.T.T. 

4$00 tlragem 3 000 000 em folhas de 50 selos 
8S5O 1 000 QOO - _ 50 

Para esta emlssAo for" emltldo um bloeo (3x4$00 ..L 
+ 3x8S50) com uma tlragem de 250000 exemplares. 

Sobre estes selos e Impressa uma tarJa fosforescente. 
Fol mareeda a data de 2 de Malo de 1977. para 

o 1.0 dla de elreulaOlio deata nova eml8sAo. 

Porta ria n,o 306/77 
de 26 de Maio 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
c;oes, que, ao abdgo das disposic;oes do ar
tigo 27.° do Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lanc;ada em circulac;ao, 
cumulativamente com as que estao em vigor, 
uma emi5sao comemorativa do 7.° Centemirio 
da Morte do Papa }oao XXI, com as dimen-
soes de 27 mm X 39 mm, denteado 13,5, nas 
taxas, rngtiVQs e quantidades seguintes: 

4$ - Pedro Hispano, Papa 
}oao XXI .................. 3000000 

15$ - Pedro Hispano, medico e 
filosofo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 000 000 

o selo da taxa de 4$ tern tarja fosforel'
cente. 

Ministerio dos Transportes e Comunicac;oes, 
12 de Maio de 1977 - 0 Ministro dos Trans
portes e ComunicagCies, Emilio R(d da Veiga 
Peixoto Vilar. 
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LE POS ILLOB (FraD~a) i 
i 

Le Postilion e uma publica~ao trimestral. 
Distribuicao Mundial. 
Contem iiumerosos endere~os de Filatelistas. 
Ofertas unicas. Tudo 0 que voce procura. 
A revista existe em Frances. Ingles e Espanhol. prova da tiragem 
importante. 
Oferecemos tambem servi~os interessantes tais como. Novidades. 
material filatelico. vendas e outras vantagens. 

Assinatura anual 
Envio aereo 
Amostra 

150$00 
60$00 
40$00 

Descontos: Assinatura p~r 2 anos 10 % 
Assinatura por 3 'anos 20 % 
Assinatura por 5 anos 30 % 

Assinatura Vitalicia 
Envio por via aerea 

1500$00 
300$00 

Pe~a amostra, enviando 40$00 para 0 nosso Agente: 

FERNANDO CRESPO 
Apartado 1309 
Lisboa 1 

Junto a quantia de 40$00 para que me envie amostra da revista Le Postilion 

Nome ....... .. .. ....... .. ... ... .. ........ ... ..... ..... ......... .. 

Morada ....... ........................ . ........................ . 
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oY1.11a .Nova 
- - - - - -!:-::-::::-:::- Trancozo 

Fig. 2 

Pel os varlos carimbos que eXlbe, pode
mos adlvlnhar que a carta original fol expe
dlda de Lamego, como 0 respectlvo carlmbo 
nominal 0 sugere, para Taboa90. Nao ultra
passando 10 laguas a distancla entre' estas 
duas localldades, 0 correia de Lamego apll
cou a carta a taxa impressa de 20 rals. 
Acontece que 0 destlnatario nao estava em 
Taboago mas terla delxado a Indica9ao para 
que a sua correspondencla fosse remetlda 
para Villa Nova (de Fozcoa). Asslm 0 cor
relo de Taboago riscou a pena 0 primelro 
enderego, bateu 0 precloso carimbo nomi
nal TABOACO, riscou Igualmente a taxa ini
clal de 20 e Inscreveu a mao a nova taxa 
de 25 e 0 novo enderego. 

Agora atente-se na inscrl9aO manuscrlta 
-Correlo/tle Tran.zo a Villa nova- (na pa

gina aesquerda da figura 1), feita tambam 
pelo Correlo de Taboago. Ora, sendo esta 
localidade ao tempo correlo delegado de 
Lamego, a carta reexpedlda voltou ao cor
relo de origem onde fol conflrmada a nova 
taxa de 25, desta vez Impressa e, atravas 
do clrculto Lamego-Castro Dalre Vlzeu-Tran
cozo, chegou final mente as maos do destl
natarlo que de facto estava em Villa Nova 
de Fozcoa. Como esta vila nao constava do 
-giro- de 1818, a dlstancla conslderada para 
efeltos de flxagao da taxa, fol a de Lamego 
a Trancozo que, pela soma das dlstanclas par-

ciais, se conclui ser de 18 1/2 laguas por
tanto inferior a 20 laguas, a que corresponde 
a taxa de 25. Tudo certo. 

Resta' agora dizer que 0 Sr. Saavedra Frei
re, destlnatario da carta, separou 0 texto des
tacando-o da capa e aproveitou esta para ml
nutar a resposta. So assim se compreende 
que aparega .V.' n.' de Fozcoa- como local 
de expedi9ao, sendo portanto 3 de Dezem
bro de 1824 a data da res posta e nao da 
carta original. Qual teria sido entao esta? 
Nao podemos saber exactamente mas po
demos situa-Ia em 1824, talvez Novembro, e 
a quanto nos basta. 

o aparecimento de qualquer carimbo des
conhecido, tal como fol agora 0 caso de 
TABOACO, representa para mim aconteci
mento que me da bastante prazer. Note-se 
que ja ultrapassel a fase em que os querla 
na mlnha coleC9aO. Agora 0 meu grande 
objectlvo a descobrir qual 0 seu contrlbuto 
para urn maior conhecimento da hist6rla pos
tal do nosso Pars. Portanto no que estou 
verdadelramente empenhado a em fomentar 
bus cas em arqulvos antlgos que ainda pos
sam exlstir por esse Pars fora. Onde estao? 
Pela parte que me toca YOU continuar a 
procura-Ios. 

A terminar dois esclarecimentos: (a) todos 
os carlmbos da carta em aprego, quer no
mlnals quer de porte, sao de cor sapia e 
(b) todas as localidades mencionadas nesta 
pequena hlstoria sao escrltas com a gratia 
da apoca. 

LUXEMBOURG 

5.' Exposlgao Filatalica Internaclonal 
de Jovens Filatelistas 
6 a 10 de Abril de 1978 

Comissario em Portugal: 
Paulo de Oliveira Sa Machado 
Rua Dlreita das Camplnas, 33 
PORTO 

A F IlL A T ~ Lie A 

Sefes para colec~es 

COMPRA E VENDE 

Apartado 13 - Telefone 856 - ELVAS .... ____________ -. ____ -. _________ .-~t 
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EMISSAO COMEMORATIVA DO 7.0 CENTENARIO DA MORTE 
DO PAPA JOAO XXI 

as selos, cujo desenho e da autorla dos Servlf;os 
Artfstlcos dos CIT, tllm as dlmensoes 27X39 mm, 
com a denteado de 13,5. . 

as trabalhos de Impresseo foram exacutados em 
-off·set. pela Lltografla de Portugal. 

a plano da emlssao e a segulnte: 

4$00 tl ragem 3 000 000 
15$00 1 000 000 

Cada folha tem 50 exemplares. 
a selo de 4$00 tem uma tarje fosforescente. 
Fol marcada a data de 20 de Malo de 1977 para 

a I." dla de clrculac;ao desta nova emlssao. Reproduc;/io autorlzada pelos C.T.T. 

Porta ria n.O 380/77 
de 23 de Junho 

Manda 0 Govemo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica~oes, 
que, ao abrigo das dispasi~oes do artigo 27.0 
do Decreto-Lei n.O 42 417, de 27 de Julho de 
1959, seja lan~ada em circula~ao. cumulativa
mente com as que estao em vigor, urna emis
sao extraordimiria de selos, com tarja fosfores
cente, comemorativa do Dia de Camoes e das 
Comunidades Portuguesas, com as dimensoes 

de 40 mm X 29 mm, denteado 12 X 11 3/., nas 
taxas, cores e quantidades seguintes: 

4$ - fundo azul .. .. . .. . .. .. .. . 5 000 000 
8$50 - fundo oere .. .. . .. .. . . . .. . 1 000 000 

Ministthio dos Transportes e Comunica~oes, 
6 de Junbo de 1977. - 0 Ministro dos Trans
partes e Comunica~oes, Emilio Rui da Veiga 
Peixoto Vilar. 

EMISSAO COMEMORATIV.A DO DIADE CAMOES 
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

Raprodut;fto autorlzacfa palos C.T.T. 

as selos, cujos desenhos sao da autorla dos Ser
vlc;os Artfstlcos dos C.T.T., tilm as dlmensOes 40X 
x29 mm. com a denteado de 12X113/4. 

OS trabalhos de ImpressAo foram executados em 
-off-set. pela Imprensa Naclonal - Casa da Maeda. 

o plano de emlssao e 0 segulnte: 

4$00 tlragem 5 000 000 em folhas de 50 selos 
8$50 1 000 000 • 

Sobre estes selos e Impressa uma tarja fosfores
cente. 

Fol marcada a data de B de Junho de 1977. para 
a 1." dla de clrculac;ao desta nova emlssilo. 
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Portaria n.O 475/77 
de 28 de Julho 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunicar;oes, 
que, ao abrigo das disposi~es do artigo 27.0 
do Decreto-Lei n.O 42 417, de 27 de Julho de 
1959, seja Ianr;ada em circuIar;ao, cumulativa
mente com as que estao em vigor, uma emis
sao extraordinllria de selos, com tarja fosfores
cente, alusiva it educar;ao permanente, com as 
dimensoes de 37 mm X 32 mm, denteado 12 X 
X 12,5, nas ta.'Cas, motivos e quantidades se
guintes : 

4$ - Menino com 0 computador 
4$ - Rancho e barcos .......... .. 
4$ - Homem com tractor 
4$ - Grupo com atomo .. ... . 

Bloeo filab~1ico (4 X 4$) ...... ... 

3000000 
3000000 
3000000 
3000000 

80000 

Ministc~rio dos Transportes e Comunicar;oes, 
18 de Junho de 1977. - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunicar;oes, Em£lio Htli dn Veiga 
Peixoto ViICll'. 

EMISSAO ALUSIVA A ccEDUCAC;AO PERMANENTED 

Reprodu(:ilo autorlzad. pelos C.T.T. 

Os 8elos. eujos desenhos siio da autorla de Jose 
lids Tinoco. t!m as dlmensOas 37X32 mm. com 0 
danteado de 12x 12.5. 

Os trabalhos de ImpressAo foram exacutados em 
-off·set- pela Imprensa Naelonal - Cella de Moeda. 

o plano de emlello e 0 segulnte: 

4SOO tlr8gem 3000 000 am folhes de 50 selos 
4100 
4SOO 
4100 

Para asta emlssfto fol emltldo um biDeD (4)( 4SOOJ 
com uma !Iragem de 80000 exemplares. 

Sobre estes selos e Impres8a uma !arja fosfo· 
reseente. 

Fol mareada a data de 20 de Julho de 1977. para 
o 1.· dla de elreulsQ80. 

NA GRE·VE DOS CORREIOS DE 1917 

Ha poucos meses fomos surpreendldos pe-
10 aparecimento de Urn grande pedaeo de fo
Iha de selos de 1 c., verde, do tlpo Ceres, em 
papel pontinhado, que exlbla 0 carlmbo mos
trado .na gravura, no qual se Ie ESTACAO/ 
DOS/PRESOS TELEGRAFOS POTSAES/DO/ 
FORTE DE CAXIAS/SERVICO DA POSTA. 

o pedaeo da folha fol rapldamente reparti
do por os colecclonadores presentes e cad a 
urn fez os comentarlos a prop6slto. 

Naquele momento, a prlmelra oplnlao que 
nos surgiu fot de que se tratava de uma das 
multas espectes de carlmbos usados durante 

Por: A. GUEDES MAGALHAES 
L. F. E. P. 

a greve de 1920. Porem, 0 facto do selo ser 
verde e nao castanho, Imedlatamente nos co
locou em serla duvlda e resolvemos procurar. 
por via oflclosa. a satlsfaeao da nossa justifl. 
cada curlosidade. 

De Indagaeao em jndagaltao, acabamos por 
nos dlrlglrmos ao sempre amavel e lIustre 
hlstorlador postal Godofredo Ferreira, a quem 
n6s, filatellstas, muito estamos a dever. 

E sao dele as informaeoes prestadas como 
os comentlirios produzldos em duas mlsslvas, 
que nfio reproduzlmos textlJalmente por ter-
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TABOA~O 

Ja antes de este carimbo nominal ter 
manlfestado a sua existencla atraves duma 
local apareclda no n.· 290 do boletim do 
C. F. P., tivera eu oportunldade de fotocoplar 
a peea, par gentll cedencla do seu propria
tarlo. Pertencendo II classe dos carimbos 
nomlnals utillzados na epoca pre-adesiva. 
desconhecldo ate agora. emerge TABOACO 
duma IIsta de colegas que, tudo levando a 
sup~r que deverlam exlstlr. primam em se 
manter ciosamente escondldos. Este assim 
o fez durante mals de 150 anos, outros con
tlnuam a inslstlr em nao se quererem mos
trar, flnalmente outros porque na realidade 
nao se vao mostrar, acabam por nos con
veneer de que de facto nunca exlstiram. 

i: curloso que ultlmamente se verificou urn 
surto no apareclmento destes carlmbos no
mlnals. Contam-se entre eles, Palmela, Lou
rinha, Benedicta, Garvao e outros. Isso me 
tern entusiasmado, agora que estou traba
Ihando, de parcerla com 0 meu col ega e ami
go Cor. Guedes de Magalhaes. na elabora
eao dum catalogo de carimbos utilizados na 
epoca pre-adesiva. 

Mas voltemos a TABOACO. A leiturada 
local em que atras falel. pede conduzir a 
uma incorrecta interpretaeao das operae6es 
postals a que 8 carta fol submetida. Com.o 

Por: PALA NOGUEIRA 

acordo do proprietario da carta e autor da lo
cal e a achega aballzada do Cor. Magalhaes, 
pretendo, com 0 presente artlgo, historlar 
aqullo que postal mente se passou, com base 
nos carimbos apostos. Na figura 1 mostro a 
carta em apreeo na sua versao integral. 

Em primelro lugar ha que dlzer que a 
peea e apenas metade da carta original, cujo 
verso (8 dlrelta na Fig. 1) 0 destlnatarlo 
aproveltou para mlnutar a resposta que, no 
final. Indica ter sido escrita em Vila Nova 
de Fozcoa aos 3 de Dezembro de 1824. 

Em segundo lugar; no conhecido -MAPPA 
dos CORREIOS ASSISTENTES DE PORTUGAL 
SUA MOTUA CORRESPOND.' ou giro do Cor
reio entre os mesmos e a Admlnlstraeao 
Geral de LlSBOA., verifica-se que Taboaeo e 
Villa Nova de Fozcoa, localidades que fazam 
parte do trajecto que a carta percorreu, nao 
aparecem nele. Na figura 2 apresento 0 tea
tro das operae6es postals, em esquema ba
seado no -mappa. citado, aparecendo apenas 
as localldades do -giro» de 1818 percorrldas 
pela carta e mals Taboaeo e Villa Nova que 
marquei nos locals aproximados em que 
se sltuavam. 

(Continua na psg. seguinte) 

• 
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I MOSTRA FILAT£LICA DO TEMA 

Da Calxa Geral de Dep6sltos recebemos 
o segulnte comunlcado que, gostosamente, 
damos a conhecer aos nossos leltores: 

.A Calxa Geral de Dep6sltos sob a agide 
do Instltuto Internaclonal das Calxas Econ6-
micas, promove uma serle de actos come
moratlvos do Dla Mundlal da Poupanr;:a, 31 
de Outubro. 

Entre as varias aer;:6es filatalicas progra
madas destaca-se a realizar;:ao, nas suas ins
talar;:6es da Rua do Ouro, n.· 49, de 31 de 
Outubro a 11 de Novembro de 1977, da 
primelra Mostra Filatalica do tema .POU
PANCA •. 

Esta manlfestac;:ao tem como principal ob
jectivo 0 lanr;:amento no Pars de um tema 
ainda original, 0 que proporelona ao eolecclo
nador as tarefas de Idealizar 0 seu plano 
condutor e busear os selos e outras peQas 
filatelicas que hao-de formar a sua coleet8-
nea ....:.. 0 que a, sem duvlda, um trabalho te
matico apalxonante. 

A Inleiatlva despertou grande interesse nos 
melos filatalleos portugueses, reglstando-se 
na data do encerramento das inscrlc;:6es a 
adesao de um numero muito razoavel de 
expositores, dotados alguns deles com ma
terial apresentando ja earacteristlcas que 0 
qualifieam para poder ser exibldo com su
cesso nao s6 perante filatelistas mas tam
bem frente ao publico extremamente nume
roso que frequenta 0 local onde a Mostra 
estara patente. 

Para aperfeil;:oamento das partlclpaQoes
nomeadamente das que se encontrem alnda 
em estado gestionarlo - a Calxa Geral de 
Dep6sltos coloca ao dispor dos Interessados 
osprastlmos do seu consultor filatallco, aju
da que constitul tambam uma forma Inadlta 
no nosso Pais de apolo aos partlclpantes e 
que, justificada por se tratar de um tema de 
criaQao e pratiea reeentes, permltlra com um 
trabalho ordenado durante os pr6ximos tres 
meses, levar as colecc;:oes a um melhor apu
ro por altura do acontecimento. 

Tambam nos centros onde ha mais do que 
um Inscrito - Lisboa e Castelo Branco -
esta a ser fomentado 0 trabalho em grupo, 
sabldo que, em Filatella, a colaboraQao entre 
partlcipantes do mesmo sector - neste caso, 
a tematlca .POUPANCA. - a sempre multo 
vantajosa. 

No pr6prio dia 31 de Outubro, a Empresa 
dos Correlos e TelecomunicaQoes de Portu
gal (C. T. T.), assoclando-se amavelmente a 
esta inlclatlva, apora um carlmbo comemora
tlvo em toda a correspondencla apresentada 
no posto temporarlo de correlo que funclo
nara no reclnto da Mostra. 

A Caixa Geral de Dep6sitos por seu lado, 
durante 0 referido dla, pora a disposlc;:ao dos 
interessados, a titulo gratulto um catalogo 
- peQa filatallca aluslvo a esta promlssora 
prlmelra Mostra Filatalica do tema .POU
PANCA •.• 

~evista Filatelica Portuguesa. Uma revista ao servi~o do colecdonador. 
Assi'naJura an:ua,J (11 numeros) 1170$00. Envia-se exempla,r amostra a 
quem 0 solicite e envie 5$00, em salos, para portes e despesas de expe
diente. Esoreva-nos. I~ra~ Artur Portela, 2-5.° Dt.O - Lisboa 4-
PORTUGAL 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 7 

mos necessldade, para facil intellgencia, de 
Integra-los num unico conjunto. 

Como consequencla do estado de guerra, 
os ganeros de prlmelra necessldade come
c;:aram a rarear e os seus preQos a subirem 
vertlginosamente. A carestla da vida come
c;:ou a afllglr tada a gente e 0 pessoal dos 
Correlos e Telagrafos pedlu aumento dos ven
clmentos. 

Como 0 Governo nao concedesse tal au
mento, no dia 1 Set. 17, Sabado, 0 pessoal 
das Centrais de Correios e Teh~grafos, de 
Lisboa, declarou-se em greve. 0 Governo Ime
diatamente mllitarlzou 0 servlQo que fOi en
corporado no Minlsterio da Guerra, de que 
era Minlstro 0 general Norton de Matos. Este 
encarregou 0 major Luis Galhardo de aglr. 0 
quaI, desastradamente, fez prender 0 pessoal 
das eentrais (cerca de 1 000 funelonarios) que 
flcou detldo a bordo do paquete LourenQo 
Marques. 

Embora a greve se tlvesse estendldo a to
do 0 pals, na segunda-felra, dla 3, 0 pessoal 
das secretarlas da Administrac;:ao-Geral apre
sentou-se ao servlQo no palacio da rua de S. 
Josa, a hora regulamentar e sem qualquer de
clarac;:ao de greve. Algum tempo depols, uma 
forQa de Infanta ria montou guarda aos portoes 
e 0 eomandante, fez saber, a todo 0 pessoal, 
que na ocasiao da salda {lada funcionarlo de
verla entregar uma declaraQao de que nao era 
grevlsta, 0 que causou geral IndlgnaQao. Na 
verdade, se os funclonarlos se mantlnham 
nos seus lugares, a que prop6sito vlnha a 
exlgancla da declarac;:ao? Chantagem para se 
desmorallzar os grevistas presos? 0 coman
dante da forc;:a, Ducla Soares, pessoa slmpa
tlca e delicada, a tados Os reelamantes res
pondla que nao podia dlseutlr as ordens dos 
seus superlores. E as 17 horas desse dia 3, 
64 tuncionarios, Justamente metade dos que 
estavam no edlflelo, assustados, apresenta
ram a deelarac;:ao e puderam salr. Os restantes 
64, que nao aeederam a exlgenela, flcaram de· 
tldos e, uma hora depols, 4 caminhoes da G. 
N. R., cada um com um of lela I e duas prac;:as 
armadas, carregaram com os 64 funclonarlos 
para 0 Forte de Caxlas, onde estlveram pre
sos durante dez dlas. 0 governo flzera as
slm mals 64 grevlstas. 

Logo na manha do dla Imedlato apareceram 
no Forte amlgos e parentes dos presos que 
desde logo se presta ram a levar correspon
denela para as famllias. Asslm se estabeleeeu 
um servlQo de correlo dos presos. E para 
que este servlQo fosse mesmo postal, Go· 

dofredo Ferreira, que era um dos presos, 
em tom de brineadeira lembrou que s6 falta
va um carlmbo. Pols Raul Vieira, funclonarlo 
que mals tarde passarla a sltuar;:ao de lIeenr;:a 
ilimltada, logo Se prontiflcou a confeccionar 
o dlto carimbo e que ficou pronto em poucas 
horas, embora com 0 erro .POTSAES. em 
vez de .POSTAES •. 

No dla 6 foi solenemente Inaugurada a Es
taQao Postal com uma mala de couro, para a 
correspondencia a expedlr, que pendia do 
ramo duma ,das arvores. Junto, havia uma cor
neta, usa:da pelos cartelros rurais, para In
dlcar as expedir;:6es. As primeiras postas des
sa dia foram: 10,30 por Ant6nlo Ribeiro dos 
Santos, fllho do C. E. de Caxlas; 12,00 por D. 
Maria das Dares Vieira. 

Nalgumas dessas correspondencias, mas 
em multo poucas, houve quem colasse selos. 

Restara intacto algum desses inteiros fila
telleos? 
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Por raz6es. de natureza admi· 
nistrativa este numero do Bo
letim do Clube Filatelico de 
Portugal respeita" 'ao mes de 
Setembro e nao de Agosto 
como, em principio, devia ser 
dado 0 caracter bimestral des
ta revista. . . -
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FILATEUA DA REPOBLICA POPULAR DE MOCAMBIQUE 

Gral;as a amabilidade do esforl;ado filate
Usta e bam amigo Jorge Luis Fernandes, po
deremos apresentar toda a documentac;ao fi
latellca produzlda em Moc;amblque ap6s a 
Independencla, com alguns comentarlos 
utels. 

Portaria n.' 203/75, de 19 Abr. 75 

Com a independencia do Estado de Mo
c;amblque no dia 25 de Junho, delxarao de 
ter curso legal os selos postals que se en
contram em circulac;ao, com excepc;ao dos 
que celebram a Acordo de Lusaka. 

Sera aplicada a sobrecarga .Independen
cia/25 de Junho de 1975- nas emlssoes axis
tentes, prevlamente escolhldas, tendo em 
conta a valor das Taxas, 0 valor artlstlco, os 
motlvos e 0 valor fllatelico dos selos. 

Portaria n.' 347/75, de 21 Jun. 75 

Aplicada a sobrecarga .lndependencla/25 
Junho 75- nos selos e quantldades seguln
tes, para clrcularem a partir de 25Jun75: 

Borboletas .. .. .... ....... ... ... $40 - 300000 
.... .. .... .. 7$50 - 350 000 

Mapa de Moc;amblque .. .. .. $10 - 3960000 
.... .. .. .. .. 20$00 - 470 000 

Ollmpladas de Munlque .. , 3$00 - 2 310000 
Desportos .. . . . . .. .. .. .. .. . ... .. 2$50 - 890 000 

....... .. ... 4$50 - 100 000 

.......... .. 15$00 - 140000 
Mlneralogla ................. ... . 3$50 - 2940000 

........ .. .. 10$00 - 180000 
Centenarlo OMI/OMM ...... 2$00 - 4 420 000 
Satellte .. ...... . ... .. .... . . ... . ... $50 - 3 000 000 
Vaurlens .... . .. ... ....... ...... . 1$00 - 1 400000 

.... ..... .. . 1$50 - 710000 
· ... . .... . . . 3$00 - 840 000 

Correia aereo ... .. ..... .. ... ... 3$50 - 4 830 000 
· . .. . . . ... . . 4$50 - 4 985 000 
· . .... . ... . . 5$00 - 370 000 
... .. ..... .. 20$00 - 1 375 000 

IIorteado . . . . . . . . . . ... . . ... .. .... $30 - 15 000 
........ ..... .. $50- 3000 

..... .... .. . 1$00- 2250 

.......... .. 2$00 - 45 000 

......... .. . 5$00 - 60 000 

A parte relatlva aos selos de Porteado fol 
cancelada posterlormente. 

Nao houve sobrescrito oficlal e os carim
bos especlals nao tlveram a deslgnac;ao da 
localidade. 

o Clube FilateUco e Numism8llco de Mo
c;amblque emitlu sobrescrlto especial que foi 
vendldo nos correlos. 0 Banco de MOl;ambl
que emltiu sobrescrlto que foj usado com ca
rlmbo especial da exposlc;ao organlzada pelo 
Banco. 

Portarla n.' 137/75, de 18 Oez. 75 

Para clrcularem conjuntamente com os se
los que estao em vigor serao postos em clr
culal;ao selos da emlssao representatlva .Uni
dade, Trabalho, Vlgllancla- tendo como motl
vos: 

Nas taxas de $20, $30. 550 e 2$50: 
Imagem de serra campestre, indlcando 0 

Sol que 0 perlodo de trabalho se faz durante 
o dla; um grupo de seis flguras de maos da
das slgnlficam a unldade do povo; as flguras 
armadas slmbollzam a vigllancia. 

Nas taxas de 4$50, 5$, 10$ e 50$: 
A Unldade e representada atraves das 10 

figuras de maos dadas; 0 Trabalho e repre
sentado por 12 flguras realizando dlversos 
trabalhos; a Vlgllancla e expressa pelas fi
guras centrals armadas. 

Serao emitidos pela Imprensa Naclonal de 
Moc;amblque nas quantldades seguintes: 

500000 da taxa de $20, preto, verde, vlole
ta, sepia e verde-claro. 

1 000000 da taxa de 530, preto, sepia, cas
tanho, amarelo, azul-oriental e azul-claro. 

2000000 da taxa de $50, .preto azul, sepia, 
verde escuro, verde claro e vermelho. 

1 000000 da taxa de 2$50, preto, verde. 
amarelo, azul oriental, azul claro e castanho. 

400 000 da taxa de 4$50, preto, castanho, se
pia e encarnado. 

2000000 da taxa de 55, preto, sepia, verde 
e vloleta. 

1 000000 da taxa de 10$, preto, azul, ver
melho e sepia. 

400 000 da taxa de 50$, preto, amarelo, ver
de e encarnado. 

Impressos na Imprensa Naclonal de Mo
c;amblque em folhas de 50 selos. 

Houve sobrescrlto oflclal com carlmbos 
de 1.· dla, de data m6vel, em Lourenl;o Mar
ques, Inhambane, Balra, Quellmane e Nampu
la (catalogo Palma Leal 1-109; 1-110; 1·111; 
1-112; 1-113). 
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Compro (ou pOl' troca : dou Portugal Ii mun
do) selos, documentos postais (FDC, provas, 
ensaios, etc.) sobre tema: cPONTES •. Enviar 
propostas a: Luis Miguel Capao Filipe - R. 
Jose Luciano Castro. 132r/c, Aveiro. 

Vendo 156 selos de 24 paises do tema 
«Flora. 98% novos. Total de cabilogo da es
pecialidade 740 frs. Vendo mellior oferta. 
Lucio Reis - Apartado 189 - Coimbra. 

SOcio CFP n." 723 deseja trocar selos no
vos de Portugal em series completas. Base 
Yvert e valor facial. Resposta assegurada. 
MANUEL P. LANCHA, Rambla Modolell 49, 
Buz6n 34, Viladecans (Barcelona) ESPANHA. 

Compro, vendo, selos nacionsis e estrangei
ros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto. lote 
434-4." E. Ret. - Olivais Sul, Lisboa 6. 

CABO VERDE compro tudo para especia
liZa9aO: cartas, bilhetes-postais, inteiros, ca
rimbos sobre selos usados, selos novos, erros, 
provas, ensaios etc .. . 

Felix G. Guillamon. Apartado 454. Malaga. 
Espanha. 

VLADOIANU MIRCEA - CAL. SEVERI
HULII 59 BL.J. 3.AP. 4-1100 CRAIOVA
R. S. ROUMANIE POUR: t. p. neufs series 
complets, cortes mes couleurs, disques pi-12up 
(folklorique) materiaux pour peche (moulinet
te Michel 406, Quick D .A.M. 330/33; ou au
tres sorts sur les rulments, nylon 015, 020, 025, 
030: lancette telescopique et autres, donne t. p . 
neufs en series complets, envellope premier 
jour Reponse assurree. 

M'ACAZINE 

Com pro pelo mellior pre90, Sf"Jos aDs quilos 
ou aDs centos. Indicar quantidades e pre90S. 
ILRC, Bairro Duarte Pacheco, 95 - Braga. 

Agradecemos 0 favor a quem levou por 
engano, 0 cL'Echo de la Timbrologie. n." 
1474, devolve-lo a secretaria. 

Reinado D. Carlos. Procuro bons selos no
vos, cartas, inteiros, documentos, ensaios, pro
vas, etc. Compro au traco H. Torres. Portela, 
lote 96-3 E - Sacavem. 

SELDS 
PORTUGAL, COLON lAS E 
ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S!:RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1.' DEZEMBRO, 45-3.' 

TELEF.365852 

LISBOA 

FILATELICO 

- Rev,ista mensa, I de 48 piiginas plenas de inteJ1esse e actualldade. 
- Seq;ao pel1manente de Numismiitica. 
- Servic;o de Novidades Universais compl,eto, a pre~os baixissimos. 
- Suplemento do ca,tiilogo Yvert-et-Tellier. 
- Assinaltura Anua,1 (12 nume'ros) 150$00. 

R. ,Ricardo Jorge, 9-2.° ,Esq. - LISBOA-5 
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I would like to exchange new complete sets 
from Portugal by new complete sets of any 
Western European country. Yvert basis. Bal
tar - Almas, lote 5_2." Dt.", Santa Clara -
Coimbra - Portugal. 

Selos. Compro e vendo. 
Lotes, cstocks», colecr;:oes novos ou usados. 
Tenho grande cstocks» de selos cLissicos, 

novos e usados, em exemplares de excepcio
nal qualidade, bem como todos os restantes 
do continente, e series do Ultramar. 

Rua da Penha de Fran~, 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 
apreciar;:iio. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Vendo classificadores estrangeiros. o,Ptima 
qualidade e apresentar;:iio, tamanhos medio e 
grande. Tambem aceito em pagamento selos 
minha escolha de Portugal e paises Europa 
ocidental em senes completas novas ou usa
das. Respostas por escrito a Pedro Jose Wad
dington Peters (socio N." 439, do Club e). re
sidente na Av. Joao Cris6stomo, 81-4." Lis
boa-I. 

Compro selos ceres de Portugal em quanti
dade usados ou em lotes variados. Diga 0 

que tern e quanto pretende ou se pretende 
trocar. Jose Sieuve Afonso. R. Estado da 1n
dia, IO-IO."-A - SACAWM. 

Contra 100 selos comemorativos diferentes 
de prefer~ncia das tematicas Natal ou religio
sas, envio outros do mesmo valor. Servi~o de 
Novidades de ltalia e do Estado do Vaticano. 
Quintavalle Alberto. Via Dei Mille n." 18 
35.H1O Pad ova (Halia). 

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA 
Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que 
colecciona. Faremos envio para apreciar;:iio. 
Sl!:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

CART AS ANTIGAS, com ou sem selo, 
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado, 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

Tenho series e selos novos e usados, anti
gos, de Portugal e ex-Colonias, especialmente 
de Angola, e da Alemanha, Austria, Belgica, 
Checoslovaquia, Espanha, Franr;:a, Holanda, 
Hungria, Suir;:a, Inglaterra, Brasil, E. U. Ame
rica e outros paises de todo 0 mundo. e no
vos de paises africanos independentes. F.D.C. 
e sobrescritos comemorativos de Angola, para 
vender c/ grandes descontos, ou trocar por se
los antigos de Portugal e ex-Col6nias - IIi
dio Correia dos Santos Lima - Arouca -
Caber;:ais. 

Troco selos usados de Espanha, sortidos, 
por selos us ados de Portugal. Base 1 X 1. Cor
respond~ncia em Portugues. 

Manuel Rodriguez Garcia. S. Francisco de 
Asis, I-I." A. Consuegra (Toledo) Espanha. 

Vendo series completas novas paises ex
pres sao portuguesa, F .D.C. Erros de S. Tome. 
Prer;:o sem concom~ncia. Envios a cobranr;:a 
por conta do compracIor. Ant6nio de Matos 
- Rua Padre Francisco Alvares, 27-2." es
querdo - Lisboa 4. 

Vendo 78 selos novos de 38 paises. Valor 
aprox. Cat. Yuert-200 frs. Emissoes do Cent.O 
do Telefone. Vendo melhor oferta. Lucio Reis 
- Apartado 189 - Coimbra. 

Estou interessado em 25/50 selos usados 
das ultimas emissoes de Portugal. Franr;:a, 
Alemanha Ocidental, Grecia e Outros Paises 
cIa Europa Ocidental. Isabel Portillo. Perez 
Galdos 5 p. 26 Valencia 7 - Espanha. 

Alemanha Oriental. Incompleta. Com 1.441 
francos de selos novos e 1.153 francos usados. 
Vende maior oferta - Antonio de Matos -
R. Padre Francisco Alvares, 27-2.". Esq." -
Lisboa 4. 

Timbres, Stamps. Sellos Briefmarken. Je 
donne des noveautes de la Belgique, France, 
Malta (Republica), Gilbraltar, Liechtenstein, 
Grande-Bretagne, Israel, Autriche, Yougosla
vie Faroer, ONU, Eire, Ghana, Channel, Is
lands, Espagne et Portugal. Service des no
veautes. Ecrire premier Tino de Palma. Via 
A Tortora 31-Pagani (SA) 84016 !talia. 
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Portarla n.· 138/75, de 18 Dez. 75 

Manda emltir, pelo prec;:o de 75$ cada, 
15000 blooos das dimensoes 174X125 mm, 
com os olto selos da emlssao .Unldade, Tra
balho, Vlgllancla •. 

Note-se que 0 bloco tem as dlmensoes to
tals de 132X181 mm. 

Portarla n.· 139/75, de 18 Dez. 75 

Manda exclulr da Portarla n.· 347/75, de 21 
de Junho, os selos de Porteado. 

Portaria n.· 79/76, de 3 Abr. 76 

Manda emltir selos da emlssao representa
tiva do aDla da Mulher Moc;:ambicana •. 

Selo de 1$ -1 000000, preto e verde, re
presenta a mulher com 0 seu fIIho na tarefa 
campestre. 

Selo de 1$50 -1000000, preto e sepia, 
representa a mulher no enslno ao ar livre 
selo de 2$50 - 500 000, preto e azul claro, 
representa a mulher na tarefa de enferma
gem selo de 10$ - 300000, preto e verme
Iho, representa a mulher na luta armada, ten
do ao colo uma crlanc;:a. 

Todos os dizeres, Inclulndo as taxas, sao 
impressos a preto e todos eles contem a Ia
genda .7 de Abril - Dla da Mulher Moc;:am
blcana, dla em que foram postos a venda. 

Litografados em papel esmalte gomado, em 
folhas de 100, na Empresa Moderna e picota
dos na Imprensa Nacional de Moc;:amblque. 

Houve sobrescrlto oflclal com carlmbo de 
1.· dla sem Indlcac;:ao de localidade. 

Portaria n: 94/76, de 20 Abr. 76 

Manda aplicar a sobrecarga • Presidente 
Kenneth Kaunda-Prlmeira Vlsita - 20-4-976-
em selos do .Acordo de Lusaka.: 

2$00 - 200 000 
3$50 - 200 000 
6$00 -100000 
Postos a venda em 20 Abril, niio havendo 

sobrescrlto oficlal nem carlmbo de 1.· dla. 

Portaria n: 114/76, de 19 Jun. 76 

Manda emltlr os selos 'da emissiio repre
sentatlva .1.· Anlversario da Independencla 
de Moc;:amblque •. 

Selo de $50 - 1 500000 policromado re
presenta a chegada de Samora Machel a Ma
puto. 

Selo de 1$00 - 1 000000, policromado, re
presenta a cerim6nia da Proclamac;:ao da In-

dependencia, com 0 arrear da bandelra portu
guesa e hastear a moc;:ambicana. 

Selo de 2$50 - 200 000 policromado, re
presenta a assinatura da tom ada de posse 
de Samora Machel. 

Selo de 7$50 - 200 000, policromado, re
presenta 0 desflle das Forc;:as Populares de 
Libertac;:ao de Moc;:amblque. 

Selo de 20$ - 100000, policromado, repre
ta a Chama da Unidade no Festival dos Con
tlnuadores. 

Em todos os selos consta a legenda azul 
. 25 de Junho de 1976 - Um ana de Indepen
dencla •. 

Litografados em papel esmalte gomado e 
impressos na Imprensa Naclonal de Moc;:am
bique em folhas de 50 selos. 

Os motlvos siio da autorla da Direcc;:ao Na
clonal de Propaganda e Publicldade e foram 
postos a venda no dla 25Jun76. 

Houve sobrescrito oflclal e carimbo de 1.· 
dla sem indicac;:ao de localidade. 

Portaria n: 137/76, de 24 Jul. 76 

Manda emitir selos da emissiio comemo
rativa .Centenarlo do Selo Postal-1876-1976· 
com motivos: coroa e 0 emblema da bandei
ra naclonal. 

Selo de 1$50 - 1 000000, com 0 fundo em 
ocre, reproduzindo 0 primeiro selo emltido 
para Moc;:ambique, da taxa de 5 rels, a preto 
e em sobreposlc;:ao 0 emblema da bandelra na
cional. 

Selo de 6$ - 500000, com fundo em ver
melho. 

Litografados sobre papel liso, gomado, em 
folhas de 50 selos, na Imprensa Naclonal de 
Moc;:amblque, com denteado 14. 

Os motivos siio da autoria da Dlreccao Na
cional de Propaganda e Publicldade e seriio 
postos a venda em 25Ju176. 

Houve sobrescrlto oflcial e carimbo de 1.· 
dia sem designac;:ao de localidade. 

Apesar da portaria Indicar 0 denteado 14 
56 os temos vlsto com denteado 12. 

Portaria n.· 165/76, de 24 Ag. 76 

Manda aplicar a sobrecarga .FACIM-1976-
no selo da emlssiio .JJnldade, Trabalho, Vlgi
lancla., em 100000 selos da taxa de 2$50, pa
ra serem .postos a venda no dia 28Ag076. 
Destlnam-se a comemorar a Felra Agro-Pe
cuarla, Comerclal e Industrial de Moc;:ambl
que (FACIM) decorrente de 28Ago a 15 Set. 

Houve sobrescrlto of lela I e carlmbo come
morat'lvo .FACIM-MAPUTO·. 
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Portaria n." 198/76, de 23 Set. 76 

Manda emitir 250 000 selos de 3$00, amare
Io-torrado, encarnado, azul, preto e vloleta
-escuro, comemorativo do dia 25 de Setem
bro, .Dia das Forr;:as Populares de Llbertar;:ao 
de Mor;:ambique (F. P. L. M.J. 

Litografado em papel esmalte gomado e 
impresso na Empresa Moderna, de Maputo, 
e denteados na I. N. M. 

o motivo e da autoria da Direcr;:ao Naclo
nal de Propaganda e Publicldade e 0 selo e 
posto em circular;:ao no dia 25Set76, consa
grado as F. P. L. M. 

Houve sobrescrito oficial e carlmbos de 1.° 
dla em Maputo, Beira, Inhambane, Nampula 
e Ouelimane. No carimbo de Inhambane fol 
omltida a ultima letra A. 

Portaria n.· 298/76, de 23 Dez. 76 

Manda emitir selos de motivo cFauna de 
Mor;:ambique», mamfferos selvagens no seu 
habitat. 

Litografados em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100, na Empresa Moderna e dentea
dos na I. N. M. com denteado 14: 

$50 - 500 000 - Jagara 
1$00 - 300000 - Texugo-do-mel 
1850 - 300 000 - Alcavuma 
2$00 - 100 000 - Xipene 
2$50 - 500 000 - Simango 
3$00 - 100 000 - Mabeco 
4$00 -100000 - Chita 
5$00 - 400000 - Ouizumba malhada 
7$50 - 300 000 - Facocero 
8$00 - 100000 - Hipop6tamo 

1 OsOO - 200 000 - Rinocerante 
15S00 - 100 000 - Palapala 

Os desenhos sao da autoria do artista Al
fredo, extrafdos do livro -Abecedario dos Ma· 
mfferos Selvagens de Mor;:ambique., do Prof. 
J. A. Travassos Santos Dias. Serao postos em 
clrcular;:ao no dia 21Dez.76, cDia do Selo de 
Mor;:amblque». 

Houve sobrescrito oficlal e carimbos de 1.° 
dia em Maputo, Beira.. Inhambane, Nampula 
e Ouelimane. 

Portaria n.· 12/77, de 6 Jan. 77 

Manda emitlr selo comemorativo -Divulga
r;:ao do 3.° Congresso da Frelimo-, da taxa de 
3$00 na qucmtidade de 500 000. 

o motivo e constitufdo pela bandelra do 
Partido, t~nc;!Q n9 vertice superior uma estre· 

la e no centro 0 martelo e enxada, sfmbolo 
da alianr;:a operaria-camponesa. 

Litografado em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100, naEmpresa Moderna e dentea
dos na I. N. M., com denteado 14. 

Desenho executado pelo gabinete de Or
ganizar;:oes do 3.· Congresso da Frelimo. Pos
to em circular;:ao em 10Jan77. 

Porta ria n.· 38/77, de 8 Fev. 77 

Manda emltir selos comemoratlvos do 3.· 
Congresso da Frelimo - 3 a 7 de Fevereiro 
de 1977. 

Selo de 3$50 - 200 ODD, policromado, tendo 
como motivo 0 Monumento em Macheje, lo
cal onde se realizou 0 2.° Congresso em Ju
Iho de 1968. 

Selo de 20$00 -100 ODD, policromado, ten
do como motivo a perspectlva do monumento 
a erlglr em Maputo. 

Litografados em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100, na Empresa Moderna, do Mapu
to e denteados na I. N. M. com denteado 14. 

o desenho foi executa do no gablnete de 
Organizar;:ao do Congresso e os selos sereo 
postos a venda no dia 6Fev.77. 

Houve sobrescrito oficial e carimbos de 1.0 
dla, sem data, em Maputo, Belra, Inhambane, 
Nampula e Ouelimane. 

Portarla n.· 142/77, de 9 Abr. 77 

Manda emitir e pOr em clrcular;:ao no dia 
7Abr77. selos comemoratlvos do cOla da Mu
Iher Mor;:ambicana-, com desenhos feitos pe-
10 contlnuador. 

Selo de 5$00 - 100 000, policromado 
15$00 -100 000, policromado 

Impressos em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100 selos, na Empresa Moderna, do 
Maputo, e denteados 14 pel a I. N. M. 

Portarla n." 178/77, de 3 Mai. 77 

Manda emitlr e por em circular;:ao em 1 Mal 
77, 175000 selos de 5$ comemoratlvos do 
_1.0 de Mal0-1977 - Dla do TrabalhadorD, nas 
cores amarelo e preto sobre Ipapel vermelho. 
o desenho representa dols trabalhadores er
guendo os sfmbolos do trabalho. 

Litografado em folhas de 100 selos na Em
presa Modema e denteados 14 na I. N. M. 

Houve sobrescrlto of lela I e carimbos de 1.' 
dia em Maputo, Belra, Inhambane, Nampula e 
Ouellmane. . . . 
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, , 
ANUNCIOS ECONOMICOS 

TABELA DE PUBLICI DADE' {MINIMO, AT': 5 L1NHAS 
. CADA L1NHA A MAIS 

25$00 
5$00 

Vendo FDC, postais maxunos, cartas anti
gas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para 
especializar;:ao. Consulte e alguma coisa en
contrani de interesse. 

FELIX DA COSTA IT..HA - ALCOEN
TRE. 

SELOS NOVOS EM CIRCULACXO - Em 
liquidar;:ao de seus pedidos, pode enviar-nos 
selos das emissoes nacionais, para uso na 
correspondencia. Uma boa ocasiao para se 
desfllzer do que tiver a mais. SltRGIO SI
MOES - CALDAS DA RAINHA. 

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

NOVAS EMISSOES - Fom~o novidades 
de qualquer pais ou tema, nas melhores con
dir;:oes. Per;:a circular de inscrir;:ao, prontamente 
remetida. SltRGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

V. QUE SABE ESCOLHER ... pois claro! 
Escolhe folhas em formato intemacional, mo
delos normal e luxo, para montagem das suas 
colecr;:oes, editadas por SltRGIO 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 c Veiculos Mo
torizados~, cGuerra~ e cRefugiados~ . En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

MATERIAL FIT..AttLICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pre~arios. que pronta
mente the serao remetidos. Far;:o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro·. 
SltRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

OS SELOS QUE PRETENDER e 0 ma
terial filattmco que desejar. encontrara por 
certo em SltRGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. Per;:a prer;:arios. 

Compro os N.oa 25-30 e 31 do «Not1cias 
Filate1ico~ .para completar colecl{fio, 

Resposta com indicar;:ao de prer;:o a: Raul 
~oelho / BONFIM, 150-2.° / PORTO. 

Oferer;:o: Italia, Vaticano e S. Marino. 
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ing}. AI
drovani Costantino - 40.060 Villafontana. 
Bologna. ltalia. 

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

Compro e vendo selos novos e usados, 
Portugal e Colonias, Novos Paises Lingua Lu
sa e Estrangeiros, assim como todos os Te
mas, Blocos, Sobrescritos, etc. Remeta Lis
tas em DUPLICADO e selo 4$00 para res
posta a: SIT..VA PEREIRA, Rua Antooio No
bre, 43-2.°, Dt.° - LISBOA 4 ou Telefo
ne 784816. 

COMPRO TUOO: colecr;:oes, lotes, conjun
tos, cstocks~, novos e usados. de ,Portugal, 
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente co
lec~oes especializadas, interessam-me muito. 
SltRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

MATERIAL FILA ttLlCO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pr~anos. que pronta
mente the serao remetidos. Far;:o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
SltRGIO SIMOES - CALDA~ DA RAINHA. 

Portugal - U sados - Catalogo Eladio -
Pretendo: 528 - 574 - 597 - 599 - 607 
_ 615 - 649 - 654 ~ 657 - 660 - 661 
_ 662 - 674 - 677 - 681 - 687 - 700 
_ 704 - 729 - 733 - 737 - 739 - 768 
_ 769 - 772 - 800 - 814 - 822 - 824 
_ 854 - 887 - 930 - 937 - 946 - 956 
_ 970 - 973 - 982 - 995 e outros mais 
em quantidades de 1 a 5 de cada. Pagamento 
em selos comemorativos e outros para pacotes. 
Carta com condir;:oes e detalhes a Pedro Jose 
Waddington Peters - Av. Joao Crisostomo, 
81-4.° - Li~boa-l. 
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nada beneficiam os fllatelistas e a fllatelia 
portuguesa. 

Embora salbamos da boa fa com que ac
tuaram os respons8vels pela Repartlc;:ao de 
Fllatelia dos C. T. T., nao podemos delxar de 
chamar a atenc;:ao para 0 sucedldo, js que 
este caso nao a inedito. Estamos a recordar
-nos da -celebre. emlssao .Europa 61. que, 
masmo sem bloco, fol objecto da vergonhosa 
-especulac;:ao. (para nao Ihe chamar outra 
col sa) que alnda se encontra bem fresca 
na memoria dos filatelistas honestos deste 
Pafs e ate daqueles que, julgando ver ness a 
serle uma nova -arvore das patacas-, aca
baram por perder grandes somas de dlnhelro 
na mira de um lucro superior ao razosvel. 

EURICO C. E. LAGE CARDOSO 

Selos de Portugal. Ultra mar • Estrangelro. 
Novldados. Tematlcos. Sobrescrlta. de 1.0 dla. 
-- TODO 0 MA11ERIAL FILATtLlCO --

BASTOS & CAMPOS, LDA. 
R. MARIA ANDRADE. 55 
LlSBOA-l 

Telet. 834108 
(PORTUGAL) 

NOVIDADES 
SERVICO DE ASSINATURAS 

SERVIMOS TUDO 
OUALOUER PAIS OU TEMA 

DISPOMOS DUM BOM SERVICO 
SEM FALHAS A 

PRECOS VANTAJOSOS 

SOLICITE FOLHETO INFORMATIVO 
SEM COMPROMISSO 

EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

c. Santana 
AV. DA LlBERDADE, 157·1,· 
LIS BOA (Metro: Avenlda) 

FA~A·NOS UMA VISITA 

VIII DIA DA AEROFILATELIA 

EM PORTUGAL 

Como fol notlclado em devido tempo, a 
VIII DIA DA AEROFILATELIA EM PORTUGAL 
val ser celebrado em L1sboa e no Porto, no 
dla 8 de Setembro de 1977. 

Nas correspondencias apresentadas nas 
Estac;:oes de Correlos de ambos os Aeropor· 
tos serao apostos carimbos comemoratlvos. 

E, como habltualmente, a TAP fara voar 
dols sobrescrltos edltados especialmente pa· 
ra 0 efelto. 

A data fol escolhlda de forma a relembrar 
que, hs 65 anos. chegou a Portugal 0 prlmei
ro aeroplano, adqulrldo com a flnalidade de, 
com 0 produto das suas exlbic;:oes, financlar 
uma creche para 0 jornal -0 Comerclo do 
Porto-. 

o aparelho, um biplano Farman-Maurice 
tipo milltar, veio por via maritima acompa
nhado por um plloto e um mecanlco da casa 
construtora: Trescartes e Bouvier. 

A montagem teve lugar na nave central 
do Palacio de Crlstal, onde no domingo 1 de 
Setembro de 1912 se efectuou um festival 
de Avlac;:ao. No interior do reclnto fol entao 
vendldo um bllheta-postal lIustrado - que 
se esgotou rapldamente. 

Flnalmente. no domingo seguinte - 8 de 
Setembro de 1912 - num terreno terrapla
nado e vedado na Foz, perante uma multldao 
de 60.000 pessoas 0 aeroplano executou as 
suas prlmelras demonstrac;:oes em Por.tugal: 
dols voos, de 12 e 16 mlnutos, sobre a Foz, 
Matoslnhos e Porto. 

Os carlmbos comemorativos sao i1ustrados 
com 0 ·referldo blplano Farman-Maurice, tlpo 
milltar. de 15 metros de envergadura, motor 
Renault de 70 cavalos e velocldade de 
80 km/h. 

As pec;:as edltadas para 0 aconteclmento 
mostram um dos rarlsslmos postals supra
mencionados, asslnados pelo avlador Leo
pold Trescartes e enderec;:ado a pessoa das 
suas relac;:oes no Consulado de Franc;:a, Rua 
da Cedofelta, no Porto. 

Informac;:ao prestada por 
TAP PHILATELIC CLUB 
Apartado 5194 
LISBOA (5) - PORTUGAL 
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. LISBON 

Para 0 estudo dos carimbos LISBON, aos 
elementos apresentados nos dols artlgos an· 
terlores ha que acrescentar os pormenores 
que agora descrevemos. 

Em cartas remetldas de Portugal para 0 Rio 
de Janeiro, com passagem pelo correio de 
L1sboa, vemos os tipos [PA] e [PO], como 
mostramos nas figs. 1 e 2. 

A carta da fig. 1, datada do Porto a 4Jan55 
nao foi franqueada por selo adeslvo relatlvo 
ao porte territorial, nem Ihe foi aplicado qual· 
quer -selo flxo- de porte a pagar. 

No Rio de Janeiro 0 correio renovou a di
recc;:ao do destlnatario, escrevendo atravessa
damente -Olrelta/61. e sobrepondo-Ihe 0 
porte de -200. rels a pagar. 0 carlmbo LIS
BON mede 32,5X5,5 com moldura de 41X11 
mm. 

A carta da fig. 2 fol expedida do Porto a 
11Jan58, com 0 porte territorial pago com 
dais selos de 25 rels, de O. Pedro com caba
los anelados. No Rio de Janeiro 0 correia cor· 
riglu 0 enderec;:o para «Mercado/3. e porteou 
com .100. rels. A carta exibe 0 carimbo LIS
BON com as medidas do tipo [PO] 2. 

Por: A. GUEDES MAGALHAES 
L. F. E. P. 

A Agencia dos paquetes britanicos, do Rio 
de Janeiro, disporia de carimbos LISBON? 

Em duas cartas vindas' de Inglaterra, a L1s
boa chegadas no mesmo dia (29 Oez 54) e 
enderec;:adas ao Porto, vemos carimbos do 
tlpo [PO], com dimensoes dlferentes entre sl. 

A da fig. 3, datada de Liverpool a 19 
Dez. 54, salu de Inglaterra par Plymouth a 21 
e mostra 0 carimbo LISBON do tipo [PO] com 
as medldas de 30,5 x 4,5 mm; a da fig. 4 
esta datada de Manchester a 9 Dez. 54, 
velo para Portugal no mesmo paquete - 0 

Pampero - e exlbe 0 carimbo LISBON com 
as medidas de 29,5 x 4,25 mm. 

Resumo~ 
Robson Lowe 
1. [PA] vermelho ..................... 1797 
2. preto ..... .............. .... .... 1797-1852 
3. LISBON preto ...... .... ........... 1800 
4. [PO] preto ....... .............. ...... 1808-1846 
5. azul ou vermelho .. ....... 1810-1812 
6. [PA] c/moldura preto ............ 1841-1849 
Observadas sempre a preto 
[PO] 1 - 31 ,5x4,5 ... Jul. 15 - Jan.21 
[PO] 2-29,5x4,25-Mar.22-Jan.58 

• 
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[PD] 3 - 30,5x4,5 - Dez. 54 
[ PA] - 32,5x6 - Fev.33 - Fev.38 
c/ moldura 40x9,5 - NovA6 - Jul.47 

riG. 2 

FIG. 3 

32xS 
41x11 

32,5x5,5 
- Jan 55 
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o BlOCO DA EMISSAO «EUROPA 77» 
A CELEUMA SUSCITADA PELA "ESPECULACAO" QUE SE VERIFICOU 

Talvez os nossos leltores tenham estra
nhado 0 facto de, nestas paginas, nao se 
ter feito alnda uma leve referencia sequer, 
ao ja tristemente «celebre» caso do Bloco 
-Europa 77-. 

Mantivemo-nos em silenclo, porquanto 
gostamos multo pouco de entrarmos no 
.barulho- sem .armas- para esgrlmir. Ist9 
quer dlzer que hOje, devidamente esclarecl
dos, podemos dar a conhecer aos soclos do 
C. F. P. alguns pormenores sobre tao Inso
lito caconteclmento- na filatelia portuguesa 
que, como sempre acontece, prejudicou os 
filatelistas honestos que fazem do coleccio
nismo de selos 0 seu passatempo favorito 
(multos delesficarao, por certo, com a sua 
colect;:ao .desfalcada- do «malfadado- blo
co) enquanto que outros menos escrupulo
sos e alguns comerciantes, a malor parte 
estrangeiros, arrecadaram, de Imediato, pela 
venda desta «pet;:a» lucros da ordem dos 
700 %!!!. Chamar a isto especulat;:ao parece
-nos pouco para tamanha monstruosidade. 

- Com mais ou menos pormenor, 0 que se 
passou foi 0 seguinte: 

A tiragem flxada para 0 Bloco .Europa 77-
foi a maxima permltl'da pelos regulamentos 
internacionals, Isto e, urn quarto do numero 
total de series da emlssao. Como esse nu
mero foi de 1.000.000 consequentemente 0 
numero de blocos nao podia exceder os 
250.000. Porem, as en com end as feltas II Re
partlt;:ao de Filatella dos C. T. T. ultrapassa
ram largamente os 700.000, segundo comu
nlcado oficlal daquele departamento. 

No infclo do mes de Abril, (a serie s6 fol 
posta a clrcu'lar em 2 de Maio) ja os nossos 
Correios tlnham conhecimento que os blo
cos solicitados por comerciantes estrangei
ros (cujo numero ainda nem sequer repre
sentava a totalldade dos seus habituais cllen
tes de alem-fronteiras) excedia ja em muito, 
a tiragem estabelecida. 

Segundo declarat;:6es prestadas pelo Chefe 
da Repartit;:ao de Filatella dos C. T. T. Eng. 
Vaquinhas Cabral II revlsta .Franqula- os 
grandes comerciantes estrangeiros «sonha
ram- ate comprar toda a emlssiio dos blacos 
em causa. Po rem os C. T. T. apenas se com
prometeram com cerca de 40%, isto e 
tOO.OOO.Por outro lado, aflrma alnda 0 Chefe 
da Repartlt;:ao de Filatella , os nossos co
merciantes s6 flzeram os seus pedldos quase 
em clma da data da emlssao. 

Consldera, finalmente, 0 Eng. Vaqulnhas 
Cabral que houve urn Intuito geral espe
culativo tanto de comerclantes como de par
ticulares (naclonals e estrangeiros) com hon
rosas except;:6es de alguns colecclonadores 
partlculares que apenas pretendem urn ou 
dols blacos. 

Ao que julgamos saber os comerciantes 
portugueses tern protestado quanto II forma 
como fol feito 0 rateio dos «celebres» blocos. 
Alias, 0 conhecldo filatelista Sr. Armando 
lima ha longos anos ao servit;:o de uma 
conhecida casa filatelica de lIsboa decla
rou, em entrevista concedida ao nosso 
prezado amigo Miguel Foz, director da 
.Franqula», que os pedldos dos comercian
tes estrangeiros foram atendidos na base de 
50% e Os dos comerciantes filatelicos por
tugueses na base dos 30%. Insurgem-se, por 
isso, os nossos comerciantes quanto ao facto 
de nilo ter havido urn rateio equltatlvo. 

Houve comerciantes portugueses que, para 
completar os seus pedldos, tiveram que ad
quirir na prat;:a blocos ao pret;:o que os co
merciantes estrangeiros ofereceram dois dias 
antes da saida da Em/ssiio - entre 250$00 
e 300$00. 

o Sr. Armando lima na referida entrevlsta 
justlfica, de uma maneira multo simples, 0 
facto de urn bloco cujo valor facial e de 
37$50, ser vendldo logo no prlmelro dla em 
que a emlssao .Europa 77. fol posta a cir
cular, pela quantla de 300$00. 

Sao suas estas palavras .Os comercian
tes estrangeiros sabiam qUe os nacionais 
receberiam pequena parte dos seus pedidos. 
Pe/o facto, e para que niio houvesse a velei
dade de um custo baixo, lancaram 0 pre'co de 
compra de 300$00. ... ... ... ... ... ... ... . .. 
•••••••••••• '0' ............................. . 

Julgamos ter dado a conhecer, a trat;:os 
largos, aos nossos estimados leltores os 
factos principals que conduziram II famige
rada especulat;:ilo do bloco da emissao -Eu
ropa 77-. 

Mais do que procurar desculpas para jus
tiflcat;:ao de tao nefasto «neg6clo» ou apon
tar culpados que nao acautelaram devlda
mente os interesses dos filatellstas nacio
nais julgamos que urge chamar a atent;:ao 
dos responsaveis pela filatella naclonal a 
todos os niveis para que, de futuro, nao vol
tern a acontecer casos semelhantes que em 
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1309 - Jose M. Fernandes. C. Postal, 305 
- 59.000 Natal. R. G. Norte Po. Fr. In. 
T. 60. 1. 2. 13. Grecia 19. 21. 24. 
90. 91. 

1381 -Anita Caldas Costa Moreira. Rua 
Itaipava M. 144. Aptoss 301. Gavea. 
ZC 20 20000 - Rio de Janeiro (RJ) -
(A) T. N. 15.59.60.63. 64. 66.67. 67B. 
68. 73. 74. 80. 81. 82. (T51-xadrez 90. 
102. 106. Po. Es. In. 

1410 - Alcides Alberto de Camargo. Rua Be
ned ito Goncalves dos Santos, 163. 
Vila S. Joao 12280 - Cacapava, 
S. Paulo. (P) Po. In. Es. T. C. V. N. U. 
60. T1. T5. T7. T8. Tl0. T38. T45. T46. 
T49. 90. 

1720 - Jose Antonio de Carvalho Oliveira. 
Rua Marques de Itu 382 Ap. 62 -
Sao Paulo - (A) T. C. 60.1. ate 1970 
U. a partir 1970. N. e U. 94. 

1725 - Geraldo Souza Brito. Rua das Hor
tenslas 72. C. Postal 5282-CEP 01000 
-Sao Paulo-(A) Po. T. C. V. N. U. 
60. 15. Tematlcas: Centenario do 
selo. Dia do Selo. Exp. fllateJicas. Na
tal. Madonas. St.· Antonio. Blblia. 
73 de 15. Perfurados. Carlmbos co
memoratlvos de 15. 

ESPANHA 

794 - Dr. Felix Gomez-Guillamon. Martinez 
Cube lis, 20 Apartado de Correios, 
454. Malaga. PrEitilatelia de Portugal 
e Espanhola. 

I TAL I A 
1724 - Ouintavalle Alberto. Via Dei Mille 

n.· 18 - 35100 Padova. Es. Po. Fr. 
It. Latlm. T. C. V. N. U. 24. 24B. 25. 
Trieste A e B. Somalia. Tematica. 
Natal. T9. 67B. 90. 109. 110. Unifi
cado. Enc. Itallana. 

HOLANDA 

1723 - Antonio Simoes Brilhante. Bloemhof
straat, 5, Leiderdorp. (A) Po. Fr. T. C. 
V. N. U. 60. 5 Ocidental 59. 93. 94. 97. 

JUGOSLAVIA 

238 - Prof. Dusan Cop. Ul Martina Krpana 
4/c.61.000 Ljubljana. Slovenia. (M) 
T. N. U. P. O. Fr. In. Es. It. AI. 1. SA. 
5B. 19. 21. 24A. 24B. 26. 28. 41. 49. 
50. 60. 63. 64. Tl. T5. T7. T3B. T51 . 

ROMJ:NIA 

1682 - Nicolescu Teodor. Str. Diana NR4. 
Bl. 19 SC B AP 35 Et 1 2000 Ploiesti. 
Es. T. 60. 

Cas a Filalelica J. ELL 
FUNDADA EM 1940 

Novidades .ampr. aotI melhores ~ 

Material tifa'tetico 
HAWID, LEUOHTTURM e SAFE 

EM STOCK: 
MAIS DE 7.000 S!:RIES DIFERENTES 

DE TODO 0 MUNDO 

SERIIES COM~LET AS NOVAS ,DE 
PORTUGAL ,E ULTRAM~R 

Rua da Prata. 184-2."-Esq. 

Telefone 323508 
LlSBOA-2 

«EUROPHILA 77» 

A primelra edlcao da .,Eurphlla 77- tera 
lugar em Roma no Palacio dos Congressos, 
de 19 a 23 de Outubro. 

Perto de 70 -stands- estao Ii dlsposlCao 
dos comerciantes e editores. 

Nesta -Mostra - mercado- alem da parte 
comercial havera uma exposlcao fllatetlca 
de grande importiincia, bolsas comerclals, 
conferencias, etc. 

MANUEL ANTONIO JERONIMO 
FILATELlSTA· FILUMINISTA 

COMPRA - TROCA - VENDE 
R. CaELHO DA I«>CRA. 112, RIC D ." 

(A Campo de Ourlque) 
Tell. 66 50 93 (.EMIP.666023) LlSBOA-3 
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" , 
~",,,~ ..... _,~:,,,, _ ... ~".,._ ... ~ '" _. ~..r.: 

CASA A. MOLDER 
RUA I." DE DEZEMBRO. 101-3." 

LlSBOA-2 - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATEUA 

SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR 
Ii a nossa grande especialidade 

Selos de todo 0 mundo para 
todos os temas 

Exposi!;80 permanente de Selos em 
15 vitrines do atrio do res-do
-chao e no 3." andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execu~io riipida de pedidos 
por correspondencia 

FIG. 4 

t 
'.M1::"~ ..,.~~r.""lI l ~ 

. , 
· , l .~~r_~~,..r.._ ...... ~--:YJI ~1.f~: 
'~ . -

t ) ~ 

M. ALB U QUE R QU E 

58, St. Marks Road 
LONDON, W.l0 - ENGLAND 

Selos para Coleccionadores 
Inglaterra - Imperio Britanico 

IIhas do Canal-Irlanda 

PORTUGAL e EX-COLONIAS 

Gra'nde Stock de Inteiros Podais 
de Portugal e Territ6rios 

Ultramarinos 

Tematica NATA L especializada 
Compra e Venda de Coleccoes, Lotes, 
FDC, Catalogos Estrangeiros, Albuns 

e outro material filatelico 

Consulte-nos ou envie hole mesmo s 
sua lista de faltss 

~ceitamos cheques em ESCUDOS 
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Uma uez por outra ... · 
«FLASHES» 

Hli muito prometida e nunca cumprida, aqui 
vem, finalmente, a modesta colaboraCao que 
ume vez perguntei ao i1ustre presldente do 
nosso Clube se poderla terguarida nas colu. 
nas deste bo/etlm. Receblda amavel resposta 
afirmativa, agora }Ii nem me atrevo a pOOir 
desculpa do que e Indesculplivel, tao longo e 
o tempo }8 decorrido. 

Para os que tiverem paciencla de ler 0 
que adiante se segue, desde }8 0 meu pesar 
se tais "manelras de ver-, chamemos-Ihe as· 
sim. nao se coadunarem com as sues pr6pries. 

E fora de duvida que. de ha bem umas duas 
dezenas de anos para ca, os selos portugue
ses tem. sob todos os aspectos. melhorado 
a olhos vistos embora. de quando em vez. 
aparec;:a ainda um ou outro aleijao. Falhas 
natural e compreensivelmente devidas a tudo 
o que e humano. felizmente para a filatelia 
portuguesa 0 saldo positivo e-Ihe bastante fa. 
voravel. 

Nao vou mencionar agora aqui os selos que 
me pareceram de concepc;:ao e desenho in· 
feliz. mas ja arrumados nos albuns dos co· 
leccionadores. Reservarei a minha despreten· 
ciosa critica para os que de futuro me nao 
agradarem. 

Poram. mesmo naqueles que me pareceram 
bem concebidos, nem sempre se atendeu ao 
contraste das cores dentro de cada serie. isto 
quando alinhados os selos por ordem de va· 
lores. Por exemplo: 

Na serie do 1: Cent: do Banco Nacional 
Ultramarino nao teria a selo de fundo azul 
marinho (1$00) ficado melhor colocado entre 
os outros -dois? Alem doutras. 0 mesmo se 
podera tlizer das series 9: Cent: da Tomada 
de' Coimbra aos Mouros e 1: Cent." da Cruz 
Vermelha Portuguesa em que os selos das 
taxas mais altas teriam contrastado muito 
melhor se colocados entre os restantes dois 
de cada uma. 

Ja 0 contrario se verifica. e muito bem. 
por exemplo. nas series .Europa- 65 e 66. 

POl': J. O. NEVes 

. . . 
Como toda a gente sabe. as iniciais 

• crr. eram as do organlsmo que em Por· 
tugal tinha e tem a seu cargo os servlc;os 
postals, telegraficos e telef6nicos. Ha anos 
esse organismo passou a empresa publica 
e mudaram·lhe a designac;ao para .Correios 
e Telecomunicac;:oes de Portugal •. Pergunto: 
Por que teima a Empresa em manter nos ca· 
rimbos postais. como em muitas outras coi· 
sas. Iniclais que ja nao correspondem a rea. 
lidade?! Que responda quem souber e puder. 

Voltando ainda as cores dos selos. veja· 
mos mais estes dois casos: 

1: - Na serie-base actualmente em cur· 
so. a excepc;:ao de dOis, todos os selos. com 
nuances mais ou menos acentuadas. se apre
sentam em cores discretas e nenhum -des· 
toa do conjunto. Os que realmente destoam 
- e de que maneira! - sao os tais dais. os 
de $30 e 2$00. Vamos la - se se qulser, po· 
dera juntar·se·lhes 0 de 6$00, por excessivo 
fundo escuro. Mas aqueles dois, dlsposta a 
serle na folha de um album, sao autenticos 
borroes num conjunto de cores suaves e co
medidas. Enfim, falhas de vlsao artistica ... 

2.0 - Na serie 'do 3." Cent." da Morte de 
Sao Vicente de Paulo, quanto a mlm de de
senho excelente e agradavel a vista, fora as 
inscril,;oes a ouro e a branco. tres dos selos 
apresentam-se a duas cores, e s6 um foge a 
regra. apenas com uma cor. Ainda - em tres 
dos quatro selos a efigie do Santo e sempre 
de cor cinzenta. S6 para 0 outro se lembra· 
ram de escolher cor diferente e. ainda por 
elma. horrivel. Nem mais que um anil forte. 
capaz de afugentar feiticeiras ... 

. . . 
E par ter falado na seriecbase: - Leio que 

ainda este ana tera inrcio a substitult;ao da 
dita actual. Ja?l 

Nao esquec;:amos a nossa tradlt;;ao neste 
tipo de selos. a comec;:ar pel os Ceres. Estes 
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1697 - Jose Augusto Castro Ramos. Rua 
Ricardo Joaquim de Sousa, 99 - Ca· 
mlnha - (M) Po. T. C. 60. U. 1. 2A. 
3. 93. 94. 

1698 - Jose Francisco Silva Leandro. Balrro 
das Manteigas, Vivenda Abillo Pe· 
reira, n." 50-r/c Esq." - Unhos (Lou. 
res) - (P) T. C. V. 60. U. 1. 2. 2A. 

1699 -Joaqulm Jose de Deus Peixe. Pra· 
ceta S. Jordao, 3-A, Evora. (P) Po. 
T. C. 60. N. U. Astronautas. 90. 94. 

1700 - Albino Fernando Coelho Sampaio. 
Av. Nossa Senhora de Fatima, 25, 
ric. Dt." - Leiria - T. C. V. 60. 
N. U. 

1701 - Luis Valente Rodrigues. Largo da 
Se - Lamego - (P) 60. N. 

1702-Joao Gonc;alves. Rua do Sol ao Rato, 
61-1." Esq.· , - Llsboa 2 - (M) Po. 
T. C. 60. N. U. 1. 2A. 94. 

1703 - Mendo Francisco M. Saraiva Lobo. 
Rua das Chagas, 14-4.· Dt.· - Llsboa 
- (M) T. C. 60. N. U. T14. e Navios. 

1704 - Jose Luis de Resende Moreira da 
Silva. Rua Frel Manuel Cardoso, 29 

- L1sboa-5 - (M) Po. Fr. In. AI. T. 
C. V. N. U. 60. IIhas. 2A. ate a In
dependAncla 93. 

1705 - Lurs Rogerio Mendes Caldeira. Pra
c;a da Republica, 17 - Sacavem -
(M) Po. Fr. In. T. C. V. 60. U. 1. 

2A. 5. 15. 30. 94. 
1706 - Valdemar Manuel Santos do Nasci· 

mento. Largo D. Manuel de Aguiar, 
3, i." Esq.· - Leiria - (P) Po. Fr. 
T. 60. U. 1. 3. 94. 97. 

1707 - Alvaro Francisco Lima QUintas. Pra
c;a Marques de Pombal, 45 - P6voa 
do Varzlm. - (M) T. 60. N. U. 

1708 - Marcelino Fernando Neves da Silva. 
Rua Pinto Bessa, 631-6.· Dt.· - Porto 
- (P) 60. N. 

1709 - Jose Grazina Figueira. Rua dos Ar
cos, 23 - Serpa - (P) T. C. V. 60. 
U. 1. T7. T10. Cosmos. 67B. 82. 90. 
Colorido 93. 

1710- Raoul Walter Le Mattre de Carvalho. 
Rua Dr. Anrbal Alvares da Silva, 19, 
ric - Setubal - (M) Po. 60. N. U. 
94. 

1711 - Ant6nlo Alves Saralva. Rua Padre 
Angelo Firmlno da Silva, 6-1." Esq." 
(P/M) Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2C. 
93. 

1712 - Marla Adelaide Teixeira Coelho. Rua 
Marechal Teixeira Rebelo, 59 - Vila 
Real - (M) Po. C. U. 60. 1. 3. 

1713 - Paula Cristina Almeida da Luz. T." 
Ana da Sliva, n.· 4 - Evora - (P) 

Po. T. 60. N. U. T9. Mariano eSt." 
Ant6nio, 90. 94. 

1714 - Horaclo Jose - Ferreira do Zezere. 
(P/M) Po. Es. In. T. 60. U. 1. 2A. T7. 
Flora. T10. 94. 

1715 - Joaquim Manuel de Salles Viana Ca· 
bral. Rua Dr. Cunha Seixas-2 - Lis· 
boa. (P) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 

1716-Alfredo Joaquim Machado Vaz. Cal
c;ada Eng. Miguel Pais, 3-1." Esq: -
(M) Po. Fr. In. It. T. 60. N. 1. 24. 

1717 - Eng. Joao Manuel Alpeoorinho Alves . 
Rua Vasco da Gama, 66 - Alguei· 
rao - T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 2A. 

1718 - Jose Agostinho Coelho e Silva. 
Atouguia da Balela - Po. T. C. 60. 
U. 1. 31. 

1719 - Carlos Alberto Zany Pampullm Mar· 
tins Caldeira. Rua Elias Garcia, 15 
2."·A - Venda Nova, Amadora - (P) 

Po. Fr. In. T. 60. N. U. 31. Tematlcas: 
transportes e monumentos. 94. 

1721 - Rul Augusto Lima de Almeida Bap· 
tista. Rua' Moreira de Sa, 15, 3." 
Esq." - Porto - (M) Po. T. 60. U. 
72.94. 

1722 - Ventura Henriques Barata. Rua 9 de 
Abril, n.· 18·2." Esq." - Amadora -
(M) In. T. C. N. 60. 1. 2A. 94. 

1727 - Osvaldo Joao da Silva Branco. Rua 
Joao de Santarem, 11 - L1sboa-3. -
(M) Po. Fr. T. C. V. N. T10. 

ACORES 

1688 - Ant6nlo Manuel Rego. Rua dos Pra· 
zeres. 23 - Plco da Pedra. S. Miguel. 
T. C. V. N. 60. 94. 

REPOBLICA POPULAR DE CABO VERDE 

1740 - Cristiano Franclsca Dias. Estat;;ao 
Costeira, Mindelo. S. Vicente - (P) 
Po. In. T. C. 60. U. 67B. 94. 

REPOBLICA POPULAR DE MOCAMBIQUE 

1726 - Gervasio Martins da Rocha. Av. 
Francisco Manyanga, 29/A. 2." Of." 
Caixa Postal 1782. Nampula - (M) 
Po. In. T. 60. 67B. N. U. 1. Macau. 
2A. 2C. Nac;oes Unidas 90. 94. 

BRASIL 

991 - Jose M. de Araujo. Rua Conde Bon· 
fim, 1156/204. Tijuca ZC09.20000. Rio 
de Janeiro - Po. Fr. T. 60. 3. 90. 

1296-Eng. Adllson Jose Magossi. Av. Pau
IIsta 2001. Loja 56 01311 S. Paulo. 
Po. Fr. In. Ea. T. 60. 10. 21. 90. 97. 
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1665 - Joao Eugenio da Sliva Santos - Es
trada Nacional, 10-lote 12-3." Ot.·
Foguetelre - Amora - (P) Po. T. 60. 
N. U. 1. 72. Emblemas desportivos. 
Copos publicitarlos, 93. 

1666 - Carlos Alberto Nunes Coelho da 
Sliva - Pro IIha do Falal, 14-6.· 0, 
L1sboa-1 - (P) Po. Fr. In. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 2A. T1. 93. 

1667 - Susana Aurora Esteves Dlas Pereira 
- Rua Sa de Miranda, 3.·-r/c. Ot.· 
- L1sboa-3 - (M) Fr. T. 66. U. 1. 
IIhas 2.2A. _ 

166B - Prof. Antonio Gonc;alves Borralho. 
- Av. 25 de Abril, 27/28-6.· 0 -
Portlmao - (M) Po. Fr. In. Es. T. 
C. V. N. 60. 1. Tematlca de mamife
ros. 90. 94. Torrens e A. V. 

1669 - Major Joaquim Falcao Galante de 
Carvalho - Av. Conselheiro Fer
nando de Sousa, 27-6.· - L1sboa 1 
- (M) T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

1670 - Alberto Jorge Pinto A. Rocha Perei
ra - Rua Frei Antonio das Chagas, 
n.· 13·5.· Esq. - Setubal - (P) T. 

C. V. U. 60. 1. 94. 
1671 - Prof. Aventino de Jesus Teixeira 

Gonc;alves - Av. D. Joao, IV-1330-
-3.· - Gulmaraes - (P) Po. Fr. 

In. T. C. V. N. 60. 1. 2. 2A. 94. 
1672 - Rui Manuel Alves Leltao - Quinta 

do Penedo - AbaC;ao. Guimariies -
(P) Po. T. C. N. 60. 1. 2B. Astronau, 
tica. 90. 93. 

1673 - Prof. Antonio Pedro Silvestre de 
Araujo Bastos Ferreira. Lote 21B. 
4.· Esq. Monte Abraao - Queluz -
(M) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 1.2. 
2A. 56 - Siao. 90. 93. 

1614- Joao Duarte Teixeira - Av. D. Jose I. 
Lote 13-3.· Dt." - Amadora - T. C. 
V. N. U. 60. 

1675 - Jose Augusto Andrade Marques de 
Almeida - Rua Formosa, 84 - Vi
seu - (P) Es. Fr. T. C. N. U. 60. 

67 B. 72. 74. 3. 90. 93. 
1676-Jose Marla Gavazzo da Costa e 

Sliva - T. da Queimada, 28 - L1s
boa-2 - Po. Fr. In. Es. T. C. V. 67A. 

1677 -liidio Jose Pires dos Santos - Rua 
Almeida Garrett, Lote-A C/ esq.· -
Cacem - (M) Po. Fr. In. Compreen

de Es. T. U .60. 21. T7. 110. T11. Natal. 
T27. 92. 93. Anlmais (Av.). 

1678 - Joaquim Valeriano Rodrigues Care
pa - Rua do Brasil, 16 - Vila Real 
de Santo Ant6nlo - (M) Po. Es. 

T. N. U. 60. 1. 2A. - Ciclismo 93. 
94. Torrens. 

1679 - Manuel Ant6nlo Marques Baptlsta
Balrro Azul- Lote 2-2.· Esq.· - Pa
rede - (M) Po. Fr. T. C. N. 60. 1. 
19. 21. 28. 40. 90. 94. 

1680 - Vlrgfllo Manuel Carreira de Oliveira 
- Rua Sacadura Cabral, B-Porta 4, 
Montijo - (M) T. C. N. U. 60. 

16B1 - Eduardo Leiria Dlas - Externato 
Atliintico - Remedios. Penlche -
(M) Po. Fr. Es. T. N. U. 60. 3. T16. 
Atletlsmo T51. N. nos tematlcos. 
90.94. 

16B3- Manuel Fernando Marques Lourenc;o 
- Casal do Mlnhoto. Estrada da 
Cascalhelra • Rlachos Torres Novas 
- (M) Po. T. C. N. U. 60. 1. T7. 110. 
Flora T38. 3. 

1684 - Fernando Jose da Rocha e Costa
Av. D. Joao I, 37·1.· Dt.· - Oeiras 
- (M) N. U. 60. 1. 2. 94. 

1685 - Nicolau Manuel Grac;a Duque. -
Rua D. Afonso Henriques, 75-1," Esq.· 
- Entroncamento - (P) Fr. In. T. C. 
V. N. U. 60. 

16B6 - Jose Manuel Moreira Barbosa. Rua 
Henrlque Pousao, 11-2," - Porto. 

16B7 - Eng. Francisco Godinho Miranda. Rua 
Sampaio e Plna, 9-1." Dt'· - L1sboa-1 
- Fr. In. Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
90. 93. 94. 

1690 - Antonio Jorge Pals Arnaud - Prac;a 
Mario de Azevedo Gomes, lote 2, 

n." 6, 1." Esq." - Parede - (P) Po. 
T. C. 60. U. 1. 3. 94. 

1691-Jose Miguel de Oliveira Monteiro 
Salles Dlas. - Av. Madrid, 7, 1." 

Dt.o - L1sboa-1 - (M) Po. Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 93. 94. 

1692 - Ant6nio Rodrigues Correia. Rua Dias 
Ferreira, 37 ric - Colmbra - (M) 
Po. Ep. T. C. v. N. U. 60. 1. 2A. 66. 
67B. T3. T24. 90. 94. 

1693 - Antonio de Lemos Pereira. Praceta 
Estevao Jose Giro, Lote 2-1." Esq." 

- Alcochete - (P) T. C. 60. N. U. 1. 
IIhas 2A. 93. 

1694 - Zalda Cruz. Prac;a Machado Assis, 
23-5.··C - Coimbra - (P) Po. Fr. In. 
Es. T. C. V. N. U. 60. 63. Flamulas. 
F. Mecanicas. 67B. 73. 94. 

1695 - Jose Luis de Lara Everard. Rua do 
O. Nunes da Ponte, 209 - Porto. 

1696 - Antonio de Figueiredo Tonda. Rua 
Cardoso Avelino, 111 - Lamego. 
(M) Po. Fr. In. Es. T. C. V. N. U. 60. 
90. 93. 94. 
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de facto mantiveram·se por tempo demasia· 
damente longo, mas todos os segulntes tl· 
veram uma duraC;iio multo aceltavel e coeren· 
teo Por que razao nos que rem agora Implngir 
novos selos e extralr·nos mals umas centenas 
de escudos, substltujndo uma serle comec;a
da a lanc;ar apenas h8 cinco anos e acabada 
ha tras? Alem disso, ao contrario de todas as 
anterlores, de desenho unlco para todos os 
val ores, na actual cada valor tem seu dese· 
nho diferente -portanto mals um motlvo para 
me parecer prematura a sua substituiC;ao. 

Niio matemos a gaflnha dos ovos d'oIro e 
niio quelramos alinhar com aqueles pafses 
que das emlssoes de selos fazem um neg6-
clo. Tenhamos alnda em mente as presentes 
dlflculdades econ6mlcas e, sobretudo, lem· 
bremo-nos que mllhares dos nossos fllatells
tas fazem grandes sacriflcos para 0 serem 
e se manterem na estrada ... 

• • • 
Alnda com vista-va la-aos .CTT . ... se 

asslm querem: - Algumas emlssoes trazem 
o nome do desenhador; outras apenas a Indi· 
cac;ao de Serv.·· Artisticos dos crr. Por qua? 
Alguem faz parte desses servlc;os artfstlcos. 
Por serem, aD que $uponho, funclonarios do 
organlsmo, nao tem dlrelto a que 0 seu nome 
aparec;a nas obras que produzem? 0 crlterlo 
parece·me estranho e nao descortino razao 
que 0 justlflque. 

Alem disso, se um dla - daqul a multos 
anos, por hlpotese - algum Investigador se 
lembrar de fazer obra completa e minuciosa 
sobre os ·nossos selos ver·se-a Imposslbilltado 
dlsso, devldo a tal omlssao. Asslm, ao que 
lulgo, so Se perde e nada se ganha com 0 
crlterlo que se vem segulndo. 

• • • 
E agora com vista aos nosses desenhadores 

- os partlculares e os que pertencem aos 
servlc;os artistlcos: - Portugal passou a endar 
de banda ... nos selos postais, e claro. Refiro. 
·me a pratlca de que la se esta a abusar, de 
pOr 0 nome de Portugal no lado esquerdo dos 
selos, em margem branca e separado do dese. 
nho. Alguns outros parses 0 fazem muita vez. 
D Mexico e um deles. Mas Isso nao justlflca 
que quase Invarlavelmente adoptemos a pra· 
tica como ultlmamente tem acontecldo. Te· 
nhamos em mente que na fIIatelia como em 
multas outras colsas, se a varledade, a diver· 
sldade e, sobretudo, a originalidade, nao sao 
tudo, sao, pelo menos, uma boa achega. 

Por exemplo: Diversiflcamos constantemen
te 0 formato e as dimensoes dos nossos se
los, 0 que, segundo a mlnha maneira de ver, 
s6 merece enc6mios, pOis assim fugimos 
aquelas mon6tonas duas ou tras dimensoes 
standardizadas que muitos paises adoptam, 
incluindo este donde allnhavo estas linhas. 
Por que havemos agora de quase standardizar 
a colocac;:ao do nome do Pais nos selos, so
bretudo quando a pratica nao e originaria· 
mente nossa? 

• • • 
E para terminar por agora, 56 mais este reo 

paro: - Comec;aram alguns parses a emitir 
series on de se incluem selos da mesma taxa 
em desenhos diferentes. Criterio falho de 10-
gica, quanto a mlm, tanto bastou para que 
mais uma vez copiassemos os outros. Por que 
dlabo nos havemos de armar em imitadores 
impenitentes? 

Fomos talvez pionelros em pratica algo se
melhante - taxas e desenhos Iguais, apenas 
com cores diferentes - quando atraves do 
extlnto Ministerio do Ultramar se lanc;aram 
as emlssoes do 4." Cent." de Lourenc;o Mar· 
ques e do 5." Cent." da Descoberta da Guine, 
mas a coisa, felizmente, fjcou por af. Melhor 
dlria - devla ter ficado. 

Monterey, Calif. Junho/77 

N. do D. Ao contrarlo do que afirma 0 nosso 
estimado colaborador 005 .Correios» portu. 
gueses nao teimam em manter nos carimbos 
postais as inicials .CTT •. 

Com efeito, ap6s a .passagem. dos nossos 
Correios a empresa publica 0 estatuto desta 
empresa manteve a sIgla err, pelo que esta 
absolutamente correcto 0 procedimento dos 
Correlos e Telecomunlcac;c;c;6es de Portugal. 

o nosso colaborador, no entanto, esta no 
seu pleno direito de nao concordar, como e 
6bvlo. 

PORTUCA'L - ULTRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

Em pagamento, aceito selos em 
q'uantidade 

Peelir -tabela de valorizac;ao 
e condic;Cies de troca 

SANCHO OSoRIO 
Apartado 1312 LlSBOA- 1 . 
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ELADIO DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

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

SETEMBRO - 1977 

Pr,~os sujeitos a altera~io sem aviso previo 
PACOTES DE SELOS 

100 gelos dlferentes 
200 • 
300 • 

50 selos dllerentes 
75 • 

100 • 

50 selos dilerentes 
100 • 
200 • 

25 dll. 
50 

100 • 

50 dif. 
100 • 
150 • 

25 dll. 
50 • 

100 • 

10 dll. 
25 • 

A~ores 

Angola 

Cabo Verde 

. ' . 

Congo 

Gulne 

90saO 
325$00 
6OOS00 

45SOO 
100$00 
220$00 

I 35$00 
125$00 
35OS00 

I 90$00 
29OSOO I 

PORTUGAL 

25$00 II 400 selos dllerentes 
75$00 SOO. • 

150$00 600. • 

PORTUGAL (Comemoratlvos) 

20$00 II lSO selos dllerentes 
35$00 200. • 
50$00 2SO. • 

~ . 

ULTRAMAR 

25$00 II 300 sslos dllerentss 
45$00 400. • 

10OS00 500. • 

'ndla 
10 dil. 10s00 10 dll. 
25 40$00 25 · 50 · 110$00 
75 · 180S00 

100 · 360$00 

Lourent;;o Marques 10 dll. 

10 dll. 35S00 
25 · 125$00 

Macau 25 dll. 
50 · 

10 dll. 25SOO 
25 · 7OS00 
50 · 19O500 

Mo~ambique 
10 dll . 

50 dll . . 45$00 
100 · lOOS00 
lSO · 29OS00 10 dll. 

25 · Mo~amblque (c.a) 50 · 

Nlassa 

Quellmane 

S. Toma 

Tete 

Timor 

Zambezia 

300$00 
500$00 
750$00 

125$00 
200$00 
300$00 

190$00 
310$00 
500$00 

120$00 
275$00 

9OSOO 

55$00 
150$00 

100s00 

25S00 
9OSOO 

270s00 

25 dil .. 
50 • . 

60$00 
180$00 

10 dll. 
25 • 
50 • 

100 • 

28$00 
75S00 

165S00 
380$00 

10 dll. . . . . . . 85$00 
25 • • . • . . • 250$00 

Todos estes pacotes sao compostos com selos dlf-erentes, em perfelto estado 
As encomendas devem vir acompanhadas da sualmportAncla, 
acresclda dos respectlvos partes. Nao aceltamos devoluc;:oes. 
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LISTA DE SoCIOS 
DO 

, 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LISTE MEMBRES 

ALTERA~OES REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 

29 - Louis Dutschmann Jr.. Rua General 
Jose Celestino da Sliva, 8-4.", Dt."
lIsboa-4 - (M) AI. Po. Fr. In. T. N. 
U. 1. 5. 

81 - J1fdlo Correia dos Santos Lima -
Arouca - Cabecals - (M) Po. Fr. 
In. Es. T. C. V. 60. N. U. 4. 1. 2A. 
2B. - V. T. antlgos 10. 13. 14A. 15. 

16.19.21.24.26.28.29.30.31.48. etc. 
8 Independente par 1. 2A. T5 antlgos. 

186 - Jose Hlp611to Junior. Rua D. Teresa 
de Jesus Pereira A. M. P., 3.", Dt." 
ou apartado 6. Torres Vedras - (P) 
T. V. 60. N. U. 

340 - P. Manuel Alves Braga. Par6quia de 
S. Miguel do Mato. Belece. Arouca 
- (M) Po. Fr. Es. In. Latlm T. V. 

N. Temetlcas de quadros celebres e 
Natal, em 64.66.3N. anterlores a 

1930. De em troca selos a comblnar. 
90. 93. 94. Catalogo Siso. 

479 - Dr. Carlos da Silveira Ribeiro. Quin
ta da Vista Alegre, lote 161-r/c. 
i:vora - (M) Po. Fr. In. T. C. N. U. 
1. 2. 94. 

516 - Fernando Ferreira da Sliva. Rua 
Bernardino Ribeiro, 78. Rio Tlnto. 

675 - Manuel Fernando Parola da Silva 
Rua Martins Sarmento, 20 ric Esq." 
-lisboa - (M) T. N. U. 60. 3. 

676 - Carlos Fernando Parola da SlIva
Rua Martins Sarmento, 20 ri c Esq." 
L1sboa (P). 

846 - Joao Prestes Salgueiro - Av. da 
L1berdade, 249 - Llsboa-2 - (P) 
In. Es. Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
90.93. 

996 - Domingos de Jesus da Cruz - Bair
ro de St." Antonio, bl. 2 ric Esq." 
- Rlomeao - Vila da Felra - (M) 
Po. Fr. C. N. U. 60. 1. 2B. T7. 
Descobrlmentos Portugueses. 90. 93. 
94. 

1007 - CAndido da Costa Pires - Av. Joso 
XXI, 785-1." Braga - (P) Po. Fr. In. 
Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 

1081 -Jorge de Almeida Berkeley Cotter. 
Av. D. Joao IV, 38 - Gulmaraes -
(P) Po. Fr. Es. T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. 3. 

1400 - Antonio Manuel Cardoso Tavares de 
Magalhaes. Rua de Bissau, 49. Mada
lena. Vila Nova de Gaia. (M) 60. N. U. 

1. 2. T. 5. T. 7. 
1465 - Prof. Henrique Manuel Soares Duarte 

- Av. D. Nuno Alvares Pereira, 13. 
ric Dt." - Almada - (P) T. C. V. 
N. U. 60. 

1568 - Joao Manuel Soares Godinho -
Rua D. Jorge de Lencastre, 72-1."
Aveiro - Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. 

1. 3. 67. B. Tema Renasclmento. 90. 93. 
1656 - Helena Maria Dlas da Costa - Rua 

Manuel Geraldes da Sliva 17-r/c 
Esq." Montijo - (P) T. C. 60. N. U. 
1. 94. 

1659 - Jose Vasco de Sousa - Rua do 
Conde, 81-4." - L1sboa-3 - (M) Po. 
T. C. V. N. U. 1. 2A. 9. 16. 92. 94. 

1660 - Joao Tavares de Almeida - Av. S. 
Jose, 14-cave Esq." - Sacavem -
T. C. V. 60. U. 1. T27. N. 

1661 - Eduardo Ferreira Gra;.:; - Av. Jose 
Relvas, 4 cas a 2." - Vlseu - (M) 
T. C. V. 60. N. U. 

1662 - Seraflm Rosa da Sliva Vieira - Rua 
28 de Malo, 3, B. da Boa Vista, 
Camarate - Llsboa - (P) Po. Fr. 
T. C. V. 60. N. U. 1. 93. 94. 

1663 - Luis Manuel Ramos Ferreira - Rua 
28 de Malo, 10 -1." Esq.", Balrro da Boa
vista, Camarate - lIsboa - (P) Po. 
T. C. U. 60. 1. 94. 

1664-Esmeralda da Sliva Rels - Rua Dr. 
• Jacinto Nunes, 11, Parede - (M) Po. 

T. 60. N. U. 
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Pr,~os sujeitos a altera~io sem aviso previo 
PACOTES DE SELOS 

100 gelos dlferentes 
200 • 
300 • 

50 selos dllerentes 
75 • 

100 • 

50 selos dilerentes 
100 • 
200 • 

25 dll. 
50 

100 • 

50 dif. 
100 • 
150 • 

25 dll. 
50 • 

100 • 

10 dll. 
25 • 

A~ores 

Angola 

Cabo Verde 

. ' . 

Congo 

Gulne 

90saO 
325$00 
6OOS00 

45SOO 
100$00 
220$00 

I 35$00 
125$00 
35OS00 

I 90$00 
29OSOO I 

PORTUGAL 

25$00 II 400 selos dllerentes 
75$00 SOO. • 

150$00 600. • 

PORTUGAL (Comemoratlvos) 

20$00 II lSO selos dllerentes 
35$00 200. • 
50$00 2SO. • 

~ . 

ULTRAMAR 

25$00 II 300 sslos dllerentss 
45$00 400. • 

10OS00 500. • 

'ndla 
10 dil. 10s00 10 dll. 
25 40$00 25 · 50 · 110$00 
75 · 180S00 

100 · 360$00 

Lourent;;o Marques 10 dll. 

10 dll. 35S00 
25 · 125$00 

Macau 25 dll. 
50 · 

10 dll. 25SOO 
25 · 7OS00 
50 · 19O500 

Mo~ambique 
10 dll . 

50 dll . . 45$00 
100 · lOOS00 
lSO · 29OS00 10 dll. 

25 · Mo~amblque (c.a) 50 · 

Nlassa 

Quellmane 

S. Toma 

Tete 

Timor 

Zambezia 

300$00 
500$00 
750$00 

125$00 
200$00 
300$00 

190$00 
310$00 
500$00 

120$00 
275$00 

9OSOO 

55$00 
150$00 

100s00 

25S00 
9OSOO 

270s00 

25 dil .. 
50 • . 

60$00 
180$00 

10 dll. 
25 • 
50 • 

100 • 

28$00 
75S00 

165S00 
380$00 

10 dll. . . . . . . 85$00 
25 • • . • . . • 250$00 

Todos estes pacotes sao compostos com selos dlf-erentes, em perfelto estado 
As encomendas devem vir acompanhadas da sualmportAncla, 
acresclda dos respectlvos partes. Nao aceltamos devoluc;:oes. 
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LISTA DE SoCIOS 
DO 

, 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LISTE MEMBRES 

ALTERA~OES REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 

29 - Louis Dutschmann Jr.. Rua General 
Jose Celestino da Sliva, 8-4.", Dt."
lIsboa-4 - (M) AI. Po. Fr. In. T. N. 
U. 1. 5. 

81 - J1fdlo Correia dos Santos Lima -
Arouca - Cabecals - (M) Po. Fr. 
In. Es. T. C. V. 60. N. U. 4. 1. 2A. 
2B. - V. T. antlgos 10. 13. 14A. 15. 

16.19.21.24.26.28.29.30.31.48. etc. 
8 Independente par 1. 2A. T5 antlgos. 

186 - Jose Hlp611to Junior. Rua D. Teresa 
de Jesus Pereira A. M. P., 3.", Dt." 
ou apartado 6. Torres Vedras - (P) 
T. V. 60. N. U. 

340 - P. Manuel Alves Braga. Par6quia de 
S. Miguel do Mato. Belece. Arouca 
- (M) Po. Fr. Es. In. Latlm T. V. 

N. Temetlcas de quadros celebres e 
Natal, em 64.66.3N. anterlores a 

1930. De em troca selos a comblnar. 
90. 93. 94. Catalogo Siso. 

479 - Dr. Carlos da Silveira Ribeiro. Quin
ta da Vista Alegre, lote 161-r/c. 
i:vora - (M) Po. Fr. In. T. C. N. U. 
1. 2. 94. 

516 - Fernando Ferreira da Sliva. Rua 
Bernardino Ribeiro, 78. Rio Tlnto. 

675 - Manuel Fernando Parola da Silva 
Rua Martins Sarmento, 20 ric Esq." 
-lisboa - (M) T. N. U. 60. 3. 

676 - Carlos Fernando Parola da SlIva
Rua Martins Sarmento, 20 ri c Esq." 
L1sboa (P). 

846 - Joao Prestes Salgueiro - Av. da 
L1berdade, 249 - Llsboa-2 - (P) 
In. Es. Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
90.93. 

996 - Domingos de Jesus da Cruz - Bair
ro de St." Antonio, bl. 2 ric Esq." 
- Rlomeao - Vila da Felra - (M) 
Po. Fr. C. N. U. 60. 1. 2B. T7. 
Descobrlmentos Portugueses. 90. 93. 
94. 

1007 - CAndido da Costa Pires - Av. Joso 
XXI, 785-1." Braga - (P) Po. Fr. In. 
Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 

1081 -Jorge de Almeida Berkeley Cotter. 
Av. D. Joao IV, 38 - Gulmaraes -
(P) Po. Fr. Es. T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. 3. 

1400 - Antonio Manuel Cardoso Tavares de 
Magalhaes. Rua de Bissau, 49. Mada
lena. Vila Nova de Gaia. (M) 60. N. U. 

1. 2. T. 5. T. 7. 
1465 - Prof. Henrique Manuel Soares Duarte 

- Av. D. Nuno Alvares Pereira, 13. 
ric Dt." - Almada - (P) T. C. V. 
N. U. 60. 

1568 - Joao Manuel Soares Godinho -
Rua D. Jorge de Lencastre, 72-1."
Aveiro - Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. 

1. 3. 67. B. Tema Renasclmento. 90. 93. 
1656 - Helena Maria Dlas da Costa - Rua 

Manuel Geraldes da Sliva 17-r/c 
Esq." Montijo - (P) T. C. 60. N. U. 
1. 94. 

1659 - Jose Vasco de Sousa - Rua do 
Conde, 81-4." - L1sboa-3 - (M) Po. 
T. C. V. N. U. 1. 2A. 9. 16. 92. 94. 

1660 - Joao Tavares de Almeida - Av. S. 
Jose, 14-cave Esq." - Sacavem -
T. C. V. 60. U. 1. T27. N. 

1661 - Eduardo Ferreira Gra;.:; - Av. Jose 
Relvas, 4 cas a 2." - Vlseu - (M) 
T. C. V. 60. N. U. 

1662 - Seraflm Rosa da Sliva Vieira - Rua 
28 de Malo, 3, B. da Boa Vista, 
Camarate - Llsboa - (P) Po. Fr. 
T. C. V. 60. N. U. 1. 93. 94. 

1663 - Luis Manuel Ramos Ferreira - Rua 
28 de Malo, 10 -1." Esq.", Balrro da Boa
vista, Camarate - lIsboa - (P) Po. 
T. C. U. 60. 1. 94. 

1664-Esmeralda da Sliva Rels - Rua Dr. 
• Jacinto Nunes, 11, Parede - (M) Po. 

T. 60. N. U. 
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1665 - Joao Eugenio da Sliva Santos - Es
trada Nacional, 10-lote 12-3." Ot.·
Foguetelre - Amora - (P) Po. T. 60. 
N. U. 1. 72. Emblemas desportivos. 
Copos publicitarlos, 93. 

1666 - Carlos Alberto Nunes Coelho da 
Sliva - Pro IIha do Falal, 14-6.· 0, 
L1sboa-1 - (P) Po. Fr. In. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 2A. T1. 93. 

1667 - Susana Aurora Esteves Dlas Pereira 
- Rua Sa de Miranda, 3.·-r/c. Ot.· 
- L1sboa-3 - (M) Fr. T. 66. U. 1. 
IIhas 2.2A. _ 

166B - Prof. Antonio Gonc;alves Borralho. 
- Av. 25 de Abril, 27/28-6.· 0 -
Portlmao - (M) Po. Fr. In. Es. T. 
C. V. N. 60. 1. Tematlca de mamife
ros. 90. 94. Torrens e A. V. 

1669 - Major Joaquim Falcao Galante de 
Carvalho - Av. Conselheiro Fer
nando de Sousa, 27-6.· - L1sboa 1 
- (M) T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

1670 - Alberto Jorge Pinto A. Rocha Perei
ra - Rua Frei Antonio das Chagas, 
n.· 13·5.· Esq. - Setubal - (P) T. 

C. V. U. 60. 1. 94. 
1671 - Prof. Aventino de Jesus Teixeira 

Gonc;alves - Av. D. Joao, IV-1330-
-3.· - Gulmaraes - (P) Po. Fr. 

In. T. C. V. N. 60. 1. 2. 2A. 94. 
1672 - Rui Manuel Alves Leltao - Quinta 

do Penedo - AbaC;ao. Guimariies -
(P) Po. T. C. N. 60. 1. 2B. Astronau, 
tica. 90. 93. 

1673 - Prof. Antonio Pedro Silvestre de 
Araujo Bastos Ferreira. Lote 21B. 
4.· Esq. Monte Abraao - Queluz -
(M) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 1.2. 
2A. 56 - Siao. 90. 93. 

1614- Joao Duarte Teixeira - Av. D. Jose I. 
Lote 13-3.· Dt." - Amadora - T. C. 
V. N. U. 60. 

1675 - Jose Augusto Andrade Marques de 
Almeida - Rua Formosa, 84 - Vi
seu - (P) Es. Fr. T. C. N. U. 60. 

67 B. 72. 74. 3. 90. 93. 
1676-Jose Marla Gavazzo da Costa e 

Sliva - T. da Queimada, 28 - L1s
boa-2 - Po. Fr. In. Es. T. C. V. 67A. 

1677 -liidio Jose Pires dos Santos - Rua 
Almeida Garrett, Lote-A C/ esq.· -
Cacem - (M) Po. Fr. In. Compreen

de Es. T. U .60. 21. T7. 110. T11. Natal. 
T27. 92. 93. Anlmais (Av.). 

1678 - Joaquim Valeriano Rodrigues Care
pa - Rua do Brasil, 16 - Vila Real 
de Santo Ant6nlo - (M) Po. Es. 

T. N. U. 60. 1. 2A. - Ciclismo 93. 
94. Torrens. 

1679 - Manuel Ant6nlo Marques Baptlsta
Balrro Azul- Lote 2-2.· Esq.· - Pa
rede - (M) Po. Fr. T. C. N. 60. 1. 
19. 21. 28. 40. 90. 94. 

1680 - Vlrgfllo Manuel Carreira de Oliveira 
- Rua Sacadura Cabral, B-Porta 4, 
Montijo - (M) T. C. N. U. 60. 

16B1 - Eduardo Leiria Dlas - Externato 
Atliintico - Remedios. Penlche -
(M) Po. Fr. Es. T. N. U. 60. 3. T16. 
Atletlsmo T51. N. nos tematlcos. 
90.94. 

16B3- Manuel Fernando Marques Lourenc;o 
- Casal do Mlnhoto. Estrada da 
Cascalhelra • Rlachos Torres Novas 
- (M) Po. T. C. N. U. 60. 1. T7. 110. 
Flora T38. 3. 

1684 - Fernando Jose da Rocha e Costa
Av. D. Joao I, 37·1.· Dt.· - Oeiras 
- (M) N. U. 60. 1. 2. 94. 

1685 - Nicolau Manuel Grac;a Duque. -
Rua D. Afonso Henriques, 75-1," Esq.· 
- Entroncamento - (P) Fr. In. T. C. 
V. N. U. 60. 

16B6 - Jose Manuel Moreira Barbosa. Rua 
Henrlque Pousao, 11-2," - Porto. 

16B7 - Eng. Francisco Godinho Miranda. Rua 
Sampaio e Plna, 9-1." Dt'· - L1sboa-1 
- Fr. In. Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
90. 93. 94. 

1690 - Antonio Jorge Pals Arnaud - Prac;a 
Mario de Azevedo Gomes, lote 2, 

n." 6, 1." Esq." - Parede - (P) Po. 
T. C. 60. U. 1. 3. 94. 

1691-Jose Miguel de Oliveira Monteiro 
Salles Dlas. - Av. Madrid, 7, 1." 

Dt.o - L1sboa-1 - (M) Po. Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 93. 94. 

1692 - Ant6nio Rodrigues Correia. Rua Dias 
Ferreira, 37 ric - Colmbra - (M) 
Po. Ep. T. C. v. N. U. 60. 1. 2A. 66. 
67B. T3. T24. 90. 94. 

1693 - Antonio de Lemos Pereira. Praceta 
Estevao Jose Giro, Lote 2-1." Esq." 

- Alcochete - (P) T. C. 60. N. U. 1. 
IIhas 2A. 93. 

1694 - Zalda Cruz. Prac;a Machado Assis, 
23-5.··C - Coimbra - (P) Po. Fr. In. 
Es. T. C. V. N. U. 60. 63. Flamulas. 
F. Mecanicas. 67B. 73. 94. 

1695 - Jose Luis de Lara Everard. Rua do 
O. Nunes da Ponte, 209 - Porto. 

1696 - Antonio de Figueiredo Tonda. Rua 
Cardoso Avelino, 111 - Lamego. 
(M) Po. Fr. In. Es. T. C. V. N. U. 60. 
90. 93. 94. 
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de facto mantiveram·se por tempo demasia· 
damente longo, mas todos os segulntes tl· 
veram uma duraC;iio multo aceltavel e coeren· 
teo Por que razao nos que rem agora Implngir 
novos selos e extralr·nos mals umas centenas 
de escudos, substltujndo uma serle comec;a
da a lanc;ar apenas h8 cinco anos e acabada 
ha tras? Alem disso, ao contrario de todas as 
anterlores, de desenho unlco para todos os 
val ores, na actual cada valor tem seu dese· 
nho diferente -portanto mals um motlvo para 
me parecer prematura a sua substituiC;ao. 

Niio matemos a gaflnha dos ovos d'oIro e 
niio quelramos alinhar com aqueles pafses 
que das emlssoes de selos fazem um neg6-
clo. Tenhamos alnda em mente as presentes 
dlflculdades econ6mlcas e, sobretudo, lem· 
bremo-nos que mllhares dos nossos fllatells
tas fazem grandes sacriflcos para 0 serem 
e se manterem na estrada ... 

• • • 
Alnda com vista-va la-aos .CTT . ... se 

asslm querem: - Algumas emlssoes trazem 
o nome do desenhador; outras apenas a Indi· 
cac;ao de Serv.·· Artisticos dos crr. Por qua? 
Alguem faz parte desses servlc;os artfstlcos. 
Por serem, aD que $uponho, funclonarios do 
organlsmo, nao tem dlrelto a que 0 seu nome 
aparec;a nas obras que produzem? 0 crlterlo 
parece·me estranho e nao descortino razao 
que 0 justlflque. 

Alem disso, se um dla - daqul a multos 
anos, por hlpotese - algum Investigador se 
lembrar de fazer obra completa e minuciosa 
sobre os ·nossos selos ver·se-a Imposslbilltado 
dlsso, devldo a tal omlssao. Asslm, ao que 
lulgo, so Se perde e nada se ganha com 0 
crlterlo que se vem segulndo. 

• • • 
E agora com vista aos nosses desenhadores 

- os partlculares e os que pertencem aos 
servlc;os artistlcos: - Portugal passou a endar 
de banda ... nos selos postais, e claro. Refiro. 
·me a pratlca de que la se esta a abusar, de 
pOr 0 nome de Portugal no lado esquerdo dos 
selos, em margem branca e separado do dese. 
nho. Alguns outros parses 0 fazem muita vez. 
D Mexico e um deles. Mas Isso nao justlflca 
que quase Invarlavelmente adoptemos a pra· 
tica como ultlmamente tem acontecldo. Te· 
nhamos em mente que na fIIatelia como em 
multas outras colsas, se a varledade, a diver· 
sldade e, sobretudo, a originalidade, nao sao 
tudo, sao, pelo menos, uma boa achega. 

Por exemplo: Diversiflcamos constantemen
te 0 formato e as dimensoes dos nossos se
los, 0 que, segundo a mlnha maneira de ver, 
s6 merece enc6mios, pOis assim fugimos 
aquelas mon6tonas duas ou tras dimensoes 
standardizadas que muitos paises adoptam, 
incluindo este donde allnhavo estas linhas. 
Por que havemos agora de quase standardizar 
a colocac;:ao do nome do Pais nos selos, so
bretudo quando a pratica nao e originaria· 
mente nossa? 

• • • 
E para terminar por agora, 56 mais este reo 

paro: - Comec;aram alguns parses a emitir 
series on de se incluem selos da mesma taxa 
em desenhos diferentes. Criterio falho de 10-
gica, quanto a mlm, tanto bastou para que 
mais uma vez copiassemos os outros. Por que 
dlabo nos havemos de armar em imitadores 
impenitentes? 

Fomos talvez pionelros em pratica algo se
melhante - taxas e desenhos Iguais, apenas 
com cores diferentes - quando atraves do 
extlnto Ministerio do Ultramar se lanc;aram 
as emlssoes do 4." Cent." de Lourenc;o Mar· 
ques e do 5." Cent." da Descoberta da Guine, 
mas a coisa, felizmente, fjcou por af. Melhor 
dlria - devla ter ficado. 

Monterey, Calif. Junho/77 

N. do D. Ao contrarlo do que afirma 0 nosso 
estimado colaborador 005 .Correios» portu. 
gueses nao teimam em manter nos carimbos 
postais as inicials .CTT •. 

Com efeito, ap6s a .passagem. dos nossos 
Correios a empresa publica 0 estatuto desta 
empresa manteve a sIgla err, pelo que esta 
absolutamente correcto 0 procedimento dos 
Correlos e Telecomunlcac;c;c;6es de Portugal. 

o nosso colaborador, no entanto, esta no 
seu pleno direito de nao concordar, como e 
6bvlo. 

PORTUCA'L - ULTRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

Em pagamento, aceito selos em 
q'uantidade 

Peelir -tabela de valorizac;ao 
e condic;Cies de troca 

SANCHO OSoRIO 
Apartado 1312 LlSBOA- 1 . 
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Uma uez por outra ... · 
«FLASHES» 

Hli muito prometida e nunca cumprida, aqui 
vem, finalmente, a modesta colaboraCao que 
ume vez perguntei ao i1ustre presldente do 
nosso Clube se poderla terguarida nas colu. 
nas deste bo/etlm. Receblda amavel resposta 
afirmativa, agora }Ii nem me atrevo a pOOir 
desculpa do que e Indesculplivel, tao longo e 
o tempo }8 decorrido. 

Para os que tiverem paciencla de ler 0 
que adiante se segue, desde }8 0 meu pesar 
se tais "manelras de ver-, chamemos-Ihe as· 
sim. nao se coadunarem com as sues pr6pries. 

E fora de duvida que. de ha bem umas duas 
dezenas de anos para ca, os selos portugue
ses tem. sob todos os aspectos. melhorado 
a olhos vistos embora. de quando em vez. 
aparec;:a ainda um ou outro aleijao. Falhas 
natural e compreensivelmente devidas a tudo 
o que e humano. felizmente para a filatelia 
portuguesa 0 saldo positivo e-Ihe bastante fa. 
voravel. 

Nao vou mencionar agora aqui os selos que 
me pareceram de concepc;:ao e desenho in· 
feliz. mas ja arrumados nos albuns dos co· 
leccionadores. Reservarei a minha despreten· 
ciosa critica para os que de futuro me nao 
agradarem. 

Poram. mesmo naqueles que me pareceram 
bem concebidos, nem sempre se atendeu ao 
contraste das cores dentro de cada serie. isto 
quando alinhados os selos por ordem de va· 
lores. Por exemplo: 

Na serie do 1: Cent: do Banco Nacional 
Ultramarino nao teria a selo de fundo azul 
marinho (1$00) ficado melhor colocado entre 
os outros -dois? Alem doutras. 0 mesmo se 
podera tlizer das series 9: Cent: da Tomada 
de' Coimbra aos Mouros e 1: Cent." da Cruz 
Vermelha Portuguesa em que os selos das 
taxas mais altas teriam contrastado muito 
melhor se colocados entre os restantes dois 
de cada uma. 

Ja 0 contrario se verifica. e muito bem. 
por exemplo. nas series .Europa- 65 e 66. 

POl': J. O. NEVes 

. . . 
Como toda a gente sabe. as iniciais 

• crr. eram as do organlsmo que em Por· 
tugal tinha e tem a seu cargo os servlc;os 
postals, telegraficos e telef6nicos. Ha anos 
esse organismo passou a empresa publica 
e mudaram·lhe a designac;ao para .Correios 
e Telecomunicac;:oes de Portugal •. Pergunto: 
Por que teima a Empresa em manter nos ca· 
rimbos postais. como em muitas outras coi· 
sas. Iniclais que ja nao correspondem a rea. 
lidade?! Que responda quem souber e puder. 

Voltando ainda as cores dos selos. veja· 
mos mais estes dois casos: 

1: - Na serie-base actualmente em cur· 
so. a excepc;:ao de dOis, todos os selos. com 
nuances mais ou menos acentuadas. se apre
sentam em cores discretas e nenhum -des· 
toa do conjunto. Os que realmente destoam 
- e de que maneira! - sao os tais dais. os 
de $30 e 2$00. Vamos la - se se qulser, po· 
dera juntar·se·lhes 0 de 6$00, por excessivo 
fundo escuro. Mas aqueles dois, dlsposta a 
serle na folha de um album, sao autenticos 
borroes num conjunto de cores suaves e co
medidas. Enfim, falhas de vlsao artistica ... 

2.0 - Na serie 'do 3." Cent." da Morte de 
Sao Vicente de Paulo, quanto a mlm de de
senho excelente e agradavel a vista, fora as 
inscril,;oes a ouro e a branco. tres dos selos 
apresentam-se a duas cores, e s6 um foge a 
regra. apenas com uma cor. Ainda - em tres 
dos quatro selos a efigie do Santo e sempre 
de cor cinzenta. S6 para 0 outro se lembra· 
ram de escolher cor diferente e. ainda por 
elma. horrivel. Nem mais que um anil forte. 
capaz de afugentar feiticeiras ... 

. . . 
E par ter falado na seriecbase: - Leio que 

ainda este ana tera inrcio a substitult;ao da 
dita actual. Ja?l 

Nao esquec;:amos a nossa tradlt;;ao neste 
tipo de selos. a comec;:ar pel os Ceres. Estes 
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1697 - Jose Augusto Castro Ramos. Rua 
Ricardo Joaquim de Sousa, 99 - Ca· 
mlnha - (M) Po. T. C. 60. U. 1. 2A. 
3. 93. 94. 

1698 - Jose Francisco Silva Leandro. Balrro 
das Manteigas, Vivenda Abillo Pe· 
reira, n." 50-r/c Esq." - Unhos (Lou. 
res) - (P) T. C. V. 60. U. 1. 2. 2A. 

1699 -Joaqulm Jose de Deus Peixe. Pra· 
ceta S. Jordao, 3-A, Evora. (P) Po. 
T. C. 60. N. U. Astronautas. 90. 94. 

1700 - Albino Fernando Coelho Sampaio. 
Av. Nossa Senhora de Fatima, 25, 
ric. Dt." - Leiria - T. C. V. 60. 
N. U. 

1701 - Luis Valente Rodrigues. Largo da 
Se - Lamego - (P) 60. N. 

1702-Joao Gonc;alves. Rua do Sol ao Rato, 
61-1." Esq.· , - Llsboa 2 - (M) Po. 
T. C. 60. N. U. 1. 2A. 94. 

1703 - Mendo Francisco M. Saraiva Lobo. 
Rua das Chagas, 14-4.· Dt.· - Llsboa 
- (M) T. C. 60. N. U. T14. e Navios. 

1704 - Jose Luis de Resende Moreira da 
Silva. Rua Frel Manuel Cardoso, 29 

- L1sboa-5 - (M) Po. Fr. In. AI. T. 
C. V. N. U. 60. IIhas. 2A. ate a In
dependAncla 93. 

1705 - Lurs Rogerio Mendes Caldeira. Pra
c;a da Republica, 17 - Sacavem -
(M) Po. Fr. In. T. C. V. 60. U. 1. 

2A. 5. 15. 30. 94. 
1706 - Valdemar Manuel Santos do Nasci· 

mento. Largo D. Manuel de Aguiar, 
3, i." Esq.· - Leiria - (P) Po. Fr. 
T. 60. U. 1. 3. 94. 97. 

1707 - Alvaro Francisco Lima QUintas. Pra
c;a Marques de Pombal, 45 - P6voa 
do Varzlm. - (M) T. 60. N. U. 

1708 - Marcelino Fernando Neves da Silva. 
Rua Pinto Bessa, 631-6.· Dt.· - Porto 
- (P) 60. N. 

1709 - Jose Grazina Figueira. Rua dos Ar
cos, 23 - Serpa - (P) T. C. V. 60. 
U. 1. T7. T10. Cosmos. 67B. 82. 90. 
Colorido 93. 

1710- Raoul Walter Le Mattre de Carvalho. 
Rua Dr. Anrbal Alvares da Silva, 19, 
ric - Setubal - (M) Po. 60. N. U. 
94. 

1711 - Ant6nlo Alves Saralva. Rua Padre 
Angelo Firmlno da Silva, 6-1." Esq." 
(P/M) Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2C. 
93. 

1712 - Marla Adelaide Teixeira Coelho. Rua 
Marechal Teixeira Rebelo, 59 - Vila 
Real - (M) Po. C. U. 60. 1. 3. 

1713 - Paula Cristina Almeida da Luz. T." 
Ana da Sliva, n.· 4 - Evora - (P) 

Po. T. 60. N. U. T9. Mariano eSt." 
Ant6nio, 90. 94. 

1714 - Horaclo Jose - Ferreira do Zezere. 
(P/M) Po. Es. In. T. 60. U. 1. 2A. T7. 
Flora. T10. 94. 

1715 - Joaquim Manuel de Salles Viana Ca· 
bral. Rua Dr. Cunha Seixas-2 - Lis· 
boa. (P) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 

1716-Alfredo Joaquim Machado Vaz. Cal
c;ada Eng. Miguel Pais, 3-1." Esq: -
(M) Po. Fr. In. It. T. 60. N. 1. 24. 

1717 - Eng. Joao Manuel Alpeoorinho Alves . 
Rua Vasco da Gama, 66 - Alguei· 
rao - T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 2A. 

1718 - Jose Agostinho Coelho e Silva. 
Atouguia da Balela - Po. T. C. 60. 
U. 1. 31. 

1719 - Carlos Alberto Zany Pampullm Mar· 
tins Caldeira. Rua Elias Garcia, 15 
2."·A - Venda Nova, Amadora - (P) 

Po. Fr. In. T. 60. N. U. 31. Tematlcas: 
transportes e monumentos. 94. 

1721 - Rul Augusto Lima de Almeida Bap· 
tista. Rua' Moreira de Sa, 15, 3." 
Esq." - Porto - (M) Po. T. 60. U. 
72.94. 

1722 - Ventura Henriques Barata. Rua 9 de 
Abril, n.· 18·2." Esq." - Amadora -
(M) In. T. C. N. 60. 1. 2A. 94. 

1727 - Osvaldo Joao da Silva Branco. Rua 
Joao de Santarem, 11 - L1sboa-3. -
(M) Po. Fr. T. C. V. N. T10. 

ACORES 

1688 - Ant6nlo Manuel Rego. Rua dos Pra· 
zeres. 23 - Plco da Pedra. S. Miguel. 
T. C. V. N. 60. 94. 

REPOBLICA POPULAR DE CABO VERDE 

1740 - Cristiano Franclsca Dias. Estat;;ao 
Costeira, Mindelo. S. Vicente - (P) 
Po. In. T. C. 60. U. 67B. 94. 

REPOBLICA POPULAR DE MOCAMBIQUE 

1726 - Gervasio Martins da Rocha. Av. 
Francisco Manyanga, 29/A. 2." Of." 
Caixa Postal 1782. Nampula - (M) 
Po. In. T. 60. 67B. N. U. 1. Macau. 
2A. 2C. Nac;oes Unidas 90. 94. 

BRASIL 

991 - Jose M. de Araujo. Rua Conde Bon· 
fim, 1156/204. Tijuca ZC09.20000. Rio 
de Janeiro - Po. Fr. T. 60. 3. 90. 

1296-Eng. Adllson Jose Magossi. Av. Pau
IIsta 2001. Loja 56 01311 S. Paulo. 
Po. Fr. In. Ea. T. 60. 10. 21. 90. 97. 
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1309 - Jose M. Fernandes. C. Postal, 305 
- 59.000 Natal. R. G. Norte Po. Fr. In. 
T. 60. 1. 2. 13. Grecia 19. 21. 24. 
90. 91. 

1381 -Anita Caldas Costa Moreira. Rua 
Itaipava M. 144. Aptoss 301. Gavea. 
ZC 20 20000 - Rio de Janeiro (RJ) -
(A) T. N. 15.59.60.63. 64. 66.67. 67B. 
68. 73. 74. 80. 81. 82. (T51-xadrez 90. 
102. 106. Po. Es. In. 

1410 - Alcides Alberto de Camargo. Rua Be
ned ito Goncalves dos Santos, 163. 
Vila S. Joao 12280 - Cacapava, 
S. Paulo. (P) Po. In. Es. T. C. V. N. U. 
60. T1. T5. T7. T8. Tl0. T38. T45. T46. 
T49. 90. 

1720 - Jose Antonio de Carvalho Oliveira. 
Rua Marques de Itu 382 Ap. 62 -
Sao Paulo - (A) T. C. 60.1. ate 1970 
U. a partir 1970. N. e U. 94. 

1725 - Geraldo Souza Brito. Rua das Hor
tenslas 72. C. Postal 5282-CEP 01000 
-Sao Paulo-(A) Po. T. C. V. N. U. 
60. 15. Tematlcas: Centenario do 
selo. Dia do Selo. Exp. fllateJicas. Na
tal. Madonas. St.· Antonio. Blblia. 
73 de 15. Perfurados. Carlmbos co
memoratlvos de 15. 

ESPANHA 

794 - Dr. Felix Gomez-Guillamon. Martinez 
Cube lis, 20 Apartado de Correios, 
454. Malaga. PrEitilatelia de Portugal 
e Espanhola. 

I TAL I A 
1724 - Ouintavalle Alberto. Via Dei Mille 

n.· 18 - 35100 Padova. Es. Po. Fr. 
It. Latlm. T. C. V. N. U. 24. 24B. 25. 
Trieste A e B. Somalia. Tematica. 
Natal. T9. 67B. 90. 109. 110. Unifi
cado. Enc. Itallana. 

HOLANDA 

1723 - Antonio Simoes Brilhante. Bloemhof
straat, 5, Leiderdorp. (A) Po. Fr. T. C. 
V. N. U. 60. 5 Ocidental 59. 93. 94. 97. 

JUGOSLAVIA 

238 - Prof. Dusan Cop. Ul Martina Krpana 
4/c.61.000 Ljubljana. Slovenia. (M) 
T. N. U. P. O. Fr. In. Es. It. AI. 1. SA. 
5B. 19. 21. 24A. 24B. 26. 28. 41. 49. 
50. 60. 63. 64. Tl. T5. T7. T3B. T51 . 

ROMJ:NIA 

1682 - Nicolescu Teodor. Str. Diana NR4. 
Bl. 19 SC B AP 35 Et 1 2000 Ploiesti. 
Es. T. 60. 

Cas a Filalelica J. ELL 
FUNDADA EM 1940 

Novidades .ampr. aotI melhores ~ 

Material tifa'tetico 
HAWID, LEUOHTTURM e SAFE 

EM STOCK: 
MAIS DE 7.000 S!:RIES DIFERENTES 

DE TODO 0 MUNDO 

SERIIES COM~LET AS NOVAS ,DE 
PORTUGAL ,E ULTRAM~R 

Rua da Prata. 184-2."-Esq. 

Telefone 323508 
LlSBOA-2 

«EUROPHILA 77» 

A primelra edlcao da .,Eurphlla 77- tera 
lugar em Roma no Palacio dos Congressos, 
de 19 a 23 de Outubro. 

Perto de 70 -stands- estao Ii dlsposlCao 
dos comerciantes e editores. 

Nesta -Mostra - mercado- alem da parte 
comercial havera uma exposlcao fllatetlca 
de grande importiincia, bolsas comerclals, 
conferencias, etc. 

MANUEL ANTONIO JERONIMO 
FILATELlSTA· FILUMINISTA 

COMPRA - TROCA - VENDE 
R. CaELHO DA I«>CRA. 112, RIC D ." 

(A Campo de Ourlque) 
Tell. 66 50 93 (.EMIP.666023) LlSBOA-3 

BOLETIM DO CLUBE FILATtLlCO DE PORTUGAL 13 

" , 
~",,,~ ..... _,~:,,,, _ ... ~".,._ ... ~ '" _. ~..r.: 

CASA A. MOLDER 
RUA I." DE DEZEMBRO. 101-3." 

LlSBOA-2 - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATEUA 

SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR 
Ii a nossa grande especialidade 

Selos de todo 0 mundo para 
todos os temas 

Exposi!;80 permanente de Selos em 
15 vitrines do atrio do res-do
-chao e no 3." andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execu~io riipida de pedidos 
por correspondencia 

FIG. 4 

t 
'.M1::"~ ..,.~~r.""lI l ~ 

. , 
· , l .~~r_~~,..r.._ ...... ~--:YJI ~1.f~: 
'~ . -

t ) ~ 

M. ALB U QUE R QU E 

58, St. Marks Road 
LONDON, W.l0 - ENGLAND 

Selos para Coleccionadores 
Inglaterra - Imperio Britanico 

IIhas do Canal-Irlanda 

PORTUGAL e EX-COLONIAS 

Gra'nde Stock de Inteiros Podais 
de Portugal e Territ6rios 

Ultramarinos 

Tematica NATA L especializada 
Compra e Venda de Coleccoes, Lotes, 
FDC, Catalogos Estrangeiros, Albuns 

e outro material filatelico 

Consulte-nos ou envie hole mesmo s 
sua lista de faltss 

~ceitamos cheques em ESCUDOS 
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[PD] 3 - 30,5x4,5 - Dez. 54 
[ PA] - 32,5x6 - Fev.33 - Fev.38 
c/ moldura 40x9,5 - NovA6 - Jul.47 

riG. 2 

FIG. 3 

32xS 
41x11 

32,5x5,5 
- Jan 55 
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o BlOCO DA EMISSAO «EUROPA 77» 
A CELEUMA SUSCITADA PELA "ESPECULACAO" QUE SE VERIFICOU 

Talvez os nossos leltores tenham estra
nhado 0 facto de, nestas paginas, nao se 
ter feito alnda uma leve referencia sequer, 
ao ja tristemente «celebre» caso do Bloco 
-Europa 77-. 

Mantivemo-nos em silenclo, porquanto 
gostamos multo pouco de entrarmos no 
.barulho- sem .armas- para esgrlmir. Ist9 
quer dlzer que hOje, devidamente esclarecl
dos, podemos dar a conhecer aos soclos do 
C. F. P. alguns pormenores sobre tao Inso
lito caconteclmento- na filatelia portuguesa 
que, como sempre acontece, prejudicou os 
filatelistas honestos que fazem do coleccio
nismo de selos 0 seu passatempo favorito 
(multos delesficarao, por certo, com a sua 
colect;:ao .desfalcada- do «malfadado- blo
co) enquanto que outros menos escrupulo
sos e alguns comerciantes, a malor parte 
estrangeiros, arrecadaram, de Imediato, pela 
venda desta «pet;:a» lucros da ordem dos 
700 %!!!. Chamar a isto especulat;:ao parece
-nos pouco para tamanha monstruosidade. 

- Com mais ou menos pormenor, 0 que se 
passou foi 0 seguinte: 

A tiragem flxada para 0 Bloco .Europa 77-
foi a maxima permltl'da pelos regulamentos 
internacionals, Isto e, urn quarto do numero 
total de series da emlssao. Como esse nu
mero foi de 1.000.000 consequentemente 0 
numero de blocos nao podia exceder os 
250.000. Porem, as en com end as feltas II Re
partlt;:ao de Filatella dos C. T. T. ultrapassa
ram largamente os 700.000, segundo comu
nlcado oficlal daquele departamento. 

No infclo do mes de Abril, (a serie s6 fol 
posta a clrcu'lar em 2 de Maio) ja os nossos 
Correios tlnham conhecimento que os blo
cos solicitados por comerciantes estrangei
ros (cujo numero ainda nem sequer repre
sentava a totalldade dos seus habituais cllen
tes de alem-fronteiras) excedia ja em muito, 
a tiragem estabelecida. 

Segundo declarat;:6es prestadas pelo Chefe 
da Repartit;:ao de Filatella dos C. T. T. Eng. 
Vaquinhas Cabral II revlsta .Franqula- os 
grandes comerciantes estrangeiros «sonha
ram- ate comprar toda a emlssiio dos blacos 
em causa. Po rem os C. T. T. apenas se com
prometeram com cerca de 40%, isto e 
tOO.OOO.Por outro lado, aflrma alnda 0 Chefe 
da Repartlt;:ao de Filatella , os nossos co
merciantes s6 flzeram os seus pedldos quase 
em clma da data da emlssao. 

Consldera, finalmente, 0 Eng. Vaqulnhas 
Cabral que houve urn Intuito geral espe
culativo tanto de comerclantes como de par
ticulares (naclonals e estrangeiros) com hon
rosas except;:6es de alguns colecclonadores 
partlculares que apenas pretendem urn ou 
dols blacos. 

Ao que julgamos saber os comerciantes 
portugueses tern protestado quanto II forma 
como fol feito 0 rateio dos «celebres» blocos. 
Alias, 0 conhecldo filatelista Sr. Armando 
lima ha longos anos ao servit;:o de uma 
conhecida casa filatelica de lIsboa decla
rou, em entrevista concedida ao nosso 
prezado amigo Miguel Foz, director da 
.Franqula», que os pedldos dos comercian
tes estrangeiros foram atendidos na base de 
50% e Os dos comerciantes filatelicos por
tugueses na base dos 30%. Insurgem-se, por 
isso, os nossos comerciantes quanto ao facto 
de nilo ter havido urn rateio equltatlvo. 

Houve comerciantes portugueses que, para 
completar os seus pedldos, tiveram que ad
quirir na prat;:a blocos ao pret;:o que os co
merciantes estrangeiros ofereceram dois dias 
antes da saida da Em/ssiio - entre 250$00 
e 300$00. 

o Sr. Armando lima na referida entrevlsta 
justlfica, de uma maneira multo simples, 0 
facto de urn bloco cujo valor facial e de 
37$50, ser vendldo logo no prlmelro dla em 
que a emlssao .Europa 77. fol posta a cir
cular, pela quantla de 300$00. 

Sao suas estas palavras .Os comercian
tes estrangeiros sabiam qUe os nacionais 
receberiam pequena parte dos seus pedidos. 
Pe/o facto, e para que niio houvesse a velei
dade de um custo baixo, lancaram 0 pre'co de 
compra de 300$00. ... ... ... ... ... ... ... . .. 
•••••••••••• '0' ............................. . 

Julgamos ter dado a conhecer, a trat;:os 
largos, aos nossos estimados leltores os 
factos principals que conduziram II famige
rada especulat;:ilo do bloco da emissao -Eu
ropa 77-. 

Mais do que procurar desculpas para jus
tiflcat;:ao de tao nefasto «neg6clo» ou apon
tar culpados que nao acautelaram devlda
mente os interesses dos filatellstas nacio
nais julgamos que urge chamar a atent;:ao 
dos responsaveis pela filatella naclonal a 
todos os niveis para que, de futuro, nao vol
tern a acontecer casos semelhantes que em 
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nada beneficiam os fllatelistas e a fllatelia 
portuguesa. 

Embora salbamos da boa fa com que ac
tuaram os respons8vels pela Repartlc;:ao de 
Fllatelia dos C. T. T., nao podemos delxar de 
chamar a atenc;:ao para 0 sucedldo, js que 
este caso nao a inedito. Estamos a recordar
-nos da -celebre. emlssao .Europa 61. que, 
masmo sem bloco, fol objecto da vergonhosa 
-especulac;:ao. (para nao Ihe chamar outra 
col sa) que alnda se encontra bem fresca 
na memoria dos filatelistas honestos deste 
Pafs e ate daqueles que, julgando ver ness a 
serle uma nova -arvore das patacas-, aca
baram por perder grandes somas de dlnhelro 
na mira de um lucro superior ao razosvel. 

EURICO C. E. LAGE CARDOSO 

Selos de Portugal. Ultra mar • Estrangelro. 
Novldados. Tematlcos. Sobrescrlta. de 1.0 dla. 
-- TODO 0 MA11ERIAL FILATtLlCO --

BASTOS & CAMPOS, LDA. 
R. MARIA ANDRADE. 55 
LlSBOA-l 

Telet. 834108 
(PORTUGAL) 

NOVIDADES 
SERVICO DE ASSINATURAS 

SERVIMOS TUDO 
OUALOUER PAIS OU TEMA 

DISPOMOS DUM BOM SERVICO 
SEM FALHAS A 

PRECOS VANTAJOSOS 

SOLICITE FOLHETO INFORMATIVO 
SEM COMPROMISSO 

EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

c. Santana 
AV. DA LlBERDADE, 157·1,· 
LIS BOA (Metro: Avenlda) 

FA~A·NOS UMA VISITA 

VIII DIA DA AEROFILATELIA 

EM PORTUGAL 

Como fol notlclado em devido tempo, a 
VIII DIA DA AEROFILATELIA EM PORTUGAL 
val ser celebrado em L1sboa e no Porto, no 
dla 8 de Setembro de 1977. 

Nas correspondencias apresentadas nas 
Estac;:oes de Correlos de ambos os Aeropor· 
tos serao apostos carimbos comemoratlvos. 

E, como habltualmente, a TAP fara voar 
dols sobrescrltos edltados especialmente pa· 
ra 0 efelto. 

A data fol escolhlda de forma a relembrar 
que, hs 65 anos. chegou a Portugal 0 prlmei
ro aeroplano, adqulrldo com a flnalidade de, 
com 0 produto das suas exlbic;:oes, financlar 
uma creche para 0 jornal -0 Comerclo do 
Porto-. 

o aparelho, um biplano Farman-Maurice 
tipo milltar, veio por via maritima acompa
nhado por um plloto e um mecanlco da casa 
construtora: Trescartes e Bouvier. 

A montagem teve lugar na nave central 
do Palacio de Crlstal, onde no domingo 1 de 
Setembro de 1912 se efectuou um festival 
de Avlac;:ao. No interior do reclnto fol entao 
vendldo um bllheta-postal lIustrado - que 
se esgotou rapldamente. 

Flnalmente. no domingo seguinte - 8 de 
Setembro de 1912 - num terreno terrapla
nado e vedado na Foz, perante uma multldao 
de 60.000 pessoas 0 aeroplano executou as 
suas prlmelras demonstrac;:oes em Por.tugal: 
dols voos, de 12 e 16 mlnutos, sobre a Foz, 
Matoslnhos e Porto. 

Os carlmbos comemorativos sao i1ustrados 
com 0 ·referldo blplano Farman-Maurice, tlpo 
milltar. de 15 metros de envergadura, motor 
Renault de 70 cavalos e velocldade de 
80 km/h. 

As pec;:as edltadas para 0 aconteclmento 
mostram um dos rarlsslmos postals supra
mencionados, asslnados pelo avlador Leo
pold Trescartes e enderec;:ado a pessoa das 
suas relac;:oes no Consulado de Franc;:a, Rua 
da Cedofelta, no Porto. 

Informac;:ao prestada por 
TAP PHILATELIC CLUB 
Apartado 5194 
LISBOA (5) - PORTUGAL 
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. LISBON 

Para 0 estudo dos carimbos LISBON, aos 
elementos apresentados nos dols artlgos an· 
terlores ha que acrescentar os pormenores 
que agora descrevemos. 

Em cartas remetldas de Portugal para 0 Rio 
de Janeiro, com passagem pelo correio de 
L1sboa, vemos os tipos [PA] e [PO], como 
mostramos nas figs. 1 e 2. 

A carta da fig. 1, datada do Porto a 4Jan55 
nao foi franqueada por selo adeslvo relatlvo 
ao porte territorial, nem Ihe foi aplicado qual· 
quer -selo flxo- de porte a pagar. 

No Rio de Janeiro 0 correio renovou a di
recc;:ao do destlnatario, escrevendo atravessa
damente -Olrelta/61. e sobrepondo-Ihe 0 
porte de -200. rels a pagar. 0 carlmbo LIS
BON mede 32,5X5,5 com moldura de 41X11 
mm. 

A carta da fig. 2 fol expedida do Porto a 
11Jan58, com 0 porte territorial pago com 
dais selos de 25 rels, de O. Pedro com caba
los anelados. No Rio de Janeiro 0 correia cor· 
riglu 0 enderec;:o para «Mercado/3. e porteou 
com .100. rels. A carta exibe 0 carimbo LIS
BON com as medidas do tipo [PO] 2. 

Por: A. GUEDES MAGALHAES 
L. F. E. P. 

A Agencia dos paquetes britanicos, do Rio 
de Janeiro, disporia de carimbos LISBON? 

Em duas cartas vindas' de Inglaterra, a L1s
boa chegadas no mesmo dia (29 Oez 54) e 
enderec;:adas ao Porto, vemos carimbos do 
tlpo [PO], com dimensoes dlferentes entre sl. 

A da fig. 3, datada de Liverpool a 19 
Dez. 54, salu de Inglaterra par Plymouth a 21 
e mostra 0 carimbo LISBON do tipo [PO] com 
as medldas de 30,5 x 4,5 mm; a da fig. 4 
esta datada de Manchester a 9 Dez. 54, 
velo para Portugal no mesmo paquete - 0 

Pampero - e exlbe 0 carimbo LISBON com 
as medidas de 29,5 x 4,25 mm. 

Resumo~ 
Robson Lowe 
1. [PA] vermelho ..................... 1797 
2. preto ..... .............. .... .... 1797-1852 
3. LISBON preto ...... .... ........... 1800 
4. [PO] preto ....... .............. ...... 1808-1846 
5. azul ou vermelho .. ....... 1810-1812 
6. [PA] c/moldura preto ............ 1841-1849 
Observadas sempre a preto 
[PO] 1 - 31 ,5x4,5 ... Jul. 15 - Jan.21 
[PO] 2-29,5x4,25-Mar.22-Jan.58 

• 
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Portaria n." 198/76, de 23 Set. 76 

Manda emitir 250 000 selos de 3$00, amare
Io-torrado, encarnado, azul, preto e vloleta
-escuro, comemorativo do dia 25 de Setem
bro, .Dia das Forr;:as Populares de Llbertar;:ao 
de Mor;:ambique (F. P. L. M.J. 

Litografado em papel esmalte gomado e 
impresso na Empresa Moderna, de Maputo, 
e denteados na I. N. M. 

o motivo e da autoria da Direcr;:ao Naclo
nal de Propaganda e Publicldade e 0 selo e 
posto em circular;:ao no dia 25Set76, consa
grado as F. P. L. M. 

Houve sobrescrito oficial e carlmbos de 1.° 
dla em Maputo, Beira, Inhambane, Nampula 
e Ouelimane. No carimbo de Inhambane fol 
omltida a ultima letra A. 

Portaria n.· 298/76, de 23 Dez. 76 

Manda emitir selos de motivo cFauna de 
Mor;:ambique», mamfferos selvagens no seu 
habitat. 

Litografados em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100, na Empresa Moderna e dentea
dos na I. N. M. com denteado 14: 

$50 - 500 000 - Jagara 
1$00 - 300000 - Texugo-do-mel 
1850 - 300 000 - Alcavuma 
2$00 - 100 000 - Xipene 
2$50 - 500 000 - Simango 
3$00 - 100 000 - Mabeco 
4$00 -100000 - Chita 
5$00 - 400000 - Ouizumba malhada 
7$50 - 300 000 - Facocero 
8$00 - 100000 - Hipop6tamo 

1 OsOO - 200 000 - Rinocerante 
15S00 - 100 000 - Palapala 

Os desenhos sao da autoria do artista Al
fredo, extrafdos do livro -Abecedario dos Ma· 
mfferos Selvagens de Mor;:ambique., do Prof. 
J. A. Travassos Santos Dias. Serao postos em 
clrcular;:ao no dia 21Dez.76, cDia do Selo de 
Mor;:amblque». 

Houve sobrescrito oficlal e carimbos de 1.° 
dia em Maputo, Beira.. Inhambane, Nampula 
e Ouelimane. 

Portaria n.· 12/77, de 6 Jan. 77 

Manda emitlr selo comemorativo -Divulga
r;:ao do 3.° Congresso da Frelimo-, da taxa de 
3$00 na qucmtidade de 500 000. 

o motivo e constitufdo pela bandelra do 
Partido, t~nc;!Q n9 vertice superior uma estre· 

la e no centro 0 martelo e enxada, sfmbolo 
da alianr;:a operaria-camponesa. 

Litografado em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100, naEmpresa Moderna e dentea
dos na I. N. M., com denteado 14. 

Desenho executado pelo gabinete de Or
ganizar;:oes do 3.· Congresso da Frelimo. Pos
to em circular;:ao em 10Jan77. 

Porta ria n.· 38/77, de 8 Fev. 77 

Manda emltir selos comemoratlvos do 3.· 
Congresso da Frelimo - 3 a 7 de Fevereiro 
de 1977. 

Selo de 3$50 - 200 ODD, policromado, tendo 
como motivo 0 Monumento em Macheje, lo
cal onde se realizou 0 2.° Congresso em Ju
Iho de 1968. 

Selo de 20$00 -100 ODD, policromado, ten
do como motivo a perspectlva do monumento 
a erlglr em Maputo. 

Litografados em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100, na Empresa Moderna, do Mapu
to e denteados na I. N. M. com denteado 14. 

o desenho foi executa do no gablnete de 
Organizar;:ao do Congresso e os selos sereo 
postos a venda no dia 6Fev.77. 

Houve sobrescrito oficial e carimbos de 1.0 
dla, sem data, em Maputo, Belra, Inhambane, 
Nampula e Ouelimane. 

Portarla n.· 142/77, de 9 Abr. 77 

Manda emitir e pOr em clrcular;:ao no dia 
7Abr77. selos comemoratlvos do cOla da Mu
Iher Mor;:ambicana-, com desenhos feitos pe-
10 contlnuador. 

Selo de 5$00 - 100 000, policromado 
15$00 -100 000, policromado 

Impressos em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100 selos, na Empresa Moderna, do 
Maputo, e denteados 14 pel a I. N. M. 

Portarla n." 178/77, de 3 Mai. 77 

Manda emitlr e por em circular;:ao em 1 Mal 
77, 175000 selos de 5$ comemoratlvos do 
_1.0 de Mal0-1977 - Dla do TrabalhadorD, nas 
cores amarelo e preto sobre Ipapel vermelho. 
o desenho representa dols trabalhadores er
guendo os sfmbolos do trabalho. 

Litografado em folhas de 100 selos na Em
presa Modema e denteados 14 na I. N. M. 

Houve sobrescrlto of lela I e carimbos de 1.' 
dia em Maputo, Belra, Inhambane, Nampula e 
Ouellmane. . . . 

BOLETIM 00 CLUBE FfLATeLiCO DE PORTUGAL 23 

, , 
ANUNCIOS ECONOMICOS 

TABELA DE PUBLICI DADE' {MINIMO, AT': 5 L1NHAS 
. CADA L1NHA A MAIS 

25$00 
5$00 

Vendo FDC, postais maxunos, cartas anti
gas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para 
especializar;:ao. Consulte e alguma coisa en
contrani de interesse. 

FELIX DA COSTA IT..HA - ALCOEN
TRE. 

SELOS NOVOS EM CIRCULACXO - Em 
liquidar;:ao de seus pedidos, pode enviar-nos 
selos das emissoes nacionais, para uso na 
correspondencia. Uma boa ocasiao para se 
desfllzer do que tiver a mais. SltRGIO SI
MOES - CALDAS DA RAINHA. 

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

NOVAS EMISSOES - Fom~o novidades 
de qualquer pais ou tema, nas melhores con
dir;:oes. Per;:a circular de inscrir;:ao, prontamente 
remetida. SltRGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

V. QUE SABE ESCOLHER ... pois claro! 
Escolhe folhas em formato intemacional, mo
delos normal e luxo, para montagem das suas 
colecr;:oes, editadas por SltRGIO 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 c Veiculos Mo
torizados~, cGuerra~ e cRefugiados~ . En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

MATERIAL FIT..AttLICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pre~arios. que pronta
mente the serao remetidos. Far;:o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro·. 
SltRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

OS SELOS QUE PRETENDER e 0 ma
terial filattmco que desejar. encontrara por 
certo em SltRGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. Per;:a prer;:arios. 

Compro os N.oa 25-30 e 31 do «Not1cias 
Filate1ico~ .para completar colecl{fio, 

Resposta com indicar;:ao de prer;:o a: Raul 
~oelho / BONFIM, 150-2.° / PORTO. 

Oferer;:o: Italia, Vaticano e S. Marino. 
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ing}. AI
drovani Costantino - 40.060 Villafontana. 
Bologna. ltalia. 

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

Compro e vendo selos novos e usados, 
Portugal e Colonias, Novos Paises Lingua Lu
sa e Estrangeiros, assim como todos os Te
mas, Blocos, Sobrescritos, etc. Remeta Lis
tas em DUPLICADO e selo 4$00 para res
posta a: SIT..VA PEREIRA, Rua Antooio No
bre, 43-2.°, Dt.° - LISBOA 4 ou Telefo
ne 784816. 

COMPRO TUOO: colecr;:oes, lotes, conjun
tos, cstocks~, novos e usados. de ,Portugal, 
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente co
lec~oes especializadas, interessam-me muito. 
SltRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

MATERIAL FILA ttLlCO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pr~anos. que pronta
mente the serao remetidos. Far;:o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
SltRGIO SIMOES - CALDA~ DA RAINHA. 

Portugal - U sados - Catalogo Eladio -
Pretendo: 528 - 574 - 597 - 599 - 607 
_ 615 - 649 - 654 ~ 657 - 660 - 661 
_ 662 - 674 - 677 - 681 - 687 - 700 
_ 704 - 729 - 733 - 737 - 739 - 768 
_ 769 - 772 - 800 - 814 - 822 - 824 
_ 854 - 887 - 930 - 937 - 946 - 956 
_ 970 - 973 - 982 - 995 e outros mais 
em quantidades de 1 a 5 de cada. Pagamento 
em selos comemorativos e outros para pacotes. 
Carta com condir;:oes e detalhes a Pedro Jose 
Waddington Peters - Av. Joao Crisostomo, 
81-4.° - Li~boa-l. 
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I would like to exchange new complete sets 
from Portugal by new complete sets of any 
Western European country. Yvert basis. Bal
tar - Almas, lote 5_2." Dt.", Santa Clara -
Coimbra - Portugal. 

Selos. Compro e vendo. 
Lotes, cstocks», colecr;:oes novos ou usados. 
Tenho grande cstocks» de selos cLissicos, 

novos e usados, em exemplares de excepcio
nal qualidade, bem como todos os restantes 
do continente, e series do Ultramar. 

Rua da Penha de Fran~, 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 
apreciar;:iio. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Vendo classificadores estrangeiros. o,Ptima 
qualidade e apresentar;:iio, tamanhos medio e 
grande. Tambem aceito em pagamento selos 
minha escolha de Portugal e paises Europa 
ocidental em senes completas novas ou usa
das. Respostas por escrito a Pedro Jose Wad
dington Peters (socio N." 439, do Club e). re
sidente na Av. Joao Cris6stomo, 81-4." Lis
boa-I. 

Compro selos ceres de Portugal em quanti
dade usados ou em lotes variados. Diga 0 

que tern e quanto pretende ou se pretende 
trocar. Jose Sieuve Afonso. R. Estado da 1n
dia, IO-IO."-A - SACAWM. 

Contra 100 selos comemorativos diferentes 
de prefer~ncia das tematicas Natal ou religio
sas, envio outros do mesmo valor. Servi~o de 
Novidades de ltalia e do Estado do Vaticano. 
Quintavalle Alberto. Via Dei Mille n." 18 
35.H1O Pad ova (Halia). 

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA 
Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que 
colecciona. Faremos envio para apreciar;:iio. 
Sl!:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

CART AS ANTIGAS, com ou sem selo, 
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado, 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

Tenho series e selos novos e usados, anti
gos, de Portugal e ex-Colonias, especialmente 
de Angola, e da Alemanha, Austria, Belgica, 
Checoslovaquia, Espanha, Franr;:a, Holanda, 
Hungria, Suir;:a, Inglaterra, Brasil, E. U. Ame
rica e outros paises de todo 0 mundo. e no
vos de paises africanos independentes. F.D.C. 
e sobrescritos comemorativos de Angola, para 
vender c/ grandes descontos, ou trocar por se
los antigos de Portugal e ex-Col6nias - IIi
dio Correia dos Santos Lima - Arouca -
Caber;:ais. 

Troco selos usados de Espanha, sortidos, 
por selos us ados de Portugal. Base 1 X 1. Cor
respond~ncia em Portugues. 

Manuel Rodriguez Garcia. S. Francisco de 
Asis, I-I." A. Consuegra (Toledo) Espanha. 

Vendo series completas novas paises ex
pres sao portuguesa, F .D.C. Erros de S. Tome. 
Prer;:o sem concom~ncia. Envios a cobranr;:a 
por conta do compracIor. Ant6nio de Matos 
- Rua Padre Francisco Alvares, 27-2." es
querdo - Lisboa 4. 

Vendo 78 selos novos de 38 paises. Valor 
aprox. Cat. Yuert-200 frs. Emissoes do Cent.O 
do Telefone. Vendo melhor oferta. Lucio Reis 
- Apartado 189 - Coimbra. 

Estou interessado em 25/50 selos usados 
das ultimas emissoes de Portugal. Franr;:a, 
Alemanha Ocidental, Grecia e Outros Paises 
cIa Europa Ocidental. Isabel Portillo. Perez 
Galdos 5 p. 26 Valencia 7 - Espanha. 

Alemanha Oriental. Incompleta. Com 1.441 
francos de selos novos e 1.153 francos usados. 
Vende maior oferta - Antonio de Matos -
R. Padre Francisco Alvares, 27-2.". Esq." -
Lisboa 4. 

Timbres, Stamps. Sellos Briefmarken. Je 
donne des noveautes de la Belgique, France, 
Malta (Republica), Gilbraltar, Liechtenstein, 
Grande-Bretagne, Israel, Autriche, Yougosla
vie Faroer, ONU, Eire, Ghana, Channel, Is
lands, Espagne et Portugal. Service des no
veautes. Ecrire premier Tino de Palma. Via 
A Tortora 31-Pagani (SA) 84016 !talia. 
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Portarla n.· 138/75, de 18 Dez. 75 

Manda emltir, pelo prec;:o de 75$ cada, 
15000 blooos das dimensoes 174X125 mm, 
com os olto selos da emlssao .Unldade, Tra
balho, Vlgllancla •. 

Note-se que 0 bloco tem as dlmensoes to
tals de 132X181 mm. 

Portarla n.· 139/75, de 18 Dez. 75 

Manda exclulr da Portarla n.· 347/75, de 21 
de Junho, os selos de Porteado. 

Portaria n.· 79/76, de 3 Abr. 76 

Manda emltir selos da emlssao representa
tiva do aDla da Mulher Moc;:ambicana •. 

Selo de 1$ -1 000000, preto e verde, re
presenta a mulher com 0 seu fIIho na tarefa 
campestre. 

Selo de 1$50 -1000000, preto e sepia, 
representa a mulher no enslno ao ar livre 
selo de 2$50 - 500 000, preto e azul claro, 
representa a mulher na tarefa de enferma
gem selo de 10$ - 300000, preto e verme
Iho, representa a mulher na luta armada, ten
do ao colo uma crlanc;:a. 

Todos os dizeres, Inclulndo as taxas, sao 
impressos a preto e todos eles contem a Ia
genda .7 de Abril - Dla da Mulher Moc;:am
blcana, dla em que foram postos a venda. 

Litografados em papel esmalte gomado, em 
folhas de 100, na Empresa Moderna e picota
dos na Imprensa Nacional de Moc;:amblque. 

Houve sobrescrlto oflclal com carlmbo de 
1.· dla sem Indlcac;:ao de localidade. 

Portaria n: 94/76, de 20 Abr. 76 

Manda aplicar a sobrecarga • Presidente 
Kenneth Kaunda-Prlmeira Vlsita - 20-4-976-
em selos do .Acordo de Lusaka.: 

2$00 - 200 000 
3$50 - 200 000 
6$00 -100000 
Postos a venda em 20 Abril, niio havendo 

sobrescrlto oficlal nem carlmbo de 1.· dla. 

Portaria n: 114/76, de 19 Jun. 76 

Manda emltlr os selos 'da emissiio repre
sentatlva .1.· Anlversario da Independencla 
de Moc;:amblque •. 

Selo de $50 - 1 500000 policromado re
presenta a chegada de Samora Machel a Ma
puto. 

Selo de 1$00 - 1 000000, policromado, re
presenta a cerim6nia da Proclamac;:ao da In-

dependencia, com 0 arrear da bandelra portu
guesa e hastear a moc;:ambicana. 

Selo de 2$50 - 200 000 policromado, re
presenta a assinatura da tom ada de posse 
de Samora Machel. 

Selo de 7$50 - 200 000, policromado, re
presenta 0 desflle das Forc;:as Populares de 
Libertac;:ao de Moc;:amblque. 

Selo de 20$ - 100000, policromado, repre
ta a Chama da Unidade no Festival dos Con
tlnuadores. 

Em todos os selos consta a legenda azul 
. 25 de Junho de 1976 - Um ana de Indepen
dencla •. 

Litografados em papel esmalte gomado e 
impressos na Imprensa Naclonal de Moc;:am
bique em folhas de 50 selos. 

Os motlvos siio da autorla da Direcc;:ao Na
clonal de Propaganda e Publicldade e foram 
postos a venda no dla 25Jun76. 

Houve sobrescrito oflclal e carimbo de 1.· 
dla sem indicac;:ao de localidade. 

Portaria n: 137/76, de 24 Jul. 76 

Manda emitir selos da emissiio comemo
rativa .Centenarlo do Selo Postal-1876-1976· 
com motivos: coroa e 0 emblema da bandei
ra naclonal. 

Selo de 1$50 - 1 000000, com 0 fundo em 
ocre, reproduzindo 0 primeiro selo emltido 
para Moc;:ambique, da taxa de 5 rels, a preto 
e em sobreposlc;:ao 0 emblema da bandelra na
cional. 

Selo de 6$ - 500000, com fundo em ver
melho. 

Litografados sobre papel liso, gomado, em 
folhas de 50 selos, na Imprensa Naclonal de 
Moc;:amblque, com denteado 14. 

Os motivos siio da autoria da Dlreccao Na
cional de Propaganda e Publicldade e seriio 
postos a venda em 25Ju176. 

Houve sobrescrlto oflcial e carimbo de 1.· 
dia sem designac;:ao de localidade. 

Apesar da portaria Indicar 0 denteado 14 
56 os temos vlsto com denteado 12. 

Portaria n.· 165/76, de 24 Ag. 76 

Manda aplicar a sobrecarga .FACIM-1976-
no selo da emlssiio .JJnldade, Trabalho, Vlgi
lancla., em 100000 selos da taxa de 2$50, pa
ra serem .postos a venda no dia 28Ag076. 
Destlnam-se a comemorar a Felra Agro-Pe
cuarla, Comerclal e Industrial de Moc;:ambl
que (FACIM) decorrente de 28Ago a 15 Set. 

Houve sobrescrlto of lela I e carlmbo come
morat'lvo .FACIM-MAPUTO·. 
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FILATEUA DA REPOBLICA POPULAR DE MOCAMBIQUE 

Gral;as a amabilidade do esforl;ado filate
Usta e bam amigo Jorge Luis Fernandes, po
deremos apresentar toda a documentac;ao fi
latellca produzlda em Moc;amblque ap6s a 
Independencla, com alguns comentarlos 
utels. 

Portaria n.' 203/75, de 19 Abr. 75 

Com a independencia do Estado de Mo
c;amblque no dia 25 de Junho, delxarao de 
ter curso legal os selos postals que se en
contram em circulac;ao, com excepc;ao dos 
que celebram a Acordo de Lusaka. 

Sera aplicada a sobrecarga .Independen
cia/25 de Junho de 1975- nas emlssoes axis
tentes, prevlamente escolhldas, tendo em 
conta a valor das Taxas, 0 valor artlstlco, os 
motlvos e 0 valor fllatelico dos selos. 

Portaria n.' 347/75, de 21 Jun. 75 

Aplicada a sobrecarga .lndependencla/25 
Junho 75- nos selos e quantldades seguln
tes, para clrcularem a partir de 25Jun75: 

Borboletas .. .. .... ....... ... ... $40 - 300000 
.... .. .... .. 7$50 - 350 000 

Mapa de Moc;amblque .. .. .. $10 - 3960000 
.... .. .. .. .. 20$00 - 470 000 

Ollmpladas de Munlque .. , 3$00 - 2 310000 
Desportos .. . . . . .. .. .. .. .. . ... .. 2$50 - 890 000 

....... .. ... 4$50 - 100 000 

.......... .. 15$00 - 140000 
Mlneralogla ................. ... . 3$50 - 2940000 

........ .. .. 10$00 - 180000 
Centenarlo OMI/OMM ...... 2$00 - 4 420 000 
Satellte .. ...... . ... .. .... . . ... . ... $50 - 3 000 000 
Vaurlens .... . .. ... ....... ...... . 1$00 - 1 400000 

.... ..... .. . 1$50 - 710000 
· ... . .... . . . 3$00 - 840 000 

Correia aereo ... .. ..... .. ... ... 3$50 - 4 830 000 
· . .. . . . ... . . 4$50 - 4 985 000 
· . .... . ... . . 5$00 - 370 000 
... .. ..... .. 20$00 - 1 375 000 

IIorteado . . . . . . . . . . ... . . ... .. .... $30 - 15 000 
........ ..... .. $50- 3000 

..... .... .. . 1$00- 2250 

.......... .. 2$00 - 45 000 

......... .. . 5$00 - 60 000 

A parte relatlva aos selos de Porteado fol 
cancelada posterlormente. 

Nao houve sobrescrito oficlal e os carim
bos especlals nao tlveram a deslgnac;ao da 
localidade. 

o Clube FilateUco e Numism8llco de Mo
c;amblque emitlu sobrescrlto especial que foi 
vendldo nos correlos. 0 Banco de MOl;ambl
que emltiu sobrescrlto que foj usado com ca
rlmbo especial da exposlc;ao organlzada pelo 
Banco. 

Portarla n.' 137/75, de 18 Oez. 75 

Para clrcularem conjuntamente com os se
los que estao em vigor serao postos em clr
culal;ao selos da emlssao representatlva .Uni
dade, Trabalho, Vlgllancla- tendo como motl
vos: 

Nas taxas de $20, $30. 550 e 2$50: 
Imagem de serra campestre, indlcando 0 

Sol que 0 perlodo de trabalho se faz durante 
o dla; um grupo de seis flguras de maos da
das slgnlficam a unldade do povo; as flguras 
armadas slmbollzam a vigllancia. 

Nas taxas de 4$50, 5$, 10$ e 50$: 
A Unldade e representada atraves das 10 

figuras de maos dadas; 0 Trabalho e repre
sentado por 12 flguras realizando dlversos 
trabalhos; a Vlgllancla e expressa pelas fi
guras centrals armadas. 

Serao emitidos pela Imprensa Naclonal de 
Moc;amblque nas quantldades seguintes: 

500000 da taxa de $20, preto, verde, vlole
ta, sepia e verde-claro. 

1 000000 da taxa de 530, preto, sepia, cas
tanho, amarelo, azul-oriental e azul-claro. 

2000000 da taxa de $50, .preto azul, sepia, 
verde escuro, verde claro e vermelho. 

1 000000 da taxa de 2$50, preto, verde. 
amarelo, azul oriental, azul claro e castanho. 

400 000 da taxa de 4$50, preto, castanho, se
pia e encarnado. 

2000000 da taxa de 55, preto, sepia, verde 
e vloleta. 

1 000000 da taxa de 10$, preto, azul, ver
melho e sepia. 

400 000 da taxa de 50$, preto, amarelo, ver
de e encarnado. 

Impressos na Imprensa Naclonal de Mo
c;amblque em folhas de 50 selos. 

Houve sobrescrlto oflclal com carlmbos 
de 1.· dla, de data m6vel, em Lourenl;o Mar
ques, Inhambane, Balra, Quellmane e Nampu
la (catalogo Palma Leal 1-109; 1-110; 1·111; 
1-112; 1-113). 
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Compro (ou pOl' troca : dou Portugal Ii mun
do) selos, documentos postais (FDC, provas, 
ensaios, etc.) sobre tema: cPONTES •. Enviar 
propostas a: Luis Miguel Capao Filipe - R. 
Jose Luciano Castro. 132r/c, Aveiro. 

Vendo 156 selos de 24 paises do tema 
«Flora. 98% novos. Total de cabilogo da es
pecialidade 740 frs. Vendo mellior oferta. 
Lucio Reis - Apartado 189 - Coimbra. 

SOcio CFP n." 723 deseja trocar selos no
vos de Portugal em series completas. Base 
Yvert e valor facial. Resposta assegurada. 
MANUEL P. LANCHA, Rambla Modolell 49, 
Buz6n 34, Viladecans (Barcelona) ESPANHA. 

Compro, vendo, selos nacionsis e estrangei
ros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto. lote 
434-4." E. Ret. - Olivais Sul, Lisboa 6. 

CABO VERDE compro tudo para especia
liZa9aO: cartas, bilhetes-postais, inteiros, ca
rimbos sobre selos usados, selos novos, erros, 
provas, ensaios etc .. . 

Felix G. Guillamon. Apartado 454. Malaga. 
Espanha. 

VLADOIANU MIRCEA - CAL. SEVERI
HULII 59 BL.J. 3.AP. 4-1100 CRAIOVA
R. S. ROUMANIE POUR: t. p. neufs series 
complets, cortes mes couleurs, disques pi-12up 
(folklorique) materiaux pour peche (moulinet
te Michel 406, Quick D .A.M. 330/33; ou au
tres sorts sur les rulments, nylon 015, 020, 025, 
030: lancette telescopique et autres, donne t. p . 
neufs en series complets, envellope premier 
jour Reponse assurree. 

M'ACAZINE 

Com pro pelo mellior pre90, Sf"Jos aDs quilos 
ou aDs centos. Indicar quantidades e pre90S. 
ILRC, Bairro Duarte Pacheco, 95 - Braga. 

Agradecemos 0 favor a quem levou por 
engano, 0 cL'Echo de la Timbrologie. n." 
1474, devolve-lo a secretaria. 

Reinado D. Carlos. Procuro bons selos no
vos, cartas, inteiros, documentos, ensaios, pro
vas, etc. Compro au traco H. Torres. Portela, 
lote 96-3 E - Sacavem. 

SELDS 
PORTUGAL, COLON lAS E 
ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S!:RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1.' DEZEMBRO, 45-3.' 

TELEF.365852 

LISBOA 

FILATELICO 

- Rev,ista mensa, I de 48 piiginas plenas de inteJ1esse e actualldade. 
- Seq;ao pel1manente de Numismiitica. 
- Servic;o de Novidades Universais compl,eto, a pre~os baixissimos. 
- Suplemento do ca,tiilogo Yvert-et-Tellier. 
- Assinaltura Anua,1 (12 nume'ros) 150$00. 

R. ,Ricardo Jorge, 9-2.° ,Esq. - LISBOA-5 
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I MOSTRA FILAT£LICA DO TEMA 

Da Calxa Geral de Dep6sltos recebemos 
o segulnte comunlcado que, gostosamente, 
damos a conhecer aos nossos leltores: 

.A Calxa Geral de Dep6sltos sob a agide 
do Instltuto Internaclonal das Calxas Econ6-
micas, promove uma serle de actos come
moratlvos do Dla Mundlal da Poupanr;:a, 31 
de Outubro. 

Entre as varias aer;:6es filatalicas progra
madas destaca-se a realizar;:ao, nas suas ins
talar;:6es da Rua do Ouro, n.· 49, de 31 de 
Outubro a 11 de Novembro de 1977, da 
primelra Mostra Filatalica do tema .POU
PANCA •. 

Esta manlfestac;:ao tem como principal ob
jectivo 0 lanr;:amento no Pars de um tema 
ainda original, 0 que proporelona ao eolecclo
nador as tarefas de Idealizar 0 seu plano 
condutor e busear os selos e outras peQas 
filatelicas que hao-de formar a sua coleet8-
nea ....:.. 0 que a, sem duvlda, um trabalho te
matico apalxonante. 

A Inleiatlva despertou grande interesse nos 
melos filatalleos portugueses, reglstando-se 
na data do encerramento das inscrlc;:6es a 
adesao de um numero muito razoavel de 
expositores, dotados alguns deles com ma
terial apresentando ja earacteristlcas que 0 
qualifieam para poder ser exibldo com su
cesso nao s6 perante filatelistas mas tam
bem frente ao publico extremamente nume
roso que frequenta 0 local onde a Mostra 
estara patente. 

Para aperfeil;:oamento das partlclpaQoes
nomeadamente das que se encontrem alnda 
em estado gestionarlo - a Calxa Geral de 
Dep6sltos coloca ao dispor dos Interessados 
osprastlmos do seu consultor filatallco, aju
da que constitul tambam uma forma Inadlta 
no nosso Pais de apolo aos partlclpantes e 
que, justificada por se tratar de um tema de 
criaQao e pratiea reeentes, permltlra com um 
trabalho ordenado durante os pr6ximos tres 
meses, levar as colecc;:oes a um melhor apu
ro por altura do acontecimento. 

Tambam nos centros onde ha mais do que 
um Inscrito - Lisboa e Castelo Branco -
esta a ser fomentado 0 trabalho em grupo, 
sabldo que, em Filatella, a colaboraQao entre 
partlcipantes do mesmo sector - neste caso, 
a tematlca .POUPANCA. - a sempre multo 
vantajosa. 

No pr6prio dia 31 de Outubro, a Empresa 
dos Correlos e TelecomunicaQoes de Portu
gal (C. T. T.), assoclando-se amavelmente a 
esta inlclatlva, apora um carlmbo comemora
tlvo em toda a correspondencla apresentada 
no posto temporarlo de correlo que funclo
nara no reclnto da Mostra. 

A Caixa Geral de Dep6sitos por seu lado, 
durante 0 referido dla, pora a disposlc;:ao dos 
interessados, a titulo gratulto um catalogo 
- peQa filatallca aluslvo a esta promlssora 
prlmelra Mostra Filatalica do tema .POU
PANCA •.• 

~evista Filatelica Portuguesa. Uma revista ao servi~o do colecdonador. 
Assi'naJura an:ua,J (11 numeros) 1170$00. Envia-se exempla,r amostra a 
quem 0 solicite e envie 5$00, em salos, para portes e despesas de expe
diente. Esoreva-nos. I~ra~ Artur Portela, 2-5.° Dt.O - Lisboa 4-
PORTUGAL 
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mos necessldade, para facil intellgencia, de 
Integra-los num unico conjunto. 

Como consequencla do estado de guerra, 
os ganeros de prlmelra necessldade come
c;:aram a rarear e os seus preQos a subirem 
vertlginosamente. A carestla da vida come
c;:ou a afllglr tada a gente e 0 pessoal dos 
Correlos e Telagrafos pedlu aumento dos ven
clmentos. 

Como 0 Governo nao concedesse tal au
mento, no dia 1 Set. 17, Sabado, 0 pessoal 
das Centrais de Correios e Teh~grafos, de 
Lisboa, declarou-se em greve. 0 Governo Ime
diatamente mllitarlzou 0 servlQo que fOi en
corporado no Minlsterio da Guerra, de que 
era Minlstro 0 general Norton de Matos. Este 
encarregou 0 major Luis Galhardo de aglr. 0 
quaI, desastradamente, fez prender 0 pessoal 
das eentrais (cerca de 1 000 funelonarios) que 
flcou detldo a bordo do paquete LourenQo 
Marques. 

Embora a greve se tlvesse estendldo a to
do 0 pals, na segunda-felra, dla 3, 0 pessoal 
das secretarlas da Administrac;:ao-Geral apre
sentou-se ao servlQo no palacio da rua de S. 
Josa, a hora regulamentar e sem qualquer de
clarac;:ao de greve. Algum tempo depols, uma 
forQa de Infanta ria montou guarda aos portoes 
e 0 eomandante, fez saber, a todo 0 pessoal, 
que na ocasiao da salda {lada funcionarlo de
verla entregar uma declaraQao de que nao era 
grevlsta, 0 que causou geral IndlgnaQao. Na 
verdade, se os funclonarlos se mantlnham 
nos seus lugares, a que prop6sito vlnha a 
exlgancla da declarac;:ao? Chantagem para se 
desmorallzar os grevistas presos? 0 coman
dante da forc;:a, Ducla Soares, pessoa slmpa
tlca e delicada, a tados Os reelamantes res
pondla que nao podia dlseutlr as ordens dos 
seus superlores. E as 17 horas desse dia 3, 
64 tuncionarios, Justamente metade dos que 
estavam no edlflelo, assustados, apresenta
ram a deelarac;:ao e puderam salr. Os restantes 
64, que nao aeederam a exlgenela, flcaram de· 
tldos e, uma hora depols, 4 caminhoes da G. 
N. R., cada um com um of lela I e duas prac;:as 
armadas, carregaram com os 64 funclonarlos 
para 0 Forte de Caxlas, onde estlveram pre
sos durante dez dlas. 0 governo flzera as
slm mals 64 grevlstas. 

Logo na manha do dla Imedlato apareceram 
no Forte amlgos e parentes dos presos que 
desde logo se presta ram a levar correspon
denela para as famllias. Asslm se estabeleeeu 
um servlQo de correlo dos presos. E para 
que este servlQo fosse mesmo postal, Go· 

dofredo Ferreira, que era um dos presos, 
em tom de brineadeira lembrou que s6 falta
va um carlmbo. Pols Raul Vieira, funclonarlo 
que mals tarde passarla a sltuar;:ao de lIeenr;:a 
ilimltada, logo Se prontiflcou a confeccionar 
o dlto carimbo e que ficou pronto em poucas 
horas, embora com 0 erro .POTSAES. em 
vez de .POSTAES •. 

No dla 6 foi solenemente Inaugurada a Es
taQao Postal com uma mala de couro, para a 
correspondencia a expedlr, que pendia do 
ramo duma ,das arvores. Junto, havia uma cor
neta, usa:da pelos cartelros rurais, para In
dlcar as expedir;:6es. As primeiras postas des
sa dia foram: 10,30 por Ant6nlo Ribeiro dos 
Santos, fllho do C. E. de Caxlas; 12,00 por D. 
Maria das Dares Vieira. 

Nalgumas dessas correspondencias, mas 
em multo poucas, houve quem colasse selos. 

Restara intacto algum desses inteiros fila
telleos? 
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Por raz6es. de natureza admi· 
nistrativa este numero do Bo
letim do Clube Filatelico de 
Portugal respeita" 'ao mes de 
Setembro e nao de Agosto 
como, em principio, devia ser 
dado 0 caracter bimestral des
ta revista. . . -
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Portaria n.O 475/77 
de 28 de Julho 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunicar;oes, 
que, ao abrigo das disposi~es do artigo 27.0 
do Decreto-Lei n.O 42 417, de 27 de Julho de 
1959, seja Ianr;ada em circuIar;ao, cumulativa
mente com as que estao em vigor, uma emis
sao extraordinllria de selos, com tarja fosfores
cente, alusiva it educar;ao permanente, com as 
dimensoes de 37 mm X 32 mm, denteado 12 X 
X 12,5, nas ta.'Cas, motivos e quantidades se
guintes : 

4$ - Menino com 0 computador 
4$ - Rancho e barcos .......... .. 
4$ - Homem com tractor 
4$ - Grupo com atomo .. ... . 

Bloeo filab~1ico (4 X 4$) ...... ... 

3000000 
3000000 
3000000 
3000000 

80000 

Ministc~rio dos Transportes e Comunicar;oes, 
18 de Junho de 1977. - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunicar;oes, Em£lio Htli dn Veiga 
Peixoto ViICll'. 

EMISSAO ALUSIVA A ccEDUCAC;AO PERMANENTED 

Reprodu(:ilo autorlzad. pelos C.T.T. 

Os 8elos. eujos desenhos siio da autorla de Jose 
lids Tinoco. t!m as dlmensOas 37X32 mm. com 0 
danteado de 12x 12.5. 

Os trabalhos de ImpressAo foram exacutados em 
-off·set- pela Imprensa Naelonal - Cella de Moeda. 

o plano de emlello e 0 segulnte: 

4SOO tlr8gem 3000 000 am folhes de 50 selos 
4100 
4SOO 
4100 

Para asta emlssfto fol emltldo um biDeD (4)( 4SOOJ 
com uma !Iragem de 80000 exemplares. 

Sobre estes selos e Impres8a uma !arja fosfo· 
reseente. 

Fol mareada a data de 20 de Julho de 1977. para 
o 1.· dla de elreulsQ80. 

NA GRE·VE DOS CORREIOS DE 1917 

Ha poucos meses fomos surpreendldos pe-
10 aparecimento de Urn grande pedaeo de fo
Iha de selos de 1 c., verde, do tlpo Ceres, em 
papel pontinhado, que exlbla 0 carlmbo mos
trado .na gravura, no qual se Ie ESTACAO/ 
DOS/PRESOS TELEGRAFOS POTSAES/DO/ 
FORTE DE CAXIAS/SERVICO DA POSTA. 

o pedaeo da folha fol rapldamente reparti
do por os colecclonadores presentes e cad a 
urn fez os comentarlos a prop6slto. 

Naquele momento, a prlmelra oplnlao que 
nos surgiu fot de que se tratava de uma das 
multas espectes de carlmbos usados durante 

Por: A. GUEDES MAGALHAES 
L. F. E. P. 

a greve de 1920. Porem, 0 facto do selo ser 
verde e nao castanho, Imedlatamente nos co
locou em serla duvlda e resolvemos procurar. 
por via oflclosa. a satlsfaeao da nossa justifl. 
cada curlosidade. 

De Indagaeao em jndagaltao, acabamos por 
nos dlrlglrmos ao sempre amavel e lIustre 
hlstorlador postal Godofredo Ferreira, a quem 
n6s, filatellstas, muito estamos a dever. 

E sao dele as informaeoes prestadas como 
os comentlirios produzldos em duas mlsslvas, 
que nfio reproduzlmos textlJalmente por ter-
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TABOA~O 

Ja antes de este carimbo nominal ter 
manlfestado a sua existencla atraves duma 
local apareclda no n.· 290 do boletim do 
C. F. P., tivera eu oportunldade de fotocoplar 
a peea, par gentll cedencla do seu propria
tarlo. Pertencendo II classe dos carimbos 
nomlnals utillzados na epoca pre-adesiva. 
desconhecldo ate agora. emerge TABOACO 
duma IIsta de colegas que, tudo levando a 
sup~r que deverlam exlstlr. primam em se 
manter ciosamente escondldos. Este assim 
o fez durante mals de 150 anos, outros con
tlnuam a inslstlr em nao se quererem mos
trar, flnalmente outros porque na realidade 
nao se vao mostrar, acabam por nos con
veneer de que de facto nunca exlstiram. 

i: curloso que ultlmamente se verificou urn 
surto no apareclmento destes carlmbos no
mlnals. Contam-se entre eles, Palmela, Lou
rinha, Benedicta, Garvao e outros. Isso me 
tern entusiasmado, agora que estou traba
Ihando, de parcerla com 0 meu col ega e ami
go Cor. Guedes de Magalhaes. na elabora
eao dum catalogo de carimbos utilizados na 
epoca pre-adesiva. 

Mas voltemos a TABOACO. A leiturada 
local em que atras falel. pede conduzir a 
uma incorrecta interpretaeao das operae6es 
postals a que 8 carta fol submetida. Com.o 

Por: PALA NOGUEIRA 

acordo do proprietario da carta e autor da lo
cal e a achega aballzada do Cor. Magalhaes, 
pretendo, com 0 presente artlgo, historlar 
aqullo que postal mente se passou, com base 
nos carimbos apostos. Na figura 1 mostro a 
carta em apreeo na sua versao integral. 

Em primelro lugar ha que dlzer que a 
peea e apenas metade da carta original, cujo 
verso (8 dlrelta na Fig. 1) 0 destlnatarlo 
aproveltou para mlnutar a resposta que, no 
final. Indica ter sido escrita em Vila Nova 
de Fozcoa aos 3 de Dezembro de 1824. 

Em segundo lugar; no conhecido -MAPPA 
dos CORREIOS ASSISTENTES DE PORTUGAL 
SUA MOTUA CORRESPOND.' ou giro do Cor
reio entre os mesmos e a Admlnlstraeao 
Geral de LlSBOA., verifica-se que Taboaeo e 
Villa Nova de Fozcoa, localidades que fazam 
parte do trajecto que a carta percorreu, nao 
aparecem nele. Na figura 2 apresento 0 tea
tro das operae6es postals, em esquema ba
seado no -mappa. citado, aparecendo apenas 
as localldades do -giro» de 1818 percorrldas 
pela carta e mals Taboaeo e Villa Nova que 
marquei nos locals aproximados em que 
se sltuavam. 

(Continua na psg. seguinte) 

• 
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oY1.11a .Nova 
- - - - - -!:-::-::::-:::- Trancozo 

Fig. 2 

Pel os varlos carimbos que eXlbe, pode
mos adlvlnhar que a carta original fol expe
dlda de Lamego, como 0 respectlvo carlmbo 
nominal 0 sugere, para Taboa90. Nao ultra
passando 10 laguas a distancla entre' estas 
duas localldades, 0 correia de Lamego apll
cou a carta a taxa impressa de 20 rals. 
Acontece que 0 destlnatario nao estava em 
Taboago mas terla delxado a Indica9ao para 
que a sua correspondencla fosse remetlda 
para Villa Nova (de Fozcoa). Asslm 0 cor
relo de Taboago riscou a pena 0 primelro 
enderego, bateu 0 precloso carimbo nomi
nal TABOACO, riscou Igualmente a taxa ini
clal de 20 e Inscreveu a mao a nova taxa 
de 25 e 0 novo enderego. 

Agora atente-se na inscrl9aO manuscrlta 
-Correlo/tle Tran.zo a Villa nova- (na pa

gina aesquerda da figura 1), feita tambam 
pelo Correlo de Taboago. Ora, sendo esta 
localidade ao tempo correlo delegado de 
Lamego, a carta reexpedlda voltou ao cor
relo de origem onde fol conflrmada a nova 
taxa de 25, desta vez Impressa e, atravas 
do clrculto Lamego-Castro Dalre Vlzeu-Tran
cozo, chegou final mente as maos do destl
natarlo que de facto estava em Villa Nova 
de Fozcoa. Como esta vila nao constava do 
-giro- de 1818, a dlstancla conslderada para 
efeltos de flxagao da taxa, fol a de Lamego 
a Trancozo que, pela soma das dlstanclas par-

ciais, se conclui ser de 18 1/2 laguas por
tanto inferior a 20 laguas, a que corresponde 
a taxa de 25. Tudo certo. 

Resta' agora dizer que 0 Sr. Saavedra Frei
re, destlnatario da carta, separou 0 texto des
tacando-o da capa e aproveitou esta para ml
nutar a resposta. So assim se compreende 
que aparega .V.' n.' de Fozcoa- como local 
de expedi9ao, sendo portanto 3 de Dezem
bro de 1824 a data da res posta e nao da 
carta original. Qual teria sido entao esta? 
Nao podemos saber exactamente mas po
demos situa-Ia em 1824, talvez Novembro, e 
a quanto nos basta. 

o aparecimento de qualquer carimbo des
conhecido, tal como fol agora 0 caso de 
TABOACO, representa para mim aconteci
mento que me da bastante prazer. Note-se 
que ja ultrapassel a fase em que os querla 
na mlnha coleC9aO. Agora 0 meu grande 
objectlvo a descobrir qual 0 seu contrlbuto 
para urn maior conhecimento da hist6rla pos
tal do nosso Pars. Portanto no que estou 
verdadelramente empenhado a em fomentar 
bus cas em arqulvos antlgos que ainda pos
sam exlstir por esse Pars fora. Onde estao? 
Pela parte que me toca YOU continuar a 
procura-Ios. 

A terminar dois esclarecimentos: (a) todos 
os carlmbos da carta em aprego, quer no
mlnals quer de porte, sao de cor sapia e 
(b) todas as localidades mencionadas nesta 
pequena hlstoria sao escrltas com a gratia 
da apoca. 

LUXEMBOURG 

5.' Exposlgao Filatalica Internaclonal 
de Jovens Filatelistas 
6 a 10 de Abril de 1978 

Comissario em Portugal: 
Paulo de Oliveira Sa Machado 
Rua Dlreita das Camplnas, 33 
PORTO 

A F IlL A T ~ Lie A 

Sefes para colec~es 

COMPRA E VENDE 

Apartado 13 - Telefone 856 - ELVAS .... ____________ -. ____ -. _________ .-~t 
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EMISSAO COMEMORATIVA DO 7.0 CENTENARIO DA MORTE 
DO PAPA JOAO XXI 

as selos, cujo desenho e da autorla dos Servlf;os 
Artfstlcos dos CIT, tllm as dlmensoes 27X39 mm, 
com a denteado de 13,5. . 

as trabalhos de Impresseo foram exacutados em 
-off·set. pela Lltografla de Portugal. 

a plano da emlssao e a segulnte: 

4$00 tl ragem 3 000 000 
15$00 1 000 000 

Cada folha tem 50 exemplares. 
a selo de 4$00 tem uma tarje fosforescente. 
Fol marcada a data de 20 de Malo de 1977 para 

a I." dla de clrculac;ao desta nova emlssao. Reproduc;/io autorlzada pelos C.T.T. 

Porta ria n.O 380/77 
de 23 de Junho 

Manda 0 Govemo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica~oes, 
que, ao abrigo das dispasi~oes do artigo 27.0 
do Decreto-Lei n.O 42 417, de 27 de Julho de 
1959, seja lan~ada em circula~ao. cumulativa
mente com as que estao em vigor, urna emis
sao extraordimiria de selos, com tarja fosfores
cente, comemorativa do Dia de Camoes e das 
Comunidades Portuguesas, com as dimensoes 

de 40 mm X 29 mm, denteado 12 X 11 3/., nas 
taxas, cores e quantidades seguintes: 

4$ - fundo azul .. .. . .. . .. .. .. . 5 000 000 
8$50 - fundo oere .. .. . .. .. . . . .. . 1 000 000 

Ministthio dos Transportes e Comunica~oes, 
6 de Junbo de 1977. - 0 Ministro dos Trans
partes e Comunica~oes, Emilio Rui da Veiga 
Peixoto Vilar. 

EMISSAO COMEMORATIV.A DO DIADE CAMOES 
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

Raprodut;fto autorlzacfa palos C.T.T. 

as selos, cujos desenhos sao da autorla dos Ser
vlc;os Artfstlcos dos C.T.T., tilm as dlmensOes 40X 
x29 mm. com a denteado de 12X113/4. 

OS trabalhos de ImpressAo foram executados em 
-off-set. pela Imprensa Naclonal - Casa da Maeda. 

o plano de emlssao e 0 segulnte: 

4$00 tlragem 5 000 000 em folhas de 50 selos 
8$50 1 000 000 • 

Sobre estes selos e Impressa uma tarja fosfores
cente. 

Fol marcada a data de B de Junho de 1977. para 
a 1." dla de clrculac;ao desta nova emlssilo. 
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LEGISLAc;AO 
Portal'1ia n.O 267/77 

de 13 de Maio 
~ 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
c;oes, que, ao abrigo das disposic;oes do arti
go 27.° do Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lanc;ada em circulac;ao, 
cumulativamente com as que estuo em vigor, 
uma emissao de selos, com tarja fosforescente, 
comemorativa da «Europa 77", com as di
mensoes de 37 mm X 32 mm, denteado 12 X 
X 12,5, nas taxas, motivos e quantidades 5e
guintes: 

4$ - Planicies do SuI ............ 3 000 000 
8$50 - Serranias do Norte ........ . 1 000 000 
Bloco Filatc~lico (3 X 4$ + 3 X 8$50) 250 000 

Minist6rio dos Transportes e Comunicac;oes, 
22 de Abril de 1977 - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunicac;oes, EmIlio Rui da Veiga 
Peixoto Vilar. 

EMISSAO EUROPA -77 

as selos. euJos desenhos sao da autorla dos Ser· 
vloos Artlstlcos dos CIT. tAm as dlmensoes :j7x32 mm. 
com 0 denteado de 12x12.5. 

as trabalhos de Impresslio foram exeeutados em 
·off·set- pela Imprensa Naelonal· Cass da Moeda. 

a plano de emlssAo e 0 segulnte: 

Reproduoiio autorlzada 
pelos C.T.T. 

4$00 tlragem 3 000 000 em folhas de 50 selos 
8S5O 1 000 QOO - _ 50 

Para esta emlssAo for" emltldo um bloeo (3x4$00 ..L 
+ 3x8S50) com uma tlragem de 250000 exemplares. 

Sobre estes selos e Impressa uma tarJa fosforescente. 
Fol mareeda a data de 2 de Malo de 1977. para 

o 1.0 dla de elreulaOlio deata nova eml8sAo. 

Porta ria n,o 306/77 
de 26 de Maio 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
c;oes, que, ao abdgo das disposic;oes do ar
tigo 27.° do Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lanc;ada em circulac;ao, 
cumulativamente com as que estao em vigor, 
uma emi5sao comemorativa do 7.° Centemirio 
da Morte do Papa }oao XXI, com as dimen-
soes de 27 mm X 39 mm, denteado 13,5, nas 
taxas, rngtiVQs e quantidades seguintes: 

4$ - Pedro Hispano, Papa 
}oao XXI .................. 3000000 

15$ - Pedro Hispano, medico e 
filosofo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 000 000 

o selo da taxa de 4$ tern tarja fosforel'
cente. 

Ministerio dos Transportes e Comunicac;oes, 
12 de Maio de 1977 - 0 Ministro dos Trans
portes e ComunicagCies, Emilio R(d da Veiga 
Peixoto Vilar. 
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LE POS ILLOB (FraD~a) i 
i 

Le Postilion e uma publica~ao trimestral. 
Distribuicao Mundial. 
Contem iiumerosos endere~os de Filatelistas. 
Ofertas unicas. Tudo 0 que voce procura. 
A revista existe em Frances. Ingles e Espanhol. prova da tiragem 
importante. 
Oferecemos tambem servi~os interessantes tais como. Novidades. 
material filatelico. vendas e outras vantagens. 

Assinatura anual 
Envio aereo 
Amostra 

150$00 
60$00 
40$00 

Descontos: Assinatura p~r 2 anos 10 % 
Assinatura por 3 'anos 20 % 
Assinatura por 5 anos 30 % 

Assinatura Vitalicia 
Envio por via aerea 

1500$00 
300$00 

Pe~a amostra, enviando 40$00 para 0 nosso Agente: 

FERNANDO CRESPO 
Apartado 1309 
Lisboa 1 

Junto a quantia de 40$00 para que me envie amostra da revista Le Postilion 

Nome ....... .. .. ....... .. ... ... .. ........ ... ..... ..... ......... .. 

Morada ....... ........................ . ........................ . 
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MAXIMAFILIA 
Sec~ao a cargo do Eng. A. Furtado 

(Presidente Honorario da Sociedade 
«Les Maximaphiles Fran~ais.) 

VITDRIA PARA A MAXIMAFILIA 

No ultimo Congresso da Federa~ao das 
Sociedades Filatelicas francesas, celebrado 
na cidade de Annecy (Alta Saboia-, em fins 
de Malo, 0 representante da Federac;ao Por
tuguesa de Filatelia, convidado a sublr it 
tribuna, referiu-se it declarac;ao do Presiden
te Langlois ace rca da decisao sobre a Ma
ximafilia tomada dlas antes no Congresso 
da FIP em Amesterdao . 

Para esclarecimento dos Interessados 
acrescentamos que essa decisao Incidia so
bre a proposta de admlssao da Maximafilia 
no seio da FIP como classe independente, 
pela prlmalra vez apresentada pelo delegado 
da Federac;ao Portuguesa de Filatelia ao 
Congresso da FIP em Budapeste, em 1971. 

Nos debates de Amesterdao sobre a refe
rida proposta participaram 0 Presidente Lan
glois, Mr. Rigo de Righi (Inglaterra), Sig. 
Dlena (Italia) e 0 Coronel de la Ferte (Fran
c;a), tendo sldo final mente pro posta pelo 
Presidente do Congresso a segulnte resolu
c;ao: 

at: crlada a titulo temporario no seio da 
FiP uma Sub-comissao de Maximafilia Iiga
da pelo seu funclonamento it Comissao FIP 
para as colecc;:oes tematlcas •. 

Posta a votac;ao fol esta proposta aprova
da por 20 votos a favor, 6 contra e 3 absten
c;oes. 

A Federac;ao Francesa fOi encarregada de 
contactar as Federac;oes da Belgica, Hungrla, 
Italla e Romenla para que sejam nomeados 
os seus representantes , que, juntamente 
com 0 da Federac;ao Francesa. Coronel de 
la Ferte. constitulrao a Direcc;ao da Sub-co
mlssao. os quais. em prlnclplo, deverao reu
nlr-se no Porto, por ocasiao da PORTUCALE. 
a flm de elegerem 0 Presldente, 0 Vlce-Pre
sldente e 0 Secretario, conforme estlpula 0 
estatuto da FIP. 

Ao cabo de sels anos de luta fol-nos. en
tim, reconhecido um comec;o de vida propria, 
que nao e alnda a meta a atlnglr, mas uma 
prlmeira etapa que a ela nos conduzlra num 
futuro proximo. 

A. FURTADO 

COMPILACAO DOS DOCUMENTOS REFE
RENTES AS COLECCOES DE MAXIMAFILIA 
estabelecldos e aprovados pelo conjunto 
dos colecclonadores europeus de postals
-maximos nas suas Ass e m b I e I a s Gerais 
(Slmp6slos de Maxlmafllia) de 

EUROMAX- Bucareste 1974 
ARPHILA - Paris 1975 
IT ALIA - Milao 1976 

Paises representados: Austria, Belglca, 
Bulgaria, Checoslovaquia. Franca. Gra
-Bretanha, Grecia, Hungria. Italia. Lu
xemburgo, Polonla, Portugal. Republica 
Democratica Alema, Republica Federal 
Alema, Romenla e Sulc;a. 

DOCUMENTO N." 1 

ESTATUTO INTERNACIONAL 
DA MAXIMA FillA 

1 - DEFINICAO 

A maximafilia constitui um dos ramos da 
fllatella; 0 seu objecto e colecclonar selos 
postals: 

- apostos em postais lIustrados corres
pondendo a cartos crlterlos de con
cordancla; 

- obliterados em certas condic;oes de 
concordancla, 

A pec;:a fllatellca assim constituida tem 0 
nome. consagrado pelo uso desde cerca de 
1930. de «postal-maximo». Esta deslgnac;:ao 
justlflca-se pelo facto que os seus tr6s ele
mentos constltutlvos: 

- 0 selo postal, 
- 0 postal i1ustrado, 
- a obliterac;:ao postal. 

apresentam entre si 0 maximo de concor
dancla. 
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Neste breve apontamento, nao queremos 
delxar de expressar a manelra assaz cortez 
e correcta, como 0 particular amigo, Eng." 
Manuel Andrade e Sousa, um dos concor
rentes da AMPHILEX 77, pas algumas ques
toes ao Comissario, que este prontamente 
respondeu recebendo em troca amavel carta 
justiflcativa, por parte do concorrente. Sao 
por vezes, estes pequenos nadas, que ca
lam bem fundo num filatelista que mals nao 
pretende do que servlr a filatelia nacional. 

Ao amigo Fernando Gomes Carrao. as ml
nhas desculpas de esta mlnha justlflcac;:ao, 
mas caro amigo, como «quem nao se 
sente ... • 

Espero que esta minha rectiflcac;ao tenha 
servldo de algo para prestigio dos Comis
sarios, pOis sao eles fortes sustentaculos 
da fIIatelia nacional. quando das suas repre· 
sentac;:oes ao estrangeiro. 

MAPA N.· 1 

INSCRICOES PROVISORIAS RECE BiDAS PARA A AMPHILEX 77 

Eng.· Antonio Furtado 
Carlos Viana Guimaraes 
Antonio JUlIo de Almeida (Juventude) 
Dr." Augusto Leal Bastos 
Dr." Augusto Leal Bastos 
Ant6nio Jose de Almeida 
Luis Fillpe Belo Almeida Correia 
Clube Filatelico de Portugal 
Eng." Manuel Andrade e Sousa 
Jorge Alberto Outeiro Sousa Carneiro 
AntonIo Jose de Almeida Marques Bonina 
Cap. Francisco Lemos da Silveira 
Jose Cohen 
Jose Cohen 
Dr." Joao das Neves Gonc;alves Novo 
Associac;ao Portuguesa de Filatelia Tematlca 
Paulo de Oliveira Sa Machado 
Fernando Gomes Carrao 
Jose Dias Afonso 

MAPA N." 2 

INSCRICOES ACEITES 
PELA ORGANIZACAO DA AMPHILEX 77 

Jose Dias Afonso 
Jose Cohen 

6 quadros 
8 

Jose Cohen 
Eng." Manuel Andrade e Sousa 
Paulo Sa Machado 
Antonio JUlIo de Almeida 
Clube Fllatelico de Portugal 

6 
6 
5 
3 

Assoclac;:ao Portuguesa de Fllatelia Tematica 
Carlos Viana Gulmaraes 6 
luis Filipe B. A. Correia 6 
Fernando Gomes Carrao 5 
Dr." Joao N. Gonc;alves 5 
AntonIo Jose A. M. Bonina 5 
Cap. F. Lemos da SilveIra oS 

• a) 

5 b) 

5 c) 
5 0 d) 

Maxlmafilia 
Portugal Classico 
Portugal 
Portugal Classico 
Franc;a Classica 
Portugal Classico 
Portugal Classico 
L1teratura 
Pr8-tilatelia 
Tematlco 
Tematico 
Aerofilatelia 
Inglaterra Classlca 
Cartas de Inglaterra 
Pre-fllatelia 
Literatura 
Tematica 
Tematica 
portugal Classico 

a) Sobre a hora nao quis enviar a colec
CiaO por nao a ter devidamente mon
tada. 

b) Declarou que nao queria particlpar. As
slm 0 Comlssarlo fez a sua substltui
~!io pel a partlclpac;ao do Dr." Augusto 
Leal Bastos. 

c) Nao envlou a colecc;ao por dificuldades 
alfandegarlas. 

d) Nao fol envlada a particlpac;:ao, nem 
me foram dadas qualsquer Justlflca
c;:Oes. 

SOCIO DO C.F.P. 
Ajuda 0 Clube de todos nos cola
bora'ndo na campanha -dOl 2000 
associados. 
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SELOS DA EMISSAO "NATAL- DESENHADOS 
POR CRIANCAS PORTUGUESAS 
IDEIA DOS C. T. T. QUE NOS INSPIROU UMA 
INICIATIVA 

Excedeu a nossa expectativa 0 entusiasmo 
com que os fiihos dos nossos associ ados 
acolheram mais esta iniciativa do C. F. P. 

Foram, com efeito, muitos os jovens «artis
tas- que enviaram os seus trabalhos para se
rem apreciados pelo juri de selecr;ao. 

Poram, devido ao atraso com que os con
correntes remeteram os seus desenhos nao 
foi possfvel expor nos nossos saloes 0 mate
rial que foi entregue para este concurso pe
los inumeros concorrentes. 

Assim, 0 juri nomeado para 0 efeito eSCD
Iheu os trabalhos que possuiam maior nfvel 
de modo a representarem, condignamente, no 
concurso nacional a realizar pelos C. T. T., os 
filhos dos nossos cons6cios. 

Em vez de urn como estava inicialmente 
previsto participarao naquele concurso nacio
nal varios desenhos que 0 nosso juri esco
Iheu dando assim possibilidades a urn maior 
numero de concorrentes. 

Na sua simplicidade os desenhos apresen
tados possuiam, de urn modo geral, grande 
originalidade, imaginar;ao e grande intuir;ao 
artistica. Tenciona, por isso, a Direcr;ao do C. 
F. P. expor na sua sede, numa prOxima opor
tunidade pelo menos os desenhos seleccio
nados. 

Foram ja sorteados Os pramios destinados 
a este original concurso entre os diversos 
concorrentes que, nesta altura, ja os tEim em 
seu poder. 

o Clube Filatelico de Portugal feliclta os 
jovens, filhos dos nossos associados, que 
participaram nesta iniciativa e promete des
de ja, que outras se seguirao. 

IMPORT ADOR·EXPORT ADOR 

Selos e material filatelic:o 

Jorge M. S. Lopes 

Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret. 

OLIVAIS SUL - USBOA 6 
• + 

A PROPOSITO DO COMISSARIADO DA 

AMPHILEX 77 

por Paulo Sa Machado 

Dentro de urn espfrlto que sempre nos 
anima de bern servir 0 melhor que sabemos 
e podemos, e so aceitar cargos, sabendo de 
antemao, que os poderemos cumprir religio
samente, nos leva a responder ao artigo de 
meu amigo Fernando Gomes Carrao onde 
relata as suas impressoes acerca da Expo
sir;ao Filatelica Internacional de Amesterdam 
AMPHILEX 77, recentemente realizada. 

Oiz-se no referido artigo que a represen
tar;ao portuguesa poderia ter sido maior. 
!: verdade, seria ate muito maior, uma das 
maiores de sempre, se os organizadores 
nao tivessem feito urn grande rateio confor
me se pode apreciar pel os mapas indicati
vos. Assim inscreveram-se 19 concorrentes, 
foram aceites pel a Comissao Organizado
ra 14. Mesmo assim, e em virtude de urn 
dos seleccionados ter renunciado a enviar a 
sua inscrir;ao deflnitiva, teve 0 Comiss8rio 
a preocupar;ao de aproveitar essa desistEincia 
e incluir outro nome, 0 que geralmente as 
Comissoes nao aceitam, mas desta vez pas
sou. 

Ponto versado e que nos preocupou, fol 
a aflrmar;ao de que, sendo solicitadas ins
crir;oes provis6rias, nao foram entregues, in
dicando mesmo 0 caso da revista filatelica 
Franquia, que merece de todos n6s a me
Ihor das considerar;oes, pelo trabalho que 
tern des envoi vi do em prol da filatelia, mas 
que igualmente deve informar correctamente 
o que se passou em relar;ao a sua posslvel 
inscrir;ao. Mas vamos ao esclarecimento que 
e devido. Oepois de distribufdas todas as 
inscrir;oes provis6rias que dispunhamos, por 
filatelistas que tivemos 0 cuidado de selec
cionar, ficamos com algumas para posslveis 
iapsos. Aconteceu que mesmo esse pequeno 
numero se esgotou, e quando pedimos nova 
remessa de inscrir;ao para a AMPHILEX 77, 
foi-nos dito que nao enviariam mais, porque 0 
numero de inscrir;oes recebidas ate aquela 
data j8 ultrapassava em muito 0 numero de 
quadros disponfveis, tanto assim 0 era, que 
desde logo nos alertavam para 0 facto do 
grande rateio que todas as representar;oes 
iriam sofrer. 

Estes os factos nus e crus do que se pas
sou em relar;ao a urn posslvel malor numero 
de -Inscrir;oes portuguesas, que poderiam ter 
concretizado a sua aparir;ao em Amsterdam. 
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2 - CARACTERISTICAS 

a) 0 selo postal: deve ter poder de fran
quia, nao ter defeitos e ser aposto no lade 
da i1ustrar;ao do postal. Nao de~em portanto 
ser validamente utillzados os selos que nao 
correspondam a esta definir;ao, tais como: 
selos de porteado, preobliterados, para enco
mendas postais. 

b) 0 postal: 
- a sua i1ustrar;ao deve apresentar a me

Ihor concordancia possivel com 0 motivo do 
selo, ou com urn deles se houver varios, 

- 0 seu formato deve respeitar as normas 
admitidas pelas administrar;oes postais, 

- de preferEincla deve ser de edir;ao co
mercial ou na sua falta, ser de edir;ao pri
vada que r~produza urn documento existen
te antes da emissao do selo. 

Por consequEincia, nao sao admitidos os 
postais que reproduzam mais ou men~s fiel
mente 0 proprio desenho do selo, asslm co
mo as fotografias da maqueta, as monta
gens e as colagens. ~.' 

c) a obliterar;ao: deve ser autentlca, legl
vel e apresentar dupla concordancla com 0 
selo aposto no postal: 

_ de (ugar: 0 nome da localidade onde a 
aposta deve ter relar;ao directa com 0 mo
tivo do selo e, por consequEincia, com 0 do 
postal. 

- de tempo: a data da oblitera~ao deve 
estar compreendida dentro do penodo du
rante 0 qual 0 selo tern poder de franquia, 
isto a entre 0 primeiro dia de emissao e 0 

da su~ retirada de circular;ao. 
(continua) 

ESPOSI(:AO FILATELICA 
DE AMERICA E EUROPA 

HUMlfILARTE. LOI. 
Compra e vende 

SELOS 
MOEDAS 
MEDALHAS 

Cal~ada do Ca'rmo, 25 5/1- Esq. 

TELEFONE 365207 

LISBO.k-2 

Domingos Sacramento 
Mercado FHatel'ico de -Limoa 

Rua do Crucifixo, 28 - Telef. 324891 
LISBOA·2 

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

* TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 
AO FILATELlSTA 

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

E ELAD 10 DOS SANTOS 

* Circulares gratis em distribui~o 

• J. 

.. 

31 
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Encontra-se it venda 

CATA 'LOCO 

ELADIO DE SANTOS 
DE 

SELOS DE PORTUCAL 
( C 0 ' ,N T l iN E 'N T IE ) 

1978 

Pelo correio, sem registo, acresce mais: 
, registado, 
, a cobran~a, 

CATA 'LOCO 

ELADIO DE SANTOS 
DE 

8S00 
19$00 
24$00 

SELOS DE PORTUGAL CONTINENTAL, INSULAR, ULTRAMARINO E NOVOS PAISES 
DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

TRIG~SIMA NONA EDI CAO 

1978 
Pr~o: 1-25$00 

E 'L A D I 0 D' 'E S -A IN T 0 S 
Rua Bernardo Lima, 27 / LlSBOA 1 - Telefone 49725 

Pelo correio, sem registo, 'acresce mais: 

, registado, 

• , a cobran~a, 
Para 0 estrangeiro, incluindo porte e registo por via normal : 

15S00 

26$00 
31$00 

ESPANHA· ~s. 350, - FRANCA· Frs. 24, - ITALIA i.:iras 4.700, - ALEMANHA-

DM. 11,50 - SUICA·S. F. 12, - U. S. A. Dolars $5, 

, 
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o ENCERRAMENTO DA SEDE, DOl C. F. P. 
EM AGOSTO E SETEMBRO 

Alguns associ ados do Clube Filatalico de 
Portugal frequentadores assfduos da sua sede 
nas .tardes- de sabado, dirigiram-se ao di
rector do Boletim soliciando explica~ao para 
esta medida que consideram absolutamente 
negativa e criticavel porquanto, no mes de 
Setembro, a grande maioria dos veraneantes 
fiiatelistas js regressaram 85 suas ocupagoes 
profissionais e filatelicas. Por isso, embora 
sejam de opiniao que 0 Clube devia estar 
aberto todo 0 ano, como sempre sucedeu 
ata ao ano transacto, preconizam aqueles so
cios que, se tal nao for possivel, 0 Clube 
de todos nos encerre as suas portas apenas 
no mes de Agosto, 0 mes para fBrias por 
excelencia. 

N. do D. 

Os homens que, em boa hora, tomaram nas 
suas maos os destinos deste grande Clube 
de ha dols anos para ca, resolveram e muito 
bern que a Direc~ao do Boletim devia ser 
distinta da Direc~ao do Clube, ao contrario 
do que sucedeu durante largos anos. Como 
tal, a evidente que nao nos cabe quaisquer 
responsabilidades na decisao tom ada. 

Desde 0 primeiro dia (js la vao dois anos) 
em que assumimos a pesada mas aliclante 
tarefa de orientar este Boletim recebemos 
tambam a promessa, que, alias, fol sempre 
cumprida, de uma total independencla no 
desempenho do nosso cargo. Dai, tambam, 
o nosso dever de nao nos imlscuirmos nas 
decisoes da Direc~ao do Clube, 

Mas, como orgao oficial do C. F. P. este 
Boletim esta, acima de tudo, ao servi~o dos 
socios da colectividade que, sem duvida, 
sao a razao de ser da existencia de ambos. 

Assim, nao se deve estranhar que procure
mos nestas paginas acautelar os interesses 
dos associ ados, exprimir os seus anseios 
ou referir as seus lamentos acerca de de
cisoes porventura dlscutfveis, dos que tern 
por missao dlriglr, temporariamente, 0 Clube. 

Ao dar a conhecer 0 desagrado que a deci
sao tomada pel a actual direc~ao do C. F. P. 
causou entre os socios frequentadores da 
nossa sede, 0 director do Boletim julga ter 
cumprldo 0 seu dever. 

Como simples soclo do Clube, embora 
compreendamos que razoes muito fortes de
vern ter levado a: actual Direc~ao a tomar 
esta medida, com a franqueza e lealdade que 
costumamos imprimlr as nossas opinioes, 
nao podemos delxar de concordar, em parte, 
com os associ ados que manifestaram 0 seu 
descontentamento pela aludida delibera~ao. 
Dizemos em parte, porque consideramos que 
se justifica plenamente 0 encerramento da 
sede do Clube durante 0 mes de Agosto 
alam do mals porque, no aludido mes, estao, 
praticamente, paradas todas as actividades 
filatalicas no Pais. 

Em nome dos socios que se nos dirlgiram 
e no nosso proprio apelamos para que, a 
partir do proximo ano, sejam ponderados, 
pela Dlrec~ao que estiver em exercicio, as 
anseios aqui expressos. A dedica~ao dos 
sOOios . do C. F. P. merece, julgamQS, ~ der
rogac;ao desta medida. 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FlllADO NA FEI)ERA~}.O PORTUGUESA DE FllAlIEllA (F. P. F.) 

S6cio n.· 451 da Associa\t 130 da Imprensa Nao-Diaria 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDIE: AV. AlMIRANTE REIS, 70-S.o-Dt.o (com elevodor) -lISBOA-1 - Tel.f. 823936 

CORRJESPONDtNCIA: APARTADO 2869 - LISBOA-2 - PO R TUG A L 

'EXPEDl'ENl'E - Ter,os e Sextos-feiros, dos 21 as 24 horos, e s6bodos, dos 16 os 20 h~ros 

CATEGORIA DE SeCIOS E RESPECTIVA QUOTIZACAO 

LiSBOA e Concelhos limftrofes - Efectivos. 20$00 por mes; Juniores •. 10$00 por mes 

Contlnente (excepto L1sboa e Conce/hos limitrotes) Jlhas e ex-co/6nias 
Correspondentes .. 150$00 por ana . 
Juniores . . . . . .. 70$00 por ana ou eqUivalente em moeda local 

Brasil. . . • . . . . • • .• { 100$00 ana 
Espanha ...• _ ..... 
Outros p8fses . . • . . . . U. S. 56,00., por ana 

PAGAMENTQ ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREiO, DiNHEIRO OU SELOS 
EM CURSO. SAO sec lOS JONIO RES OS MENORES DE 21 ANOS. 

• 

A SEVERA 
RUA DAS CAVEAS, 55 - 57 * Telef. 34006 
BAIRRO ALTO • LlSBOA - 2 • PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Gllitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 



• • • 

VISITE 0 MUSEU DOS crr 
VISITEZ Ie MUSi:E des PTT 

ENTRADA GRATUITA ENTR£E LlBRE 
FREE ADMITIANCE 

HORARIO 
ABERTO de Terr;;a-feira a Sabado, 
das 10 as 12 e das 15 as 18 h. 
FECHADO aos Domingos, Se-

gundas e Feriados 
HORAIRE 
OUVERT du Mardi au Samedi, de 
10 a 12 h. et de 15 a 18 heures. 
FERME les Dimanches, les Lun-

dis et les Conges 
TIMETABLE 
OPEN from Tuesday to Saturday 
from 10 to 12 and from 15 to 18 
o'clock. 
CLOSED Sundays, Mondays and 

Holidays 

VISIT THE PORTUGUESE 
POST MUSEUM 

RUA DE DONA ESTEFANIA, 175 

LISBOA-l 
PORTUCAL 

.... n n n. nn •• 

uuu • uu • • 

COLECCIONE 
SELOS 
PORTUGUESES 

PARA INFORMA<;;:CES DE SAIDA DE NOVAS EMISSOES 

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

... 
RUA ALV£S REDOL, 9 - 1.· 

• u. • 

LISBOA 

• 




