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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.J 

S6cio n.· 451 da Associacao da Imprensa Nao-Diaria 

CLUBE DE .cOLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70·S.'-Dt.' (com elevadorJ -1100 LlSBOA - Telef. 823936 

CORRESPONDENCIA: APARTADO 2869 -1122 LlSBOA CODEX - P 0 R TUG A L 
EXPEDIENTE - Ter~as e Sextas-felras. das 21 as 24 horas. e sllbedos. das 16 h 20 hares 

CAT.EGORIA DE SCCIOS E RESPECTWA QUOTIZACAO 
LlSBOA e Concelhos limitro·fes - Efectivos _ 25$00 por mes; Junlores ., 15S00 p~r mes 
Continente (excepto Lisboa e Conce/hos Iimitrofes) /lhas e ex-co/6nias 

Juniores ....... 120$00 por ano 
Correspondentes .. 200$00 p~r ano 

ou equlvalente em moeda local 

Brasil . . . . . . . . . . .. 200$00 ano 
Espanha ........... . 
Outros paises . . . . . . .. U. S. $8,00., por ano 

PAGAMENTO ADiANTAOO, POR CHEQUE, V.AtE DE CORREIO, DINHEIRO OU SELOS 
EM CURSO. SAO SCCIOS JONIORES OS MENORES DE 21 ANOS. 

, 
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«PRO FILATELIA 79» 

o . XXV ANIVERS.A.RIO DA FEDERACAO 
UM GRANDE EXITO PARA A D1VUlGAGAG DA FIlATELIA EM PORTUGAL 

Aquilo em que multo pouoos acredltavam 
fol, de facto, um exlto espectacular. Pela 
primelra vez em Portugal uma Grande Expo
sic;:ao-Felra Filatelica Nacional (nao confundlr 
com. ExposlCao Naclanal) ' que, na realidade, 
foi mesma grande. No magnifico e espac;:oso 
Salao de Festas do Hotel Sheraton em Lls
boa esgotaram-se todas as 77 mesas dlsponf
veis. Presentes 18 fllatelistas proflsslanals, 
7 edltores de publicacoes fllatellcas, 8 fIIate
listas amadoras, 9 clubes e assoclaetoes fede· 
radas, a Dlvls80 de Fllatelia dos crr, com um 
posto de vend as de novldades, e um repre
sentante d08 Servlc;:os Filatellcos da Unlao 
Sovletlca, multos deles com mals de uma 
mesa, nao se arrependeram de passar dols 
dias, na PRO-FILATELlA 79, qua, nao obstante 
o tempo espectacular, mesmo a convldar 
para a praia, reglstou uma' Invulgar afluAncla 
de publico e de bons compradores. A grande 
satlsfac;:ao patente em todos os partlclpantes 
foi f! melhor prova do exlto da Inlciatlva e e 
tamtiem, sern dwlda, a melhor recompensa 
para os organizadores e para 0 seu longo e 
sacriflcado trabalho de organlzacao. 

Umapalavra especial de muita simpatla 
para 0 ·excelente trabalho de promOCao leva
do a cabo no estrangelro e que se materla
lizou pela presenc;:a, com mesas pr6prlas 
de 5 comerclantes estrangeiros, com des
taque para as grandes Casas Filatelicas 
AFA de Aahrus, Dlnamarca, e Filatelia Hobby, 
S. A., do grande lelloelro rnadrileno D. Nes
tor Jacob. Alnda resultado desta acetaO 
foi a presenca de multos compradores es-. 
trangelros que s6se queixaram de nao ter 
encontrado a venda tanto material de quaHda. 
de como desejarlam, venda-se forc;:ados a le
var de volta a malor parte das divlsas que 
traziam. as nossos comerciantes que tlrem 
dai a lIetao Indlspens6vel para as pr6xlmas 
oportunldades. Slm, porque tem que haver 
outras PRO-FILATELIAS. 

No Salao de Prata,anexo, 'realizou-se a 

restante parte' do programa das comemara
coes. Lament6vel e Inexpllc6vel a ausencla 
sem qualquer aviso ou justlflcac;:ao do Sr. Pre
sldente da Camara Municipal de L1sboa que 
tinha conflrmado a sua presenc;:a a sessao 
solene Inaugural a que deverla presldlr. Nem 
por Isso, contudo, a cerlm6nla decorreu com 
menos brilhantlsmo e tlvernos 0 gosto de 
escutar uma am6vel saudac;:Ao dos Correl08 
e Telecomunicac;:oes de Portugal ·lida pelo 
Sr. Francisco Leiria Viegas, 0 novo Chefe da 
Dlvlsao de Fllatella que nos vem dsndo gran
des esperanc;:as de levar a cabo as profundas 
remodelac;:oes de que aquele departamento 
anda M longos anos bastante carecldo. 

Segulu-se, de Imedlato, a sessao cultural 
sobre a qual se havla crlado grande expecta
tlva. Expectativa que nao fol lIudlda. A assls
tencia segulu com desusado Interesse as 
brilhantes palestras que, sucesslvamente, fo
ram proferidas pelo Prof. A. H. de Oliveira 
Marques (Retrospectlva da fundac;ao da Fe
deraCao Portuguesa de Filatella, de que 0 
autor fol um d08 mals entuslastlcos obrel
-ros) , pelo Eng. M. de Andrade e Sousa que 
dlvulgou um brllhante trabalho de Investiga
Cao sobre 0 transporte maritimo do correlo 
entre L1sboa e Porto -no saculo XIX, e pelo 
conhecldo especialista italiano Nino Barberis 
que respondeu com multo Interesse a per
gunta .Para onde val a Fllatelia Tematlca?-. 

Grande atraccao desta grande manifestac;:ao 
filatallca fol, sem duvlda, a folha comemora· 
tlva com a Relmpresaio a Preto do selo de 
Rowland Hill ernitldo em 1940, para asslnalar 
o Centenario do Selo Postal Adesivo. Trata
-se, com efelto, da prlmefra relmpressao a 
preto oflclal portuguesa, uma especlalldade 
que js hOje conta Inumeras adeptos ern qua
se todos os parses da Europa. Impressa na 
pr6prla Imprensa Naclortal- Casa da Moeda 
(como era IndlspeJisavel visto que 0 cunho 
original nao poderla salr daquele estabeleci
mento) com ums tlragem de spenas 10000 
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exemplares, todos numerados, com uma mui
to atrectlva cercadura e legenda em que se 
esmeraram os Servl{los Artistlcos dos crr, 
a folha comemora slmultiineamente 0 25." ani
verslirlo da nossa Federa{lao e 0 Centenlirlo 
da morte de Rowland Hili que ocorre tambem 
eate ano, e que estli jli a transformar-se na 
temlitlca do ano, dada aabundante e I"teres
santfsslma produ{lao fllatellca que Ihe faz 
refer&ncla concreta e a ades80 de Inumeras 
admlnlstrac;oes postals de todo 0 mundo. Por 
gentlleza dos crr, a edl{lao total desta prl
melra relmpressao a preto, fol cedlda 11 pr6-
prla F. P. F. para venda dlrecta ao pre{lo 
oflclsl de 50$00 cada exemplar, revertendo 
todos os fundos ass 1m obtldos para 0 fundo 
de promO{:Ao e desenvolvimento da fllatella. 
Urn gesto muito corrente noutros paises mas 
que, por sar a prlmelra vez que ocorre em 
Portugal, se sauda com multa slmpatla. E jli 
agora, um alerta a Divls80 de Filatelia e 
aos crr: por favor n80 vamos agora come
{lar a edltar relmpressOes a preto por tudo 
e por nada. Uma por ano, e para acontecl
mentos de releviincla excepclonal, parece-nos 
um crlterio bastante saudlivel. Porque alam 
de tudo 0 mals, 0 bolso do pobre fIIatellsta 
portugues jli anda a ser multo mexldo, e e 
preclso tambem garantir que os catlilogos 
cres{:8m de uma forma moderada e harmo
nlosa em cada ana que passa, para que 
possam contlnuar a edltar-se, e a serem com
prados pelos ~Ilatellstas. 

Tres ca,rlmbos especlals comemorativos 
estlveram em utfllza{lao nas comemora{loes 
do XXV Anlverslirlo da· F. P. F., os quais re
produzlmos neste numero. Para· cada urn 
deles a Federac;ao edltou urn bela sobrescrlto 
oflclal i1ustrado pelos -cachets- que aqui 
flcarn reproduzldos. Como novldade regis
te-se que pala segunda vez em Portugal (a 
prlmelra fol em 1953 par ocaslao da grande 
exposl{lao Internaclonal LIS BOA 53) se uti
Iizou uma etlqueta especial de reglsto, que 
no local destlnado a Esta{lao Postal, contlnha 
a Indlca{lao PRO-FILATELIA 79. Uma pe{la que 
certamente ganharli alto valor comerelal vlsto 
terem sldo relatlvamente poucos 08 que se 
abalan{laram ao desembolso do ja mUlto ele
vado ,premlo de reglsto. 

Os nossos parabens ,para 0 elevado nivel 
e excelente sspecto grBflco das publlcac;i5es 
edltadas pel a Federac;:ao por ocaslAo do seu 
25.· anlverslirlo. 

o Boletlrn especial comemoratlvo vem re
cheado de excelente eolsbors{lao do malor 
interesse, e par Isso mesmo, embora a pu
bllca{lao se destine baslcamente as federa-

das, a Dlrecc;ao da Federac;Ao fez uma tlra
gem suplementar para poder servlr os colee
clonadores Individuals, cedendo cada exem
plar aos custos de produc;:ao {40$00). Tambam 
o Catalogo otlelal da PRO-FILATELlA 79 foi 
uma magniflcs produc;:ao grliflca que multo 
prestlgla a fllstella portuguesa e bem merece 
ser guardado por todos os fllatellstas, de
pols de lido 0 Interessante artlgo do Ar
qui tecto Martins Barata sobre os estudos 
que levaram a concep{:ao dos selos da emls
sao EUROPA do ano corrente. 

Uma belisslms medalha comemoratlva das 
bod as de prats da Federac;:ao fol cunhada 
numa tlragem IImltada e numerada (ver se
parata a este boletlm, nas pliglnas centrals), 

Carlmbo comemorlilvo de Rowland Hili 

Emblema cia F. P. F. 
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Carimbo c:omemoretlvo da _Pro-FUaleU. 79-

assim como um elegante emblema de prata 
que esM a ser mUlto procurado. 

Dlversas e vallosas ofertas recebidas, so
bretudo, de grandes casas filatellcas euro
pelas e americanas e de adminlstrac;:6es pos
tals estrangelras (que tambem se fizeram re
presentar com grande slmpatia em publici
dade no catlilogo oficlal) serviram de pre
texto a uma TOM BOLA especial reallzada no 
domingo a tarde. A tombola foi muito con
corrida e proporcionou uma interessante re
celta que velo mlnorar grandemente os en
cargos com a organizac;:ao da PRO·FILATE
L1A 79. 

Alem da preclosa colabora{lao dos crr a 
que atres fazemos referencla, hB que referlr 
a edlc;ao de mals um inteiro postal (bllhete) 

comemorativo do 25.· aniversano da 
Federac;:ao que, mesmo' 'Vendi do com 
a -emblrranten sobretaxa de dols es
cudos sobre 0 faCial (pratica a aban
donar com a maior urgencia) registou 
uma grande procura e parece estar 
prestes a ,esgotar-se. Note-se que 0 
numero de intelrlstas cresce vertigi
nosamente, em Portugal e em todo 0 
mundo, e cada vez estas especies sao 
mais procuradas. 

Vai longa esta pequena .reporta· 
gem- mas 0 asslnalavel exito da PRO
FILATELIA 79, asslm 0 ex:igla. Para

bens a Federac;:ao. 'Parabens a Fllatelia Por
tuguese. 

ALBERTO ALVES 

Selos de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. 
Novidades. Temliticos. Sobrascrltos de 1.· dIs. 
-- TODO 0 MATERIAL FILAULlCO --

BASTOS & CAMPOS, LOA. 

R. MARIA ANDRADE. 55 - Telef. 8341 oa 
1100· LlSBOA PORTUGAL 

.f---------------------------------------~.--------------____________ . __ ~ 
FEOERACAO PORTUGUESA DE FILAT 'ELIA 

DESENHADOR 

A F. P. F. necesslta da colabora~o. permanente ou ocaslonal. de desenhadores, amadores ou proflsslonals, 
para a execuQoo de 

-Iogotlpos .• Ietterlng. e graflsmos dlversos 
- sugestOes para carlmbos comemoratlvos 
- lIuatraQAo de sobrescrltos comemoratlvos 
- reprodu9iio ampliada de selos postals e peQas filatellcas. 

Indispen88vel reunlr 
- ImaglnaQ80 criadora 
- capacldade para produ9iio de artes·flnais. a preto e branco e a cores 
- reaponsablllzaQ8o por cumprlmento de prazos 
- born nlvel de execu9iio. 

CondlQ6es a acordar. Nao e necessario ser resldente em Lisboa. 
Propostas detalhadas para a 

FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELlA 
Av. Almlrante Rels. 70, 5.· , D.· 
1100 LlSBOA 
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Carlmbo comemorlilvo de Rowland Hili 

Emblema cia F. P. F. 
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.f---------------------------------------~.--------------____________ . __ ~ 
FEOERACAO PORTUGUESA DE FILAT 'ELIA 
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FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELlA 
Av. Almlrante Rels. 70, 5.· , D.· 
1100 LlSBOA 
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AINDA 0 fAUCIMfNTO DO CORONU AUXANDRf GUfOfS Of MAGAlH((S 

Morreu 0 Coronel Alexandre Guedes de 
Magalhaesl A infausta notlcia chegou-nos 
brutal mente. por inesperada, deixando-me 
profundamente em 0 c I onado, 
mal acreditando que fosse 
verdadeira. 

Como poderia 0 Cor. Ma
galhaes ter deixado este mun
do oito dias apenas da data 
da sua ultima carta em que, 
como desde ha nove anos, 
tratava do nosso mutua inte
resse: a filatelia pre-adesiva? 
Mas tenho que me render a 
evidencia: perdi urn amigo e 
urn colaborador inestimavel, a 
fIIatelia nacional perdeu urn 
dos seus maiores especial is
tas, senao a maior. 

Pelo ENG.· ANDRADE E SOUSA 

Tive 0 maior prazer quando 0 Cor. Guedes 
de Magalhaes me propos editarmos em con
junto as «Marcas Postais Pre-Adesivas de 

Portugal.. Foram anos de per
manente colaboracao em que 
tive oportunidade de avaliar 
os profundos conhecimentos 
deste grande filatellsta e 0 
seu fino trato na discussao 
dos varios problemas que 
apareciam. 

Partiu com a grande conso-

Ninguam a meu ver podera 
negar a sua alta competencia 
na materia, de resto devida
mente reconhecida, nao s6 no 
pars, como no estrangeiro. 

Coronel Guedes de Magalhle. 

I laCao de ver publicadas 8S 
duas partes da nossa obra, 
mas nao pode ver 0 que tan
to desejava: a obra campi eta I 
Quando estiver conclurda. po
rem. nao mais sera esquecida 
a contribuiCao do Cor_ Maga
Ihaes para uma obra que veio 
preencher uma importante la
cuna da filatelia naclonal. Por 
isso Ihe presto esta slngela 
homenagem ao real car, nestas 

Tendo felto parte do juri de varlas expos i
coes pertencla a Llsta dos Filatelistas Emi
nentes e era galardoado com a medalha de 
Servicos inestimaveis, da Federacao Portu
guesa de Filatelia. 

CERTAMES DO C. F. P. 
A REALI ZAR ~M 1979 

1.' Exposil;iio de Pre-Filatelia Portuguesa 

Exposicao consagrada as marcas postais 
de Portugal e Ex-CoI6nlas. 

1.' Salio de Portugal Cliissico 

As prlmelras emlssoes do Continente. 

3.' Mostra de Divulgaliiio de FiIateIJa Tematica 

Mostra de pura divulgacao deste interes
sante ramo da filatelia. 

Os Interessados em expor nos certames 
referidos, devem contactar a Secretaria do 
Clube com a relatlva brevidade. 

despretenclosas Iinhas, 0 que todos n6s, fl
latelistas, devemos ao eminente Cor. Ale
xandre Guedes de Magalhiies, agora prema
turamente desaparecido e quando tanto ha
via ainda a esperar dos seus conheclmentos. 

Aerograma come'morativo 
do 35.0 Aniversario da TAP 

Os CTT /TLP vlio -emitlr em 21 de Setembro 
de 1979 urn aerograma comemoratlvo do 
35.· aniversarlo da TAP. Simultllneamente 
com a serie de dois selos de Correio Aereo 
ja anunciada. 

Os val ores, tanto do aerograma como dos 
seios, serao divulgados ulteriormente pelos 
Correios. 

Recorde-se que est-e sera 0 PRIMEIRO AE
ROGRAMA EMITIDO EM PORTUGAL. 
Info~macoes e encomendas relaclonadas 

com 0 intelro-postal e selos de Correia Ae
reo devem ser formulados a: 

Director da Divisiio de Filatelia 
CTT/TLP-R. Alves Reol, 9 
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«L UBRAPEX 80» 
Finalmente (e ja nlio a sem tempo). vai 

realizar-se, em 1980, em Llsboa a pr6xlma 
«Lubrapex •. 

Este facto nlio pode deixar de ser devida
mente assinalado dado que, estas exposl
coes bilaterais luso-brasilelras que se vern 
realizando desde 1966 de dois em dais anos, 
alternadamente, no Brasil e em Portugal, s6 
agora -vern a luz do dia» na capital do 
Pars, onde se encontra instalado nao s6 0 
malor Clube Filatelico como tambem a F. P. F. 
6rgiio maximo da Filatelia Naclonal. 

Sem, de modo algum, menosprezar as ca
pitais dos Dlstrltos onde ja se realizaram 
varlas -Lubrapex» (a -provrncia» tam bern a 
Portugal) 0 certo e que a nao realizacao, em 
Llsboa, ate esta data, de uma daquelas ex
posicoes constltula uma lacuna dlffcil de 
compreender por parte dos numerosos fila
telistas do centro do Pars. Porto, Avelro e 
Funchal foram cidades portuguesas que ja 
tlveram a sua -Lubrapex». Tiveram-na e te
mos que reconhecer que as agremiacoes que 
as mesmas meteram ombros flzeram-no 
com todo 0 carlnho, empenho e saber, nilo 
desmerecendo em nada, antes pelo contra
rio, as que tlveram lugarnas cldades bra
sileiras. 

Mas, finalmente, Llsboa vai ter a sua 
-Lubrapex», 0 que deve constituir motivo 
de satisfagao de todos os filatelistas naclo
nais independentemente -do .bairrismo» que 
par vezes impera tambem e muito malefica
mente na Filatelia. 

A .Lubrapex 80» e organizada pelo Clube 
Filatelico de Portugal, com os apoios tradi
cionais e indispensaveis da Federacao Por
tuguesa de Filatelia e dos Correios e Tele
comunicacoes de Portugal. As suas comis
soes Executiva e de Relacoes Publicas e 
DivulgaCao estao ja constiturdas, fazendo 
parte das mesmas as seguintes entidades: 

«FRANQUIA» 
E com verdadeiro regozijo que anunciamos 

o reaparecimento da excelente revista fila
talica. -Franquia. cujo director, 0 nosso es
tlmado amigo Miguel Foz-, nos prometeu 
que, muito em breve, saira com a regulari
dade desejada por todos as filatelistas que 
se habituaram, mensalmente, a ler nas pagi
nas daquela simpatica publicacao os assun
tos mais diversos sobre os ramos em que 
a fllatelia se desdobra. 

COMISSAO EXECUTIVA 

Presidente - Prof. Dr. A. H. de Oliveira 
Marques. 

Vice-Presidentes - Eng.· M. R. Marques 
Gomes e Dr. J. Jorge Oliveira. 

Tesoureiro - Domingos Martins Coelho. 

Secretarios - Jose R. Dlas Ferreira e J080 
Alves Di'as. 

Comissario Geral - F. Gomes Carriio. 

Vogal- Dr. Eurico C. E. Lage Cardoso. 

COMISSAO DE RELACOES POBLICAS 
E DiVULGACAO 

Presidente - Helder Alves Torres. 
Vogais - Jose M. Castanheira da Silveira 

e Miguel Jose Pessanha. 
Publicidade - Daniel Cordeiro Costa. 

As Comissoes ja se reuniram varias vezes 
para dlscutir os variadrsslmos e por vezes 
complicados problemas que se apresentam, 
quando se pretende realizar com toda a 
dignidade algo da envergadura duma .Lubra
pex». 

Ja esta assente que 0 referido certame 
tera lugar nos magnrficos saloes da Biblio
teca Nacional, ao Campo Grande, edif[cio a 
todos os trtulos digno duma exposicao do 
nrvel da que se val levar a cabo, no mes 
de Outubro de 1980. 

E Intenclio das referidas comlssoes dar 
a conhecer os pormenores da -Lubrapex 
80. a medida que as decisoes forem sendo 
tomadas. 

PORTUCAL - UL TRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 

Com selos novos e usados 
Em pagamento, acelto selos em 

quantidade 
Pedir tabela de valorizacao 

e condicoes de troca 
SANCHO OSORIO 

Apartado 1312 LlSBOA 1 
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AS FILATELIAS INF ANTIL 
E JUVENIL 

(CONCLUSAO) Por: HERMINIO SANTOS 

colar, organizarem visitas a exposic;oes e 
mostras filatalicas, elucidarem os alunos so
bre urn outro aspecto elementar da manelra 
de colecclonar, material, etc. 

fsta formaC;ao de quadros, aqui expressa 
110 seu sentido amplo, abrange a motlvaC;ao 
dos pals e dirigentes das instituic;oes de ju· 
ventude. Tanto uns como outros, embora sern 
conhecimentos profundos sobre filatelia, sao 
elementos muito validos para incutir nos 
seus filhos e educandos 0 gosto pela filate· 
lia. Para eles tambam ha necessidade de 
pl'eparar uma informaC;ao adequada sobre 
as filatelias Infantile juvenil de modo a 
perceberem facilmente as suas grandes van· 
tagens. Atravas dos 6rgaos da comunicac;ao 
social, de reunioes, de circulares·lnformativas 
e de outros meios que as circunstancias acon· 
selharem, poder·se·a chegar ata aos pais e 
educadores e motiva·los para que nao coar· 
tern a iniciativa dos jovens quando estes se 
propoem ocupar os seus tempos livres colec· 
cionando selos. 

5 - A EXECUCAO 

A exeCUC;ao de urn plano para desenvolvi· 
mento das filatelias infantil e juvenil, nao a 
tarefa facil. Ha necessidade de dispor de reo 
cursos humanos e materials. Sem eles nao 
se passara da execuc;ao de actividades espo· 
radicas, de -carolicesD. 

Todos n6s, filatelistas, temos uma quota 
parte de responsabilidade no empreendimen· 
to de tal tarefa. Cada urn de n6s pode contri· 
buir para 0 incremento das filatelias infantil 
e juvenil, escrevendo, organizando, sugerindo, 
propondo, coordenando, etc. Todos n6s temos, 
pois, a possibilidade de ajudar a erguer uma 
grande obra em prol daquele sector da fila· 
telia nacional. 

Mas a certamente em grupo, como memo 
bros dos corpos gerentes de instituic;oes fi· 
latalicas, ou como partlclpantes em comlssoes 
expressamente organizadas para 0 efelto, que 
melhor poderemos contribuir para 0 enrlque· 
clmento da filatelia nacional, atravas do in· 
cremento dos sectores de que me venho 
ocupando. Em grupo, mais que individual men
te, poderemos contrlbuir realisticamente para 
uma acc;ao que urge lanc;ar. Os clubes, nu· 

cleos, associac;oes, departamentos, secc;oes, 
ja eX'istentes poderao, certamente, dar 0 
apoio, em Instalac;oes, material, e talvez, em 
alguns casos, financeiro, que todo 0 empreen· 
dimento filatalico requer. 

Muito em bora algo se possa realizar par· 
tindo de Inlciativas individuals ou de grupos, 
apoladas por institulc;oes flaMlicas ou outras, 
nomeadamente grupos de escuteiros. assocla· 
c;oes acadamicas, etc., parece-nos que a exe· 
cuc;ao de urn plano de actividades filatalicas 
dirlgido as crlanc;as e jovens s6 sera concre· 
tizavel se realizado por uma instituic;ao com 
responsabilldades na educac;ao da juventude 
ou pelos Correios e Telecomunlcac;oes de 
Portugal. 

Para esboc;ar e concretizar urn plano ha, na 
verdade, que apoiar uma -maquina- expressa· 
mente montada para 0 efeito. No ambito de 
urn servic;o ligado ao MEIC ou aos cn deve
ria ser criado urn departamento, secc;ao, divi. 
sao, centro, sector, servlc;o, ou com qualquer 
outra designac;ao, para estudar, planear, exe· 
cutar, cordenar e avaliar tudo 0 que dissesse 
respeito as filatelias infantil e juvenll. Esse 
-departamento- terla de dlspor de urn grupo 
de -funcionarioSD que concretlzasse os seus 
objectivos. Para as despesas de pessoal, aqui
sic;ao de bens duradouros e nao duradouros. 
aqulsic;ao de servic;os e satlsfac;ao de outros 
encargos terla de haver 0 suporte flnancelro 
adequado. Sem Isto, qualquer plano que pre· 
tenda abranger 0 grupo etarlo dos 8/9 anos 
ata aos 18/19 anos, a nlvel naclonal, a ut6-
pico. 

Sel que ao FAOJ, a organizac;ao que entre 
n6s tern a responsabilldade de assistir e 
apoiar as activida'CIes de iniciativa juvenil de 
natureza s6cio-cultural nao a posslvel, a curto 
prazo, apolar a Filatelia, senao atravas de 01"' 
ganismos de juventude que a ela se dedi
quem. Parece·me que estes -organismos de 
juventudeD poderao empreender acc;oes locais 
no ambito da filatelia juvenil, mas nao tern 
possibilidades de criar as necessarlas condi· 
c;oes para abrangerem 0 todo nacional. 

Os Correios e Telecomunicac;oes de Portu· 
gal, atravas da sua Repartic;ao de Fllatelia, 
sao outra instituic;ao que poderia encarar a 
possibilldade da criac;ao de urn -departa· 
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mento- de filatelia infantil e juvenil para a 
concretizac;ao de urn plano, para 0 qual a 
presente comunicac;ao pretende ser urn con· 
tributo. A tarefa nao a difrcil - haja 0 suo 
porte financeiro - a bela e enquadrava·se 
perfeitamente bern no seu ambito de acc;ao. 

Ouer 0 FAOJ reveja a sua posiC;ao, quer 
os Correios e Telecomunicac;oes de Portugal 
promovam a concretizac;ao do que se sugere, 
tera de haver sempre uma colaborac;ao mu· 
tua entre ambos os servic;os. 

Poram, sendo a Federac;ao Portuguesa de 
Filatelia a entidade naclonal responsavel pela 
filatelia e havendo nela urn delegado para os 
assuntos da juventude, competir·lhe-a fazer 
algo em favor dos mals novos. Nao podendo, 
certamente, por nao dispor dos meios huma· 
nos e materiais necessarios, empreender a 
execuc;ao de urn plano nacional para 0 in· 
cremento das fllatelias infantil e juvenil ca· 
be-l he, no entanto, motivar as entidades ofi· 
cia is para 0 assunto. 

6 - CONCLUSOES 

Concluindo esta ja longa comunicac;ao dire· 
mos que: 

8) Sao inumeras as acc;oes que se pod ern 
empreender em pro I da filatelia Infantil e ju· 
venil. 

b) Os filatelistas e os clubes deverao cons· 
ciencializar·se da importancia das filatelias 
infantil e juvenil e promover 0 maior numero 
posslvel de actividades para 0 seu pleno de· 
senvolvimento. 

c) Competira as entidades responsaveis 
pel a educac;ao e correios criar as condic;oes 
necessarias ao pleno desenvolvimento da fila· 
telia juvenil. 

d) Competira a Federac;ao Portuguesa de 
Filatelia motivar as entidades oficiais a em· 
preenderem a concretizac;ao de urn plano para 
o desenvolvimento das filatelias infantil e ju. 
venil. 

IMPORTADOR·EXPORTADOR 
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Rua Chlbuto. late 434-4.° E. Ret. 
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AS FILATELIAS INF ANTIL 
E JUVENIL 
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i '£ ' Ie Novos Paise, d, ! _ I Expressao Portuguesa) 
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Do distinto medico, grande fila
telista e muito preudo amigo, 
Dr. Almeida Figueiredo, recebe
mos a seguinte carta que trans-

crevemos na integra: 
Ex.IllO Senhor 
Or. Eurlco Lage Cerdoso 
Dlg.mo Director do Boletlm do C. F. P. - Llsboa 

Ex.m" ,e Prezado Amigo: 

Abuso mals uma· vez da gentileza e ami
zade que me dlspensa, e muito prezo, para 
Ihe pedlr um cantlnho do Boletlm a fim de 
fazer, publicamente, um :pedldo aos C. T. T. 
que temos. 

Pedldo mUlto simples: - Nao emitam mais 
selos com a Bandelra Nacional. 

I: que ha quem ame e respeite a Bandeira 
Naclonal e se doa de aver maltratada, Inten
clonal mente ou nlio. 

Ja em 1960 por ocaslao do .Cinquentena
rio do Regime- salu uma colsa reles e vergo
nhosa onde nao se respeitaram as cores nem 
a proporQao das mesmas. 

Agora as cores estao rnais OU menos exac
ta·s. Mas venda, e nem a preclso com multa 
atencao, verifica-se que 0 verdeesta quase 
totalmente desaparecido, 0 que se aprecla 
melhor na gravura a preto e branco do pau
perrimo sobrescrlto de 1.0 Dia (flcarla asslm 
tao caro fazer um sobrescrlto tambam a 
cores? ... ). 

Por .pouco ficava a Bandelra Nacional s6 
vermelha 0 que ·nao corresponde a verdade 
e muitos desejam, ardentemente, que ounca 
venha a corresponder. 

Se s6 hOje Ihe escrevo e ,porque s6 hOje 
recebl os selos e os sobrescrltos a que me 
estou referlndo. 

Portanto parece-me preferivel que nao se 
emitam mais selos com a Bandelra Portugue
sa, pelo menos enquanto nao aparecer quem 
a salba desenhar correctamente. 

Perdoe-me 0 espaco que Ihe tomei e creia
-me cordialmente, amigo e admlrador, 

Lisboa, 29 de Junho de 1979. 

A. d'Almeida Figueiredo 

N. do D. - Absolutamente de ecordo com 0 nosso que· 
rldo emlgo. Daqul fazemos eco das 8uas 
palevras Junto dos crr. 

SELOS-ALBUNS 
Acaba de aparecer 

Catalgo ELADIO DE SANTOS de Selos de Portugal - Continente 
para 1980 

Cota~oes actuallzadas -103 paglnas de texto - Excelente aspecto grl:iflco - Cap a 
de ca,rtolina Impressa a quatro cores 

PRECO ... ... ... ... .. . .. . ... . .. ... .. . .., . .. . .. ... ... 100$00 

Pelo correlo. { Porte e reglsto. ... .. . ... ... ... 25$00 
A cobranca mals ... .. . ... ... ... .. . ... .., .. . ... ... ... 8$00 

Em meados de Julho, pr6ximo, salra: 
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Catalogo de Portugal: Continental, Insular, Ultramarlno e Novos Parses de 

Expresseo Portuguese. 
Mals de 320 paginas. PRECO ... ... ... ... ... ... 220$00 

Palo correlo {porte e ·reglsto ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... 35$00 
A cobranca mals ... . .. ... ... ... ... ... 8$00 

(Portes sujeitos a ractiflcacao) 

ELADIO DE SANTOS 
Casa fundada em 1922 

Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone, 549725 
1100·LISBOA 
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CEDULAS MUNICIPAlS 
Ha muitos anos organizou 0 Clube Filate

lieo de Portugal, no ambito das suas multi
plas actividades, entao mais amplas do que 
agora, limitadas, se bem que com grande 
exito e Incremento a Filatelia, uma Exposlc;ao 
Numismatica. que teve grande brilhantismo, 
quer pelo numero de partlclpantes, quer pelo 
numero de vlsltantes. 

Tive entao ensejo de expor os poucos cen
tos de cedulas que, entao, possuia. 

Mas 0 que veem a ser as cedulas cama
rarias ou municipais, ou particulares que ho
je, e a medida que vao escasseando, sao 
alvo de um coleccionismo entusiastico? 

A falta de moeda divisionarla, diflcultando 
os trocos, levou algumas Cameras Munlci
pais a emitlr pequenas notas, algumas multo 
bem Impressas, que eram autenticadas, a 
malor parte delas, com numero, manuscrito 
ou a numerador, carimbo, chancel a e, por 
vezes, selo branco. 

Cremos que as mais antigas, de 1891, sao 
as de Aldegalega e, do mesmo ano, do Porto. 

Depois ha um largo interregno ate que 
em 1917 enos anos seguintes, se asslste a 
uma verdadeira e"plosao de cedulas emltldas 
pelas Camaras e variadisslmas entldades par
ticulares. Toclos fazlam .imprlmir pequenos 
rectangulos de papel, com maior ou menor 
disposic;ao artistica, cujos val ores nao exce
diam, em regra os 10 centavos, fazendo ex
cepcao a Misericordia de Chaves com uma 
de 1$00. 

Ora estas cedulas 'Oem sequer eram le
gal mente autorizadas. 

o Decreto n.· 3296, de 18-8-1917, que man
dou recolher todas as moedas da Monarqula, 
autorlzou a emlssao, em series, pela Casa da 
Moeda de cedulas de $10 e $20 e, pelo pa
ragrafo unico do mesmo artigo, tambem a 
Santa Casa da Misericordia de Lisboa, a 
fazer cedulas de $05 com curso legal em 
todo 0 pais (prerrogativa que Ihe foi retirada 
pelo Decreto n.· 4.120, de 54-1918). 0 ar
tigo 4.· do mesmo decreto mandava que aOs 
individuos ou corporac;oes que a data da pu
blicac;ao deste decreta tiverem em circulac;ao 
cedulas, sen has ou qualsquer mulos paga
vels it vista ou ao portador, deverao fazer 
cessar essas emissoes e recolher todos os 
titulos emitidos no prazo de 10 dlas, sob pena 

Pelo DR. ANTONIO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 

de desobediencia, alem da apreensao dos ti
tuios e demais responsabilidades legais •. 

Isto explica, a rneu ver, que nalgumas ce
dulas particulares se encontre a lnscrlc;ao 
manuscrita -recolhldo •. 

A deteriorac;ao rapida e a falsificac;ao facil 
das cedulas da Casa da Moeda, obrlgou ate 
a recorrer it casa Waterlow & Sons, Ldt., de 
Londres, para as fazer- (Conhec;o um exem
plar, certamente unico, propriedade de Joao 
Carpenter Robertson, de uma cedula de 20 
centavos, desta casa, impressa apenas nu
rna das faces). 

Por isso, embora nao autorizada, a ernis
sao de cedulas pelas Camaras Municipals e 
outras entldades, era urn mal necessario, e 
par Isso tolerado. 

Esta situac;ao manteve-se ate que 0 De
creto n.· 9718, de 23-5-1924, manda par em 
circulaC;ao moedas de bronze de 5, 10 e 20 
centavos, e recolher todas as ceoolas da 
Casa da Moeda e particulares ou camararias 
que seriam apreendidas, quando encontradas, 
por qualquer autoridade fiscal, policial, admi
nistrativa ou militar. 

Um dos mais antigos artigos escritos so
bre este assunto e 0 de Mario Carregal pu
blicado com 0 titulo .Como se fabricam tro
cos., em 1920, na revista ABC. Ai ae refere 
o transtorno que fazia ao publico a tremenda 
faits de trocos e se sugerla, nas entrevlstas 
feitas, que a Camara MuniCipal do Porto», a 
exemplo de outras, mandasse ·litografar ce
dulas de 1 e 2 centavos •. 

o artigo 13 acompanhado de 10 gravuras 
muito curlosas e elucidativas: uma, pequeno 
rectangulo de papel tem, manuscrlto a lapiS, 
.Vale 10 rels. sobre uma rubrlca Inlntellgi
vel; outra, bern impressa, diz apenas -Vale 30 
reis. sem nome da Casa que a fez; mas la 
vem tambem 0 .Cate Suisso .. com urn vale 
de 1 centavo, numa cedula Impressa e nume
rada, e outra de Pinho & Andrade de .10. 
(reis?) aem numero. 

Por vezes usavam-se outros estratagemas 
que ajudavam a suprir a falta de trocos. A 
Camara Municipal de Vila Nova de Gaia 
fez pequenas moedas de porcelana branca, 
nao vidrada, raras e bem cotadas, as prlmltl
vas; outras entidades particulares flzeram
-nas em latao. 
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Montalvao Machado possui uma pec;a rara 
e multo curiosa que consiste num pequeno 
cartao dobrado em rectangulo, com uma ja
nela numa das faces, dentro do qual se colo
cava urn selo, novo, de 1 centavo, feita por 
uma casa comercial da Rua dos Fanqueiros, 
em Lisboa. 

Enflm. Milhares de cedulas foram emitidas 
de Norte a Sui do pais por Camaras e outras 
entldades, por ·exemplo: .Associac;ao Funebre 
Familiar Operaria Vimaranense .. , Bancos, Ca
sas Bancarias, Misericordias, Juntas de Fre
guesia, Paroquias, Hospitais, Asilos, etc., etc. 
E nao so no Continente mas tambem em al
gumas ilhas dos Ac;ores, na Madeira e em 
Mocambique (Lourenco Marques, Quelimane, 
por exemplo), calculando-se, com pequena 
margem de erro que tenham sido emitidas 
cerca de 4500. 

De emissao muito mais recente possuo 
uma pec;a curiosa de Moc;ambique: um pe
queno fragmento de cartollna azul claro, 
com valor de .1$00., e urn selo branco no 
qual se Ie aMan Kay - Companhia Comerclal 
- Lourenco Marques - Moc;ambique». 

Demos ·a conhecer urn <pouco do mundo 
das cedulas. 

Vejamos agora como 0 seu estudo 13 inte
ressante. Tal como nos selos ha Inumeras 
variedades ·relacionadas, ,por vezes, com as 
diferentes tlragens feitas. 

Nao falando emerros de 'imprensa como 
.31 de Novembro .. ou .Nunlcipal., ha multas 
variedades consistindo em diferenc;as de pa
pel, variantes de cor, alterac;oes minusculas 
do desenho de letras e cercaduras, tamanho 
e espessura de algarismos, transposic;ao de 
elementos da cercadura, ·etc., etc., que tor
nem 0 seu estudo por vezes muito ' dificil, 
mas tao atraente como 0 dos selos, e ate 
com uma pequena vantagem: - 13, presente
mente, uma col·ecc;ao quase fechada, onde 13 
possivel acalentar a esperanc;a de atinglr 0 
maximo. E dizemos quase fechada porque 
cada dia os bons (e afortunados ... ) coleccio
nadores vao descobrlndo novas pec;as ate 
agora desconhecidas por toda a gente (ex
cepto, bern entendido, pelo primitivo colec
cionador) como vao aparecendo algumas es
pecies ·novas; tenho, par ex., uma de $20, de 
1976, de urn Super-Mercado de Lisboa._ 

Como fazer e orientar uma colecc;ao de 
cedulas? 

£ evidente que so com urn catalogo. 
o primeiro que conhecemos 13 0 de Joao 

Jose da Mata, misto de coleccionador e ne
gociante que apos ter percorrido infatigavel
mente todo 0 pais, reuniu num livr-o, sem 

preocupac;oes de variedades, urn .Registo de 
cedulas monetarias. Emitidas por Munlciplos 
do Continente de 1891 -1922», cuja 1: ediC;ao 
e de 1956. Trata-se de obra incompleta, 
simples menc;ao das Camaras, datas e valo
res, melhorada ·numa 2.' edic;ao. mas que 
constitui uma base. 

Escrito em alemao por Carl Siesmen, edi
tado em Berlim, aparece em 1973 .das Not
geld Portugais - 1917-1922 •. Trata-se de urn 
catalogo muito bern impresso em papel cou
che com ·numerosas e excelentes gravuras 
e que menciona pela primeira vez as cedulas 
de entidades .particulares. A pesar de ter urn 
volume reduzido refere, com poucas falhas, 
quase todas as cedulas entao conhecidas, 
mas sem variedades pormenorizadas. 

A Sociedade Portuguesa de Numismatica 
fez publicar em suoessivos numeros da sua 
revista urn registo do ficheiro que havia fei
to baseado em elementos fornecidos por as
sociados, registo bastante completo, cremos 
que elaborado pelo autor que a seguir cita
mos. 

Todavia 0 catalogo, 0 CATALOGO com le
tra grande, que todos os coleccionadores 
esperavam a·nciosamente, havia de surgir 
pel a mao do Dr. Mario Santos de Alm.eida, 
distinto medico do Porto e urn dos malores 
e, certamente, dos mais eruditos colecclona
dores portugueses. 

Trata-se de uma obra extensa, de trabalho 
incalculavel, ·referindo todas as variedades 
conhecidas (e sabemos pelo autor que ja ha 
algumas a acrescentar) baseada nao so na 
sua, colecC;ao mas no estudo metodico de 
todas as grandes colecc;oes existentes. Ao 
longo das 130 paginas do 4.· tomo, ultimo 
publicado, referencia ate .LAGOA. muito 
mais de 1169 especies. E digo multo mais de 
1169 porque em varios ·numeros h8 a sub
-divisao em a, b, c .... 

Abrange nao so as cedulas camararlas, 
mas tambem as particulares, etc., indicando 
para cada uma 0 grau de raridade e ja forne
cendo para as prlmeiras 749 uma cotac;ao ba
seada ·na consulta a varios colecclonadores 
(0 que a torna mais valiosa por que Indepen
dente e dada pelos pr6prlos interessados), 
e que pode servir de base para futuras tro
cas. EdiCao bilingue portugues/ingles, e uma 
obra fundamental que marca uma epoca e 
c1assifica urn Butor. 

o numero de coleccionadores nao e gran
de, mas entre eles h8 alguns que sao -gran
des .. ; sem desprimor para as ·restantes nao 

(Continua l1a pag. 31) 
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CEDULAS MUNICIPAlS 
Ha muitos anos organizou 0 Clube Filate

lieo de Portugal, no ambito das suas multi
plas actividades, entao mais amplas do que 
agora, limitadas, se bem que com grande 
exito e Incremento a Filatelia, uma Exposlc;ao 
Numismatica. que teve grande brilhantismo, 
quer pelo numero de partlclpantes, quer pelo 
numero de vlsltantes. 

Tive entao ensejo de expor os poucos cen
tos de cedulas que, entao, possuia. 

Mas 0 que veem a ser as cedulas cama
rarias ou municipais, ou particulares que ho
je, e a medida que vao escasseando, sao 
alvo de um coleccionismo entusiastico? 

A falta de moeda divisionarla, diflcultando 
os trocos, levou algumas Cameras Munlci
pais a emitlr pequenas notas, algumas multo 
bem Impressas, que eram autenticadas, a 
malor parte delas, com numero, manuscrito 
ou a numerador, carimbo, chancel a e, por 
vezes, selo branco. 

Cremos que as mais antigas, de 1891, sao 
as de Aldegalega e, do mesmo ano, do Porto. 

Depois ha um largo interregno ate que 
em 1917 enos anos seguintes, se asslste a 
uma verdadeira e"plosao de cedulas emltldas 
pelas Camaras e variadisslmas entldades par
ticulares. Toclos fazlam .imprlmir pequenos 
rectangulos de papel, com maior ou menor 
disposic;ao artistica, cujos val ores nao exce
diam, em regra os 10 centavos, fazendo ex
cepcao a Misericordia de Chaves com uma 
de 1$00. 

Ora estas cedulas 'Oem sequer eram le
gal mente autorizadas. 

o Decreto n.· 3296, de 18-8-1917, que man
dou recolher todas as moedas da Monarqula, 
autorlzou a emlssao, em series, pela Casa da 
Moeda de cedulas de $10 e $20 e, pelo pa
ragrafo unico do mesmo artigo, tambem a 
Santa Casa da Misericordia de Lisboa, a 
fazer cedulas de $05 com curso legal em 
todo 0 pais (prerrogativa que Ihe foi retirada 
pelo Decreto n.· 4.120, de 54-1918). 0 ar
tigo 4.· do mesmo decreto mandava que aOs 
individuos ou corporac;oes que a data da pu
blicac;ao deste decreta tiverem em circulac;ao 
cedulas, sen has ou qualsquer mulos paga
vels it vista ou ao portador, deverao fazer 
cessar essas emissoes e recolher todos os 
titulos emitidos no prazo de 10 dlas, sob pena 

Pelo DR. ANTONIO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 

de desobediencia, alem da apreensao dos ti
tuios e demais responsabilidades legais •. 

Isto explica, a rneu ver, que nalgumas ce
dulas particulares se encontre a lnscrlc;ao 
manuscrita -recolhldo •. 

A deteriorac;ao rapida e a falsificac;ao facil 
das cedulas da Casa da Moeda, obrlgou ate 
a recorrer it casa Waterlow & Sons, Ldt., de 
Londres, para as fazer- (Conhec;o um exem
plar, certamente unico, propriedade de Joao 
Carpenter Robertson, de uma cedula de 20 
centavos, desta casa, impressa apenas nu
rna das faces). 

Por isso, embora nao autorizada, a ernis
sao de cedulas pelas Camaras Municipals e 
outras entldades, era urn mal necessario, e 
par Isso tolerado. 

Esta situac;ao manteve-se ate que 0 De
creto n.· 9718, de 23-5-1924, manda par em 
circulaC;ao moedas de bronze de 5, 10 e 20 
centavos, e recolher todas as ceoolas da 
Casa da Moeda e particulares ou camararias 
que seriam apreendidas, quando encontradas, 
por qualquer autoridade fiscal, policial, admi
nistrativa ou militar. 

Um dos mais antigos artigos escritos so
bre este assunto e 0 de Mario Carregal pu
blicado com 0 titulo .Como se fabricam tro
cos., em 1920, na revista ABC. Ai ae refere 
o transtorno que fazia ao publico a tremenda 
faits de trocos e se sugerla, nas entrevlstas 
feitas, que a Camara MuniCipal do Porto», a 
exemplo de outras, mandasse ·litografar ce
dulas de 1 e 2 centavos •. 

o artigo 13 acompanhado de 10 gravuras 
muito curlosas e elucidativas: uma, pequeno 
rectangulo de papel tem, manuscrlto a lapiS, 
.Vale 10 rels. sobre uma rubrlca Inlntellgi
vel; outra, bern impressa, diz apenas -Vale 30 
reis. sem nome da Casa que a fez; mas la 
vem tambem 0 .Cate Suisso .. com urn vale 
de 1 centavo, numa cedula Impressa e nume
rada, e outra de Pinho & Andrade de .10. 
(reis?) aem numero. 

Por vezes usavam-se outros estratagemas 
que ajudavam a suprir a falta de trocos. A 
Camara Municipal de Vila Nova de Gaia 
fez pequenas moedas de porcelana branca, 
nao vidrada, raras e bem cotadas, as prlmltl
vas; outras entidades particulares flzeram
-nas em latao. 
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Montalvao Machado possui uma pec;a rara 
e multo curiosa que consiste num pequeno 
cartao dobrado em rectangulo, com uma ja
nela numa das faces, dentro do qual se colo
cava urn selo, novo, de 1 centavo, feita por 
uma casa comercial da Rua dos Fanqueiros, 
em Lisboa. 

Enflm. Milhares de cedulas foram emitidas 
de Norte a Sui do pais por Camaras e outras 
entldades, por ·exemplo: .Associac;ao Funebre 
Familiar Operaria Vimaranense .. , Bancos, Ca
sas Bancarias, Misericordias, Juntas de Fre
guesia, Paroquias, Hospitais, Asilos, etc., etc. 
E nao so no Continente mas tambem em al
gumas ilhas dos Ac;ores, na Madeira e em 
Mocambique (Lourenco Marques, Quelimane, 
por exemplo), calculando-se, com pequena 
margem de erro que tenham sido emitidas 
cerca de 4500. 

De emissao muito mais recente possuo 
uma pec;a curiosa de Moc;ambique: um pe
queno fragmento de cartollna azul claro, 
com valor de .1$00., e urn selo branco no 
qual se Ie aMan Kay - Companhia Comerclal 
- Lourenco Marques - Moc;ambique». 

Demos ·a conhecer urn <pouco do mundo 
das cedulas. 

Vejamos agora como 0 seu estudo 13 inte
ressante. Tal como nos selos ha Inumeras 
variedades ·relacionadas, ,por vezes, com as 
diferentes tlragens feitas. 

Nao falando emerros de 'imprensa como 
.31 de Novembro .. ou .Nunlcipal., ha multas 
variedades consistindo em diferenc;as de pa
pel, variantes de cor, alterac;oes minusculas 
do desenho de letras e cercaduras, tamanho 
e espessura de algarismos, transposic;ao de 
elementos da cercadura, ·etc., etc., que tor
nem 0 seu estudo por vezes muito ' dificil, 
mas tao atraente como 0 dos selos, e ate 
com uma pequena vantagem: - 13, presente
mente, uma col·ecc;ao quase fechada, onde 13 
possivel acalentar a esperanc;a de atinglr 0 
maximo. E dizemos quase fechada porque 
cada dia os bons (e afortunados ... ) coleccio
nadores vao descobrlndo novas pec;as ate 
agora desconhecidas por toda a gente (ex
cepto, bern entendido, pelo primitivo colec
cionador) como vao aparecendo algumas es
pecies ·novas; tenho, par ex., uma de $20, de 
1976, de urn Super-Mercado de Lisboa._ 

Como fazer e orientar uma colecc;ao de 
cedulas? 

£ evidente que so com urn catalogo. 
o primeiro que conhecemos 13 0 de Joao 

Jose da Mata, misto de coleccionador e ne
gociante que apos ter percorrido infatigavel
mente todo 0 pais, reuniu num livr-o, sem 

preocupac;oes de variedades, urn .Registo de 
cedulas monetarias. Emitidas por Munlciplos 
do Continente de 1891 -1922», cuja 1: ediC;ao 
e de 1956. Trata-se de obra incompleta, 
simples menc;ao das Camaras, datas e valo
res, melhorada ·numa 2.' edic;ao. mas que 
constitui uma base. 

Escrito em alemao por Carl Siesmen, edi
tado em Berlim, aparece em 1973 .das Not
geld Portugais - 1917-1922 •. Trata-se de urn 
catalogo muito bern impresso em papel cou
che com ·numerosas e excelentes gravuras 
e que menciona pela primeira vez as cedulas 
de entidades .particulares. A pesar de ter urn 
volume reduzido refere, com poucas falhas, 
quase todas as cedulas entao conhecidas, 
mas sem variedades pormenorizadas. 

A Sociedade Portuguesa de Numismatica 
fez publicar em suoessivos numeros da sua 
revista urn registo do ficheiro que havia fei
to baseado em elementos fornecidos por as
sociados, registo bastante completo, cremos 
que elaborado pelo autor que a seguir cita
mos. 

Todavia 0 catalogo, 0 CATALOGO com le
tra grande, que todos os coleccionadores 
esperavam a·nciosamente, havia de surgir 
pel a mao do Dr. Mario Santos de Alm.eida, 
distinto medico do Porto e urn dos malores 
e, certamente, dos mais eruditos colecclona
dores portugueses. 

Trata-se de uma obra extensa, de trabalho 
incalculavel, ·referindo todas as variedades 
conhecidas (e sabemos pelo autor que ja ha 
algumas a acrescentar) baseada nao so na 
sua, colecC;ao mas no estudo metodico de 
todas as grandes colecc;oes existentes. Ao 
longo das 130 paginas do 4.· tomo, ultimo 
publicado, referencia ate .LAGOA. muito 
mais de 1169 especies. E digo multo mais de 
1169 porque em varios ·numeros h8 a sub
-divisao em a, b, c .... 

Abrange nao so as cedulas camararlas, 
mas tambem as particulares, etc., indicando 
para cada uma 0 grau de raridade e ja forne
cendo para as prlmeiras 749 uma cotac;ao ba
seada ·na consulta a varios colecclonadores 
(0 que a torna mais valiosa por que Indepen
dente e dada pelos pr6prlos interessados), 
e que pode servir de base para futuras tro
cas. EdiCao bilingue portugues/ingles, e uma 
obra fundamental que marca uma epoca e 
c1assifica urn Butor. 

o numero de coleccionadores nao e gran
de, mas entre eles h8 alguns que sao -gran
des .. ; sem desprimor para as ·restantes nao 

(Continua l1a pag. 31) 
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-
JOAO TEIXEIRA 

COMPRA 

SELOS·MO DAS 
E 

NO AS ANTICAS 
---l!Ill---

Firma estabelecida no ramo, altamente espe
cializada, esta compradora de colec~oes nacionais 
e estrangeiras, assim como lotes e pe~as raras. 

-----1l!1l---

Aberta todo 0 ano de Janeiro a Junko e de Se
tembro a Dezembro. 

NO SEGUINTE HORARIO: 

De 2." a 6.' feira: 

Sabados 

Das 10 as 13 horas e das 15 as 19 horas 
Das 10 as 13 horas 

ESCRITORIO: 

RUA DOS NAVEGANTES, 58·B (Junto a Basilica da Estrela) 

TELEFONE: 67 43 03 1200 LIS BOA 

BOLETIM DO CLUBe FllATEtiCO DE PORTUGAL 13 

LEGISLA<:;AO 
Portar,ia n.O 154/79, 

de 5 de Abril 

Manda 0 Governo da Republica Portugue
sa, pelo Ministro dos Transportes e Comuni
cac;:oes, que, ao abrigo das disposic;:oes do 
artigo 27.0 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 emissao de selos com tarja fosforescen
te (4$ e 5$), alusiva Ii -luta contra a Polui
c;:ao Sonora-, desenhados p~r Duarte Simoes, 
com as dimensoes de 34,5mmx33,2mm, pi co
tado 13,5, nas taxas, motivos e quantidades 
seguintes: 

4$ - Ruidos provocados pel 0 

trilnsito .......................... 1 000 000 
5$ - Ruidos nocturnos ............ 5 000 000 

14$ - Ruidos causados por am-
plificadores no exterior ... 1 000 000 

Ministerio dos Transportes e Comunica
c;:oes, 15 de Marc;:o de 1979. - 0 Ministro dos 
Transportes e Comunicac;:oes, Jose Ricardo 
Marques da Costa. 

EMISSAO COMEMORATIVA LUTA CONTRA A POLUICAO SONORA 

'-os selos cujos desenhos sao da autoria 
de Duarte Simoes, tern as dim ens 0 e s 
34,S X 32,2 mm, com denteado de 13,5. 

Os trabalhos de 'impressao em -off-setD 
foram ex-ecutados na Imprensa Nacional-Casa 
da Moeda. 

o plano da emissao e 0 seguinte: 

Reprodu980 autorlzada pelos CTT 

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

14$00 1 000 000 • 

Sobre os selos de 4$00 e 5$00 foram im
pressas uma tarja fosforescente. 

Foi marcada a data de 14 de Marc;:o de 
1979, para 0 1.0 dia de circulac;:ao. 

Portaria D.
o 208/79 

de 2 de Maio 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica-

c;:oes, que, ao abrigo das disposic;:oes do 
artigo 27.0 do Decreto-lei fl." 42417, de 27 
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cac;:oes, que, ao abrigo das disposic;:oes do 
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te (4$ e 5$), alusiva Ii -luta contra a Polui
c;:ao Sonora-, desenhados p~r Duarte Simoes, 
com as dimensoes de 34,5mmx33,2mm, pi co
tado 13,5, nas taxas, motivos e quantidades 
seguintes: 

4$ - Ruidos provocados pel 0 

trilnsito .......................... 1 000 000 
5$ - Ruidos nocturnos ............ 5 000 000 

14$ - Ruidos causados por am-
plificadores no exterior ... 1 000 000 

Ministerio dos Transportes e Comunica
c;:oes, 15 de Marc;:o de 1979. - 0 Ministro dos 
Transportes e Comunicac;:oes, Jose Ricardo 
Marques da Costa. 

EMISSAO COMEMORATIVA LUTA CONTRA A POLUICAO SONORA 

'-os selos cujos desenhos sao da autoria 
de Duarte Simoes, tern as dim ens 0 e s 
34,S X 32,2 mm, com denteado de 13,5. 

Os trabalhos de 'impressao em -off-setD 
foram ex-ecutados na Imprensa Nacional-Casa 
da Moeda. 

o plano da emissao e 0 seguinte: 

Reprodu980 autorlzada pelos CTT 

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

14$00 1 000 000 • 

Sobre os selos de 4$00 e 5$00 foram im
pressas uma tarja fosforescente. 

Foi marcada a data de 14 de Marc;:o de 
1979, para 0 1.0 dia de circulac;:ao. 

Portaria D.
o 208/79 

de 2 de Maio 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica-

c;:oes, que, ao abrigo das disposic;:oes do 
artigo 27.0 do Decreto-lei fl." 42417, de 27 
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de Julho de 1959, seja lam;ada em circula
yaO, cumulativamente com as que estao em 
vigor, uma emissao de selos, com tarja fos
forescente (5$), alusiva ao 30.· Anlvers.ario 
da OTAN/NATO, desenhada pel os servlyos 
artlstlcos dos crr, com as dlmensoes de 
40 mm x 30,6 mm, picotado 12 x 11 ~, nas 
taxas, motivos e quantidades segulntes: 

55- Bandelra da OTAN/NATO 5000 000 

50$ - Bandelra da OTAN/NATO 400000 

Ministerio dos Transportes e Comunlca· 
yoes, 28 de Maryo de 1979. - 0 Mlnistro dos 
Transportes e Comunlcayoes, Jose Ricardo 
Marques da Costa. 

30.0 ANIVERSARIO DA OTAN/NATO 

Os selos, cujo desenho Ii da autoria dos 
Senii~os Artisticos dos crr, tem as dlmen
soes 40 X 36,5 mm, com denteado de 
12 X 113/4. 

Os trabalhos de impressao foram executa· 
dos em Cloff-seta pela Imprensa Naclonal·Ca
sa da Moeda. 

o plano da emissao e 0 segulnte: 

5$00 t1ragem 5 000 000 
50$00 Jt 400 000 

Cada folha tem 50 exemplares. 0 saiD de 
5$00 tem uma tarja fosforescente. 

Bloco fllatellco -110$00 - (2 X 5$00 + 
+ 2 X 50S00). Tiragem 200 000. 

Foi marcada a data de 4 de Abril de 1979 
para 0 1.· dia de clrcula~o desta nova emls. 
sio. 

Portaria n.o 213/79 
de 3 de Maio 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
yoes, que, ao abrigo das disposiyoes do 
artigo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 27 
de Julho de 1959, seja lanyada em circula
yao, cumulativamente com as que estao em 
vigor, uma emissao comemorativa de selos, 
em que 100000 (14$-405) tern tarja fosfe
I'escente, alusiva ill "Europa-CEPT-79-, dese
nhada pelos Servic;:os Artisticos dos crr, 

com as dimensoes de 40 mm x 32,2 mm, pi
cotado 12 x 11 ~, nas taxas, motivos e quan
tidades seguintes: 

14$ - Mensageiro a cavalo ... 2000000 
40$ - Dlstrlbuic;:ao domlcilitiria 1 100 000 

Ministerio dos Transportes e Comunica-
yoes, 12 de Abril de 1979. - 0 Ministro dos 
Transportes e Comunicac;:oes, Jose Ricardo 
Marques da Costa. 

EUROPA CEPT 79 

Reproduc;8o autorlzada 
pelos CTT 
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Os selos, cujos desenhos siio da autoria 
dos Servlyos Artlstlcos dos crr, tern as dl
mensoes 40x32,2 mm, com 0 denteado de 
12x11 3/4. 

Os trabalhos de impressao foram executa
dos em .off-set-, pela Imprensa Nacional
-Casa da Moeda. 

o plano da emlssao e 0 seguinte: 

14800 tiragem 2000000 (100000 F) 
40$00 1 100 000 (100 0001 F) 

Cada folha tern 50 exemplares. 
BIDeD fllatelico (4 valores) 108$00 270.000 
Foi marcada a data de 30 de Abril de 1979 

para 0 1.· dla de clrculaC;ao desta nova emls
sao. 

Portaria n.O 249/79 
de 30 de Maio 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
yoes. que ao abrigo das disposiyoes do ar
tigo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 27 
de Julho de 1959, seja lanyada em circula
C;ao( cumulativamente com as que estao em 
vigor, uma emissao de selos, com tarJa fos
forescente (6$50), alusiva ao Dia de Portu
gal, de Camoes e das Comunidades Portu
guesas, com fotografia de Orlando Baptista, 

com as dimensoes de 37 mm - 32 mm, pi
cotado 12 x 12 y" nas taxas motivos e quan
tidades seguintes: 

6$50 - Bandeira Portuguesa 5000000 
Folha minlatura (9 x 6$50) ... 200 000 

Ministerio dos Transportes e Comunica-
yoes, 9 de Maio de 1979. - 0 Ministro dos 
Transportes e Comunicayoes, Jose Ricardo 
Marques da Costa. 

DIA DE PORTUGAL, DE CAMOES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

o selo cujo desenho e de 

uma fotografla de Orlando Ba

tista, tern dlmensoes 37 X 32 

mm, com denteado 12x121/2. 

o plano da emissao e 0 se

guinte: 

6$50 tiragem 5000000 (F) 
Cada folha tern 50 selos. 

Folha comemorativa 
9 X 6S50 ti ragem 200 000 

Foi marcada a data de 10 
de Junho de 1979, para 0 1.· 
dia de circulayso. 

ReproduQ80 autorlzada pelos CTT 

Portaria n.O 299/79 
de 25 de Junho 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comuni
cayoes que, ao abrigo das disposiyoes do 
artigo 27.· do Decr-eto-Lei n.· 42417, de 27 
de Julho de 1959, seJa lanyada em circula
c;ao, cumulativamente com as que estao em 
vigor, uma emlssao de selos, com tarja fos
forescente (5$50, 6S50 e 10$), alusiva ao Ano 
Internaclonal da Crlanya, com desenhos de 
Jose Luis Tinoco, com as dimensoes de 
37 mmx30,4 mm, picotado 12X12 y, nas 
taxas, motlvos e quantidades seguintes: 

5$50 - Criany8s a brincar ...... 1 000000 
6$50 - Mae com 0 filho .. ....... 5 000 000 

10$00 - A Crianya e a saude ... 5000000 
14$00 - Crlanyas a estudar 1 000000 
BloeD filatelieo (40$) 4 val. 250000 

Minlsterio dos Transportes e Comunica
yoes, 30 de Maio de 1979.-0 Mlnistro dos 
Transportes e ComUnie8yOeS, Jose Ricardo 
Marques da Costa. 
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de Julho de 1959, seja lam;ada em circula
yaO, cumulativamente com as que estao em 
vigor, uma emissao de selos, com tarja fos
forescente (5$), alusiva ao 30.· Anlvers.ario 
da OTAN/NATO, desenhada pel os servlyos 
artlstlcos dos crr, com as dlmensoes de 
40 mm x 30,6 mm, picotado 12 x 11 ~, nas 
taxas, motivos e quantidades segulntes: 

55- Bandelra da OTAN/NATO 5000 000 

50$ - Bandelra da OTAN/NATO 400000 

Ministerio dos Transportes e Comunlca· 
yoes, 28 de Maryo de 1979. - 0 Mlnistro dos 
Transportes e Comunlcayoes, Jose Ricardo 
Marques da Costa. 

30.0 ANIVERSARIO DA OTAN/NATO 

Os selos, cujo desenho Ii da autoria dos 
Senii~os Artisticos dos crr, tem as dlmen
soes 40 X 36,5 mm, com denteado de 
12 X 113/4. 

Os trabalhos de impressao foram executa· 
dos em Cloff-seta pela Imprensa Naclonal·Ca
sa da Moeda. 

o plano da emissao e 0 segulnte: 

5$00 t1ragem 5 000 000 
50$00 Jt 400 000 

Cada folha tem 50 exemplares. 0 saiD de 
5$00 tem uma tarja fosforescente. 

Bloco fllatellco -110$00 - (2 X 5$00 + 
+ 2 X 50S00). Tiragem 200 000. 

Foi marcada a data de 4 de Abril de 1979 
para 0 1.· dia de clrcula~o desta nova emls. 
sio. 

Portaria n.o 213/79 
de 3 de Maio 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
yoes, que, ao abrigo das disposiyoes do 
artigo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 27 
de Julho de 1959, seja lanyada em circula
yao, cumulativamente com as que estao em 
vigor, uma emissao comemorativa de selos, 
em que 100000 (14$-405) tern tarja fosfe
I'escente, alusiva ill "Europa-CEPT-79-, dese
nhada pelos Servic;:os Artisticos dos crr, 

com as dimensoes de 40 mm x 32,2 mm, pi
cotado 12 x 11 ~, nas taxas, motivos e quan
tidades seguintes: 

14$ - Mensageiro a cavalo ... 2000000 
40$ - Dlstrlbuic;:ao domlcilitiria 1 100 000 

Ministerio dos Transportes e Comunica-
yoes, 12 de Abril de 1979. - 0 Ministro dos 
Transportes e Comunicac;:oes, Jose Ricardo 
Marques da Costa. 

EUROPA CEPT 79 

Reproduc;8o autorlzada 
pelos CTT 
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Os selos, cujos desenhos siio da autoria 
dos Servlyos Artlstlcos dos crr, tern as dl
mensoes 40x32,2 mm, com 0 denteado de 
12x11 3/4. 

Os trabalhos de impressao foram executa
dos em .off-set-, pela Imprensa Nacional
-Casa da Moeda. 

o plano da emlssao e 0 seguinte: 

14800 tiragem 2000000 (100000 F) 
40$00 1 100 000 (100 0001 F) 

Cada folha tern 50 exemplares. 
BIDeD fllatelico (4 valores) 108$00 270.000 
Foi marcada a data de 30 de Abril de 1979 

para 0 1.· dla de clrculaC;ao desta nova emls
sao. 

Portaria n.O 249/79 
de 30 de Maio 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
yoes. que ao abrigo das disposiyoes do ar
tigo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 27 
de Julho de 1959, seja lanyada em circula
C;ao( cumulativamente com as que estao em 
vigor, uma emissao de selos, com tarJa fos
forescente (6$50), alusiva ao Dia de Portu
gal, de Camoes e das Comunidades Portu
guesas, com fotografia de Orlando Baptista, 

com as dimensoes de 37 mm - 32 mm, pi
cotado 12 x 12 y" nas taxas motivos e quan
tidades seguintes: 

6$50 - Bandeira Portuguesa 5000000 
Folha minlatura (9 x 6$50) ... 200 000 

Ministerio dos Transportes e Comunica-
yoes, 9 de Maio de 1979. - 0 Ministro dos 
Transportes e Comunicayoes, Jose Ricardo 
Marques da Costa. 

DIA DE PORTUGAL, DE CAMOES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

o selo cujo desenho e de 

uma fotografla de Orlando Ba

tista, tern dlmensoes 37 X 32 

mm, com denteado 12x121/2. 

o plano da emissao e 0 se

guinte: 

6$50 tiragem 5000000 (F) 
Cada folha tern 50 selos. 

Folha comemorativa 
9 X 6S50 ti ragem 200 000 

Foi marcada a data de 10 
de Junho de 1979, para 0 1.· 
dia de circulayso. 

ReproduQ80 autorlzada pelos CTT 

Portaria n.O 299/79 
de 25 de Junho 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comuni
cayoes que, ao abrigo das disposiyoes do 
artigo 27.· do Decr-eto-Lei n.· 42417, de 27 
de Julho de 1959, seJa lanyada em circula
c;ao, cumulativamente com as que estao em 
vigor, uma emlssao de selos, com tarja fos
forescente (5$50, 6S50 e 10$), alusiva ao Ano 
Internaclonal da Crlanya, com desenhos de 
Jose Luis Tinoco, com as dimensoes de 
37 mmx30,4 mm, picotado 12X12 y, nas 
taxas, motlvos e quantidades seguintes: 

5$50 - Criany8s a brincar ...... 1 000000 
6$50 - Mae com 0 filho .. ....... 5 000 000 

10$00 - A Crianya e a saude ... 5000000 
14$00 - Crlanyas a estudar 1 000000 
BloeD filatelieo (40$) 4 val. 250000 

Minlsterio dos Transportes e Comunica
yoes, 30 de Maio de 1979.-0 Mlnistro dos 
Transportes e ComUnie8yOeS, Jose Ricardo 
Marques da Costa. 
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ANO INTERNACIONAL DA CRIANC;A 

Reproduf;fio autorlzada pelos CTT 

Portaria n.O 124/79 
de 19 de Mar~o 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
c;oes, nos tennos da parte final do artigo 44.' 
do Decreto-Lei n.· 42417 de 27 de Julho 
de 1957: 

a) Que seja crlado e posto em clrculac;ao 
um bilhete-postal ilustrado, com dese
nho de Lurs Duran, comemorativo do 
milenario do Mosteiro de Santo Tirso; 

b) Que leve impresso 0 selo da taxa de 
4$00 da emissao ordinaria em vigor e 
que seja vendido ao publico pela impor
tancla de 6$00 cad a um; 

c) Que este bilhete-postal tenha as dlmen
soes de 105 mm x 148 mm e uma tira
gem de 10000 exemplares. 

Mlnisterio dos Transportes e Comunica
c;oes, 28 de Feverelro de 1979. - 0 Minlstro 
dos Transportes e Comunicacoes, Jose Ri
cardo Marques da Costa. 

Os selos cujos desenhos sao da autoria 
de Jose Lurs Tinoco, tem as dimensoes 
37x30,4 mm, com denteado de 12x12 1/2. 

Os trabalhos de impressao foram exe
cutados em .. off-set. pela Imprensa Naclo
nal, Casa da Moeda. 

D plano da emissao e 0 seguinte: 

5$50 tlragem 
6$50 It 

10$00 
14$00 

1000000 (F) 
5000000 (F) 
5000000 (F) 
1000000 

Folhss de 50 selos. 
Bloco filatelico. 

40$00 tlragem 25000. 
Fol marcada a data de 1 de Julho de 

1979, para 0 1.. dla de circulacao. 

Portaria n.O 122/79 
de 16 de Mar~ 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Mlnlstro dos Transportes e Comunica
coes, ao abrigo das dlsposlcoes do artlgo 4.· 
do Decreto-Lel n.· 42417, de 27 de Julho 
de 1959: 

1 - Que sejam criados e postos em cir
culacao bilhetes-postals simples para 0 ser
vic;o naclonal com as segulntes caracterrs
ticas: 

1.1 
Serao fabrlcados em cartolina de 180 g/m2, 

com as dlmensoes de 105 mm x 148 mm; 
1.2 
o rosto contera: 
Ao alto, a esquerda, os dlzeres • Bilhete

-Postal.; ao centro, 0 simbolo .. C6digo Pos
tal- meio camlnho andado»; a dlrelta levara 
i"mpresso 0 selo da taxa correspondente da 
emissao ordinaria em vigor; 

Uma zona Intermedia, delimltada superlor
mente pelas palavras -Remetente. e .. Ende
reco. a 40 mm do bordo superior, e dlvldlda 
por um traco vertical. D lade dlreito, com a 
largura de 97 mm, e preenchldo por sels Ii
nhas horizontals com a extensao maxima de 
77 mm, sendo as duas ultlmas destlnadas ao' 
c6dlgo postal; 

Na parte Inferior, uma zonade 20 mm re
servada aos CTT para indexac;ao. 
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2 - As cores a utillzar sao: 
2.1 
Azul-escuro nas palavres .. Bilhete-Postal. 

e nas linhas horizontals para utillzac;ao do 
c6digo postal e verde-claro no srmbolo .. C6-
digo Postal- melo camlnho andado. enos 
restantes traCos. 

Mlnlsterlo dos Transportes e Comunlca
coes, 28 de Fevereiro de 1979. - D Mlnlstro 
dos Transportes e Comunlcacoes, Jose RI
cardo Marques da Costa. 

ALTERACOES INTRODUZIDAS NO PLANO 
DE EMISSOES FILAT~L1CAS DE 1979 

Com aprovac;ao do Mlnistro dos Transpor
tes e Comunlcac;oes foram introduzldas al
gumas alteracoes no Plano de Emlssoes de 
Selos para 1979. 

Assim, ao calendarlo das Emissoes de 
1979, dlvulgado em Novembro de 1978, deve
rao acrescentar..se os seguintes valores: 

SELOS 

15-9-79 - Emlssao Comemorativa da Expo
sic;ao Internaclonal .. BRASILlANA •. 

Esta exposlC;ao, que se realizar3 no Rio de 
Janeiro, fol oficialmente anunclada depols de 
aprovado 0 nosso plano de emlssoes. Trata
-se de uma exposlcao equivalente a -Portu
cale 77., para a qual, r,ecordamos, os Correios 
do Brasil emltlram uma serie de selas. 

INTEIROS POSTAIS 

25-4-79 - 5.· Anlversarlo do 25 de Abril.. 
Nesta data, serao emltidos dOls Intelros 

posta Is, conforme recente pedldo da Comis
sao Organlzadora do 25 de Abril. 

6-7-79 - Forc;a Aerea. 
Emlssao de um Inteiro postal comemoran

do 0 dia da Forc;a Aerea. A avlaCao raramen
te tem estado presente na tematica da nossa 
Filatelia, conslderando-se de interesse assl
nalar esta data, dada a projecc;ao em varlos 
campos, e nomeadamente no apolo as popu
lacoes, assumldas por este ramo des For
cas Armadas. 

AEROGRAMA 

21-9-79 - Aerograma . 35.· Anlversarlo da 
TAP. 

Para assinalar 0 35.· aniversario da TAP, 
tinha sido autorlzada uma emlssao de trAs 
valores postals. Conforme pedldo pela TAP, 
com 0 apolo da FederaCao Portuguesa de FI
latelia, um dos valores prevlstos revestini a 
forma de um aerograma. 

MAIS DOIS AMIGOS QUE DESAPARECEM 

HENRIQUE GAGO DA GRACA 
E ENG. FERNANDO DA COSTA VALDEZ 

No passado mes de Maio faleceu 0 grande 
filatelista de categorla Internaclonal Henrlque 
Gago da Graca. Embora a sua idade fosse 
ja avancada, contava 87 anos, a noticla, por 
inesperada, consternou todos os que com ele 
lidaram no Clube Filatelico de Portugal ao 
longo de cerca de dez anos. Henrlque Gago 
da Grac;a fol delegado da FederaC;ao Portu
guesa de Filatelia em varlos Congressos In
ternacionals. 

Em Junho transacto veriflcou.se 0 passa
mento do conhecido e estlmado filate Ii sta, 
Eng.· Fernando da Costa Valdez. 0 triste de
senlace, embora esperado, nao delxou de cau
sar magoa aos inumeros amlgos que contava 
no C. F. P. a cujos co~pos gerentes pertenceu 
durante varios anos. De fino trato 0 Eng.· Val
dez (como era conhecldo) contava 56 anos 
de Idade. 

As famillas enlutadas apresentamos as 
nossas slnceras condolancias. 

Casa Filalelica J. ELL 
FUNDADA EM 1940 

Novidades sempre '80s melhores prec;os 

Material filatelico 
HAWID, LEUCHnURM e SAFE 

EM STOCK: 
MAIS -DE 7.000 seRIES OiFERENTES 

>DE TODD 0 MUNDO 

SERIES COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL E EX • COLON lAS 

Rua da Prata, 184-2.° Esq. 

Telefone 323508 
1100 L1SBOA 
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ANO INTERNACIONAL DA CRIANC;A 

Reproduf;fio autorlzada pelos CTT 

Portaria n.O 124/79 
de 19 de Mar~o 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
c;oes, nos tennos da parte final do artigo 44.' 
do Decreto-Lei n.· 42417 de 27 de Julho 
de 1957: 

a) Que seja crlado e posto em clrculac;ao 
um bilhete-postal ilustrado, com dese
nho de Lurs Duran, comemorativo do 
milenario do Mosteiro de Santo Tirso; 

b) Que leve impresso 0 selo da taxa de 
4$00 da emissao ordinaria em vigor e 
que seja vendido ao publico pela impor
tancla de 6$00 cad a um; 

c) Que este bilhete-postal tenha as dlmen
soes de 105 mm x 148 mm e uma tira
gem de 10000 exemplares. 

Mlnisterio dos Transportes e Comunica
c;oes, 28 de Feverelro de 1979. - 0 Minlstro 
dos Transportes e Comunicacoes, Jose Ri
cardo Marques da Costa. 

Os selos cujos desenhos sao da autoria 
de Jose Lurs Tinoco, tem as dimensoes 
37x30,4 mm, com denteado de 12x12 1/2. 

Os trabalhos de impressao foram exe
cutados em .. off-set. pela Imprensa Naclo
nal, Casa da Moeda. 

D plano da emissao e 0 seguinte: 

5$50 tlragem 
6$50 It 

10$00 
14$00 

1000000 (F) 
5000000 (F) 
5000000 (F) 
1000000 

Folhss de 50 selos. 
Bloco filatelico. 

40$00 tlragem 25000. 
Fol marcada a data de 1 de Julho de 

1979, para 0 1.. dla de circulacao. 

Portaria n.O 122/79 
de 16 de Mar~ 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Mlnlstro dos Transportes e Comunica
coes, ao abrigo das dlsposlcoes do artlgo 4.· 
do Decreto-Lel n.· 42417, de 27 de Julho 
de 1959: 

1 - Que sejam criados e postos em cir
culacao bilhetes-postals simples para 0 ser
vic;o naclonal com as segulntes caracterrs
ticas: 

1.1 
Serao fabrlcados em cartolina de 180 g/m2, 

com as dlmensoes de 105 mm x 148 mm; 
1.2 
o rosto contera: 
Ao alto, a esquerda, os dlzeres • Bilhete

-Postal.; ao centro, 0 simbolo .. C6digo Pos
tal- meio camlnho andado»; a dlrelta levara 
i"mpresso 0 selo da taxa correspondente da 
emissao ordinaria em vigor; 

Uma zona Intermedia, delimltada superlor
mente pelas palavras -Remetente. e .. Ende
reco. a 40 mm do bordo superior, e dlvldlda 
por um traco vertical. D lade dlreito, com a 
largura de 97 mm, e preenchldo por sels Ii
nhas horizontals com a extensao maxima de 
77 mm, sendo as duas ultlmas destlnadas ao' 
c6dlgo postal; 

Na parte Inferior, uma zonade 20 mm re
servada aos CTT para indexac;ao. 
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2 - As cores a utillzar sao: 
2.1 
Azul-escuro nas palavres .. Bilhete-Postal. 

e nas linhas horizontals para utillzac;ao do 
c6digo postal e verde-claro no srmbolo .. C6-
digo Postal- melo camlnho andado. enos 
restantes traCos. 

Mlnlsterlo dos Transportes e Comunlca
coes, 28 de Fevereiro de 1979. - D Mlnlstro 
dos Transportes e Comunlcacoes, Jose RI
cardo Marques da Costa. 

ALTERACOES INTRODUZIDAS NO PLANO 
DE EMISSOES FILAT~L1CAS DE 1979 

Com aprovac;ao do Mlnistro dos Transpor
tes e Comunlcac;oes foram introduzldas al
gumas alteracoes no Plano de Emlssoes de 
Selos para 1979. 

Assim, ao calendarlo das Emissoes de 
1979, dlvulgado em Novembro de 1978, deve
rao acrescentar..se os seguintes valores: 

SELOS 

15-9-79 - Emlssao Comemorativa da Expo
sic;ao Internaclonal .. BRASILlANA •. 

Esta exposlC;ao, que se realizar3 no Rio de 
Janeiro, fol oficialmente anunclada depols de 
aprovado 0 nosso plano de emlssoes. Trata
-se de uma exposlcao equivalente a -Portu
cale 77., para a qual, r,ecordamos, os Correios 
do Brasil emltlram uma serie de selas. 

INTEIROS POSTAIS 

25-4-79 - 5.· Anlversarlo do 25 de Abril.. 
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Casa Filalelica J. ELL 
FUNDADA EM 1940 

Novidades sempre '80s melhores prec;os 

Material filatelico 
HAWID, LEUCHnURM e SAFE 

EM STOCK: 
MAIS -DE 7.000 seRIES OiFERENTES 

>DE TODD 0 MUNDO 

SERIES COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL E EX • COLON lAS 

Rua da Prata, 184-2.° Esq. 

Telefone 323508 
1100 L1SBOA 
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MARCOFILIA DE PORTUCAL - LECISLAC.lO 
~ 

- EM ISSoES DE SELOS E MARCOFILIA 
DOS NOVOS PAISES DE EXPRESS.lO PORTUCUESA 

compilado por JOS~ RODRIGO DIAS FERREIRA 

PORTUGAL 

Carimbos de 1." dia de circulac;ao 

EUROPA CEPT 79. Lisboa. 30 de Abril de 
1979. Carimbos identicos em Porto (Munici
pio). Coimbra (ao Mercado). Funchal e Ponta 
Delgada. 

ANO INTERNACIONAL DA CRIANCA 1979. 
L1sboa. 1 de Junho de 1979. Carimbos iden
ticos em Porto (Municipio). COimbra (ao Mer
cado). Funchal e Ponta Delgada. 

DIA DE PORTUGAL. Lisboa. 10 de Junho 
de 1979. Carimbos identicos em Porto (Mu· 
nlcipio). Coimbra (ao Mercado). Funchal e 
Ponta Delgada. 

Carimbos Comemorativos 

MOSTRA FILATELICA "DIA DA UNIDADE ... 
Estac;ao dos CIT no C. da Ota (Base Aerea). 
17 de Abril de 1979. 

12.. EXPOSICAO-FEIRA AGRICOLA DO 
NORTE. AGRO-79. Braga. 21 de Abril de 1979. 
Posto de Correia no Parque Municipal de Ex-
posil;oes. . 

1 .. • JORNADAS TEMATICAS. Evora. 21 de 
Abril de 1979. Posta de Correia no INATEL. 
Rua Serpa Pinto. 

MOSTRA FI LATELI CA. Portimao. 26 de 
Abril de 1979. Posta de Correia na Escola 
Preparatorla. 

25 DE ABRIL. DIA DA L1BERDADE. 5." ANI
VERSARIO. Lisboa. 26 de Abril de 1979. Esta· 
c;ao dos Correios dos Restauradores. Porto. 
Estac;ao de Codrreios do Municipio. COimbra. 
Ediffcio Chiado (Rua Ferreira Borges). Fun· 
chal. Estalfao de Correios. Ponta Delgada. 
Camara Municipal. 

JUVENTUS 79. Lisboa. 27 de Abril de 1979. 
Posta de Correia na FIL. Pralfa das Indlistrias. 

XXXIII CONFERI:NCIA DO DISTRITO RO
DOVIARIO 196. Albufeira. 27 de Abril de 
1979. Posta de Correia no Hotel Montechouro. 

CONVENTION IBM. Estoril. 27 de Abril de 
1979. Posta de Correia no Casino do Estoril. 

o MAIS BELO SELO DE 1977. Lisboa. 5 de 
Maio de 1979. Posta de Correio no Hotel 
Sheraton. 

SALAO DE FiLATELIA CLASSICA. Porto. 18 
de Maio de 1979. Posta de Correia no Ate
neu Comercial do Porto. 

1." SALAO iNTERNACIONAL DE ACESSo
RIOS DE VEICULOS AUTOMOVEIS. MOTOR 
79. Braga. 19 de Maio de 1979. Posta de Cor
reia no Parque Municipal de Exposilfoes. 

EXPOSICAO TEMATICA DE FLORES. Esto
ril. 19 de Maio de 1979. Posta de Correia no 
Casino do Estoril. 

2: MOSTRA DO COLECCIONISMO. Cal
das da Rainha. 19 de Maio de 1979. Posta de 
Correia na FIAT. Rua Herois da Grande 
Guerra. 

1: MOSTRA FILATELICA LEIRIA. Leiria. 22 
de Maio de 1979. Posta de Correia na Rua 
Machado dos Santos s/M-l."Esq.~ 

Xli CONGRESSO GRUPO LATINO DE ME
DICINA DESPORTIVA. Lisboa. 24 de Maio de 
1979. Posta de Correia no Laboratorio Na
cional de Engenhar,ia Civil. Avenida do Bras'll. 

X CONVENCAO NACIONAL DOS CLUBES 
LIONS DO DlSTRITO 115. Troia. 25 de Maio 
de 1979. Posta de Correia na Recepc;ao da 
Torralta. 

Ii CONGRESSO NACiONAL DAS COOPE
RATIVAS DE CONSUMO. Lisboa. 26 de Maio 
de 1979. Posta de Correia na Fundac;ao Gul
benkian. Avenida de Berne. 

1: MOSTRA DE MARCOFILIA INTER-SO
CIOS. Coimbra. 22 de Maio de 1979. Posta 
de Correia na Associalfao Academica de 
Coimbra. Rua Padre Antonio Vieira. 

ANO INTERNACIONAL DA CRIANCA NA 
ESCOLA PREPARATORIA DO SARDOAL. Sar
doal. 28 de Maio de 1979. Estalfao dos CIT. 

1." SYMPOSIUM INTERNACIONAL DA AS
SOCIACAO EUROPEIA DE RADIOLOGIA. Al
vor. 29 de Maio de 1979. Posta de Correia 
no Hotel Alvor Praia. 

SA LAO FILATELICO NACiONAL aA CRIAN
CAD. Portimao. 1 de Junho de 1979. Posta de 
Correia no Salao Nobre da Camara Municipal 
de Portimao. 
20: FEiRA INTERNACIONAL DE LISBOA. Lis
boa. 1 de Junho de 1979. Posta de Correia 
na Feira Internaclonal de Lisboa. 

SIR ROWLAND HILL 
* FOLHA COMEMORATIVA OFICIAL * 

* OFFICIAL SOUVENIR SHEET * 

REIMPRESSAO 
APRETO! 

BLACK PRINT! 

SCHW ARZDRUCK! 

IMPRESSION 
NOIRE! 

INCM 

(1l4x 162 mms) 

* OFFIZIELLES GEDENKBLATI * 
* FEUILLET SOUVENIR OFFICIEL * 

PRec;:o 60$00 

FEDERA<;Ao PORTUGUESA DE FILATELIA 
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- Editada pela Divisao de Filatelia dos CTT, em homenagem a Fede
ra~ao Portuguesa de Filatelia no seu 25? aniversario e a Sir Row
land Hill no centenario da sua morte. Contem reimpressao a preto 
do cunho da emissao de 1940. Cria~ao dos Servi~os Artisticos dos 
CTT. Impresso na Imprensa Nacional - Cas a da Moeda. Tiragem 
de 10000 exemplares. 

- Issued by.the Philatelic Division of the Portuguese Post Office in tri
bute to the Portuguese Philatelic Federation, on its 25th. aniversary, 
and to Sir Rowland Hill on the Centenary of his death. Includes 
black print of the stamp issued in 1940. Designed by the Art Depart
ment of the Portuguese Post Office and printed at the National Print 
and Mint Works. Issued in 10000 copies. 

- Herausgegeben von der Abteilung Philatelie der Portugiesischen 
Post anlasslich des 25. GrOndungsjahres des Bundes Portugiesis
cher Philatelisten und dem hundersten Todestag Sir Rowland Hills. 
Enthalt Schwarzdruck der Ausgabe von 1940. Entwurf der Kunst Ab
teilung der Post. Druck: Staatliche Druckerei, Lissabon. Auflage: 
10 000 StOck. 

- Emis par la Division Philatelie des Postes et Tel~comunications du 
Portugal en comemoration du 256me aniversaire de la Federation 
Portugaise de Philatelie et du centenaire de la mort de Sir Rowland 
Hill. Une creation des Services Artistiques des Postes. Imprime a 
l'lmprimerie Nationale de Lisbonne en 10000 exemplaires. 

PRECO - PRICE - PREIS - PRIX: ESCUDOS 5OSOO 

U.S.A. US$ 1.00 Suisse SFr. 1.80 ItitUa Lit. 1.000 
U. Kingdom UK£ 0.50 Osterreich Sch 15.- Espana Pts 70.-
France Fr 5.00 Belgique BFr 35.- Sverlge SKr. 5.-
Deutschland DM 2.00 Nederland HFI. 2.20 Canada Cal 1.25 

Comerclantes - Dealers - HAndier - Negoclants 

- Descontos de quantldade para 500 ou mals. Favor consultar. 
- Quantity discounts for 500 or more. Please inquire. 
- Grossannahmerabatt fOr 500 und mehr. BiUe anfragen. 
- Rabat de quantite pour 500 et plus. Conditions sur demande. 

Pagamento anteclpado - Cash with order - Vorauszahlung - Argent avec ordre 

TODOS OS FUNDOS OBTIDOS NA VENDA DESTA FOLHA 
COMEMORATIVA COM REIMPRESsAo A PRETO sAo DESTINADOS 

EXCLUSIVAMENTE A PROMOC;Ao DA FILATELIA 

ALL FUNDS OBTAINED THROUGH THE SALE OF THIS BLACK 
PRINT SOUVENIR SHEET ARE USED EXCLUSIVELY FOR THE 

PROMOTION OF PHILATELY 

I 

REQUISICAO • ORDER FORM • BON DE COMMANDE 
BESTEl:.LUNGSFORMULAR 

Enviar para: 
Send to: 

FEDERA~io PORTUGUESA DE FILATELIA 
Av. Almirante Reis, 70-5? D. 
P - 1100 LlSBOA (Portugal) 

Favor enviar-me I lexemPlares da folha Rowland Hill. 

Please send me L. ______ ---'. copies of the Rowland Hill sheet. 

Importancia 
Amount 

Emb. e Portes 

Portes • Postage 
Pack. and postage 

Portugal Esc. 10.00 
1 ·10 Europe US$ 0.50 

Overseas US$ 1.00 

Meu envio total 
Total Remittance 

+ 10 GRATIS - FREE 

Portugal + Esc. 20.00 
REGIST. 

All countries + US$ 1.00 

Nome e ender~o completo - Full name and adress 
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A BELA MEDALHA COMEMORATIV A 
DO XXV ANIVERSARIO DAFEDERA(;AO 

Edi~o Bronze. Modulo de 70 mms. Tiragem: 500 ex. numerados. Esc. 350100 
Edi~o Prata. Modulo de 40 mms. TiI'agem: 200 ex. numerados. Esc. 900100 

Pdo Correio, mais 30s00 para partes e embalagem. 

EMBLEMA DE PRATA DA FEDERA'fAO 
Modelo de lapela, com alfmete. SObrio, elegante, distinto. Esc. 120100 

Pelo Correio, mais 2OSOO para partes e embalagem. 

BOLETIM especial 
Comemorativo do xxv anivers{uio da F.P.F. 
40 paginas amplamente ilustradas. Colabora~o 
dos maiores nomes da fIlatelia portuguesa con
temporinea. Indispensavel em qualquer bibliote
ca. Restam poucos exemplares. Esc. 40100 
Pelo Correio, mais lOSOO para partes. 

COMO ORGANIZAR 
UM NUCLEO FILAT~LlCO 

Uma publica~ do maior interesse e actualidade. 
24 paginas de conselhos e sugestOes indispensa
veis. Uma publica~o promocional da F.P .F., ce
dida a menos de metade do seu custo de produ
~o: Esc. 20100, portes gratis. 

Os poucos exemplares que restam do excelente 
CataIogo Ofidal da PRO FILA TELIA 79 serlo 
incluidos gratuitamente em todas as encomendas 
de valor .superior a esc. 100100 (de edi~es anun
ciadas nesta pagina), ate ao seu completo esgota
mento. 

Lamentamos nio poder 
satisfazer pedidos 

• cobranpa, on contra 
fadora. 

PAGAMENTOANTECIPADO 

Pedidos a: FEDERACAO PORTUGUESA 
DE FILATELIA 

Avenida Almirante Reis, 70, 5. 0
, D.o 

1100 LI~BOA (portugal) 
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Bilhetes Postais Comemorativos 
de 25 de Abril 

Em 25 de Abril de 1979. foram postos a 
venda 2 bilhetes postais alusivos as come· 
mora<;:oes do 5.· aniversario da Revolu<;:ao de 
Abril. 

Tiragens de cada 10000 exemplares. Ta· 
xa 4S00. 

Bilhetes Postais Comemorativos 
do 25." Aniversario da Federa~iio 

Portuguesa de Filatelia 

o Servi<;:o de Filatelia dos CTT anunciam 
que, a pedido de entidade interessada a data 
de saida dos inteiros'postais comemorativos 
do 25.· Aniversario da FPF foi alterada para 
15/6/1979. 

Serao emitidos 50 000 exemplares, com de· 
senho de Carlos Alberto Delfim Leitiio. 

FLAMULAS 

FNF/FRUTOS 78. Lisboa. Esta<;:ao Central 
de Correia. De 1 a 30 de Agosto de 1978. In· 
forma<;:ao da Sec<;:ao Filatelica da Biblioteca 
Publica das Caldas da Rainha. 

25 DE ABRIL/DIA DA UBERDADE. UBER· 
DADE/ DEMOCRACIA / JUSTICA SOCIAL / 
/ DESCOLONIZACAO. 

Aposta no mes de Abril de 1979, nas Esta. 
<;:oes Centrais de Correia de Usboa, Porto, 
Coimbra, Funchal e Ponta Delgada. 

LEGISLACAO 

PORTARIA 502/ 78.1.9.78. Emissao de selos 
com tarja fosforescente (5iB), alusiva ao 4.· 
centenario da morte de Pedro Nunes. 

PORTARIA 63/79.7.2.79. Emissao de urn bi. 
Ihete postal ilustrado alusivo ao .. VII Cente· 
nario do Inrcio dos Estudos Publicos em Par. 
tugal» no Mosteiro de Alcoba<;:a. 

PORTARIA 64/79.7.2.79. Emissao de quatro 
bilhetes·postais ilustrados com motivos alu
sivos ao .Centenario da Sociedade Protecto. 
ra dos Animais». 

DESPACHO CONJUNTO. MFP/MTC/MCS. 
20.2.1979. Taxas de expedi<;:ao postal de pu· 
blica<;:oes peri6dicas. Despacho conjunto de 
20 de Setembro de 1976. Altera<;:oes e pror· 
roga<;:oes. 

PORTARIA 124/79.19.3.1979. Emissao de 
urn bilhete·postal ilustrado comemorativo do 
milenario do Mosteiro de Santo Tirso . 

PORTARIA 122/79.16.3.1979. Emissao de bi. 
Ihetes-postais simples para a servi<;:o nacio
nal alusivos ao .. C6dlgo Postal». 

PORTARIA 123/79.17.3.1979. Emissao de se
los, com tarja fosforescente (55), comemora
tlva da homenagem ao emlgrante. 

PORTARIA 154/79.5.4.1979. Emissiio de se
los com tarja fosforescente (4$ e 5$), aluslva 
a .Luta contra a Poluic;:ao Sonora». 

NORMAS PRIVATIVAS DOS CTT 

OS 001179CA/CTT. 8.2.1979. Remessa de 
selos a filatelistas em carta registada. 

CC 000879DSF/CTT.8.2.1979. Remessa de 
selos a filatelistas em carta registada. 

CC 000479DGC/CTT.21.2.1979. Madagascar. 
Denomlna<;:ao de Estac;:oes de Correlo. 

AVISO 1.3.1979. Nova versiio da maquina 
de franquear marca .Frama». 

CC 000679DGC.6.3.1979. Perfura<;:iio de se
los. Cancelamento. Firma General Motors de 
Portugal, Ltd.· 

DE 000479CA/CTT.8.3.1979. EstaC;:iio Distri
buidora de Usboa -1800 (EDL-1800). 

DE 000579CA/CTT.22.3.1979. Criac;:ao da 
CTFU4 de S. Vitor (Braga). 

CC 000779DGC/CTT.3.4.1979. Vi n h eta s. 
Volkswagen de Portugal Autom6veis, Lda. 

REPIlBLlCA DE CABO VERDE 

Emissao comemorativa do 30.· Aniverslirio 
da Declara<;:ao Universal dos Direltos do Ho· 
memo 

Foram pastas a circular a partir de 10 de 
Dezembro de 1978, os selos desta emissao, 
nas seguintes quantidades e taxas em folhas 
de 50 selos. 

500000 de 1$50 
500 000 D 2S00 

o selo, cujo desenho fOi fornecido pela 
UPU - Uniiio Postal Universal- e maqueta 
preparada pelo artista caboverdeano Ant6nio 
Pedro Gomes Cardoso, tern 0 formato verti
cal, dlmensoes de 50x30 mm, denteado de 
13-13 mm. 

Os trabalhos de impressao foram exe
cutados em .. off-set- a 4 cores, pela Utogra
fica Naclonal- Porto. 

Houve uma edi<;:iio de 2000 sobrescritos de 
1.· dla com a taxa de 3$50 (a 8$50). 

Carimbo de 1: dia de clrculat;io 

30.· Aniversario da Declara<;:ao Universal 
dos Direltos do Homem. Praia, 10 de Dezem
bra de 1978. 
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REPUBLICA POPULAR DE MOCAMBIQUE 

Emlssio 
Gatos Domestico& 

M. Oriente 
S50 Gato prateado 

sombrlo 
1 $50 Gato branco ra· 

bato 
2$50 Gato azul ingles 
3$00 Gato da Turquia 

12$50 Gato vulgar do 
20$00 Gato bravo afri· 

can~ 

Desenhos de F. Ama· 
ral. Tlragem: 200000 
series. Denteado 11-
Impressao -Off-set- . 

JOGOS OLlMPICOS 
DE MOSCOVO· 80 

1$00 Vertie claro e 
preto 

2$00 Azul e preto 
3$00 Laranja e preto 
5$00 Amarelo e preto 

10$00 Verde e preto 
15$00 Rosa e preto 

Tiragem: 260000 series. 
Bloco especial. 
Tlragem: 50000 cad a 30$00. 
Os selos desenhados por F. Amaral foram 

impressos em .Off·set. com 0 denteado 
de 11. 

Gatos domesticol 

Carimbos de 1: dla de circula.;io 

Gatos domastlcos. Maputo, 27 de Mar~o 
de 1979. 

Ollmpfadas de Moscovo 1980. Maputo, 24 
de Abril de 1979. 

Jugos 
Ollmplcos 

de Moscovo 
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A « 'J'URJPEX 79» 
E A BILATERAL «PORTUCAL· 'ROMENIA» 
.,ealizaram-se de 9 a 15 de Junho no Algarve 

A bela provincia do Algarve1 rainha do 
turismo 'nacional e estrangeiro por marito 
proprio, acaba de viver uma das mais arro
jatlas jornadas filatellcas que tiveram iugar 
no nosso pafs. Nao dlremos (pois faltaria
mos a verdade) que as e.xposi~oes agora 
reallzadas em Alvor e em Portlmao tiveram 
a grandiosidade da uitima uLubrapex. reali· 
zada no nosso pais, na capital nortenha, nem 
da .Portucaie 77. que teve igualmente por 
cenario a cidade do Porto. 

Embora mais modestas no tamanho 0 certo 
a que nao 0 foram em importancla. Nao po
demos deixar de real~ar 0 esfor~o, a tena
cidatle, e a grande vontade de acertar por 
parte da organiza~ao da .Turipex 79.
Exposi~ao Internacional de Fiiatella - reall· 
zada no luxuoso e magnifico Hotel Alvor· 
·Prala e da Exposi~ao Bilateral de Maxima
filla Portugal-Romania, que teve lugar no sa
lao nobre da Camara Municipal de Portimao. 

£, na verdade, dlgno de ser sallentado 0 

facto de, slmultaneamente, (de 9 a 15 de 
Junho ultimo) se terem concretizado, no Al
garve, em locais cuja distancla ultrapassa 
pouco mais de uma h~gua, duas exposi~oes 
que tlveram a presen~a de elevado numero 
de coleccionadores portugueses e estran
geiros. 

As falhas que se verificaram sao com· 
preensfvels e se as apontamos, na devida 
altura, aos responsaveiS, apenas tivemos, 
como Intuito, a sua nao repeti~ao em futuras 
reallzac;oes do ganero. 

Ambas as exposl~oes tiveram 0 patrocinio 
dos Correios e Telecomunica~oes de Portu
gal, da Comissao Regional de Turismo, da 
Ciimara Municipal de Portimao e da Fede
rac;ao Portuguesa de Filatelia. A organizac;iio 
dos certames esteve a cargo da Sec~ao de 
Coleccionismo do Clube Uniao Portimonense 
e da Associac;ao Portuguesa de Maximafilia. 

Personalidades Iigadas a filatelia lusfada e 
a Camara MuniCipal de Portimao estiveram 
presentes a inaugura~ao dos do is acontec\
mentos fllatallcos. 

A organiza~ao eiaborou um programa so· 
cial allciante, destacando-se do mesmo a 
viagem Portimao-Vllamoura a bordo do -AI
garvesol. no qual foi servida uma refeic;ao, 
e bem assim 0 almo~o do .Palmaras» que 

se reallzou no • Portal da Serrao, perto de 
Monchique, durante 0 qual se exibiu 0 ran
cho folclorico dos Bombeiros Voluntarios de 
Portlmao. Tambam durante 0 almo~o, que fOi 
precedido da distribui~ao dos pramios, foram 
lelloadas diversas pe~as fllatellcas e outros 
objectos de valor, cujo produto reverteu para 
a associa~ao dos referidos bombelros. 

Muito publico acorreu ao Alvor e a Porti
mao para visitar as duas exposi~oes (.A Tu· 
ripex 79- com participa~oes de filatelia e 
maximafilia, e a Portugal·Romania so com 
maximafllia). 

Foram editados sobrescritos comemorati
vos dos dois eventos tendo os crr mandado 
cunhar belos e originais carimbos da autoria 
(a excep~ao de um) do lIustre pintor algarvio 
Julio Amaro. De entre os carlmbos destaca· 
mos, pela sua beleza e originalidade, 0 que 
foi aposto a bordo do -Algarvesol-, onde tun
clonou, para 0 efeito, um posto de correlo. 
Este carimbo foi inspirado pelo Dr. Romano 
Camara. 

Justo a destacar 0 trabalho Incansavel 
produzldo pel os elementos da organizac;iio, 
cabendo uma referencia especial ao profes
sor Antonio Borralho, 0 grande Impulsionador 
da filatelia no Algarve, bem como aos gran
des entusiastas Barjona de Freitas e Carlos 
Gabriel Gon~alves. Uma palavra de louvor 
ao grande maximafilista portugues de enor
me projecc;ao internacional, 0 nosso prezado 
amigo Eng. Antonio Furtatlo, a quem se deve 
prlnclpa/mente toda a organiza~ao da ,Bilate
ral Portugal-Romania. 

Algumas palavras sao devidas para os ele· 
mentos do juri de ambas as exposic;oes e 
estas sao no sentido de, passados que foram 
os momentos vivldos de maior expectativa, 
de algum -calor- de circunstiincia devido a 
problemas que sempre surgem em aconte
cimentos desta envergadura, aplaudir, de um 
modo geral, 0 seu trabalho, embora nao 
isento completamente de criticas 0 que esse 
juri tem de aceitar como natural, por mais 
competente e Isento que tenha sido. 

Os ultimos sao Os primeiros. Este ditado 
que constitui lugar comum apllca-se bem 
nesta altura jo que, ao referir flna/mente os 
expositorers, nao podemos deixar de lembrar 
que sao eles que fazem 0 -espectoculo-. 
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Niio nos pod em os deter, pormenorizada
mente, em todos os expos ito res dado 0 seu 
numero elevado. No entanto, nao queremos 
delxar de fazer urn reparo, que verlficamos 
na .Turlpex 79» e outro que notamos na 
• Portugal-Romenia». Na prlmeira das exposl
c;oes estranhSmos. que urn coleccionador da 
categorla do Dr. Romano Camara tlvesse 
duas ou tr~s per;as falsas, sem estarem assi
nadas. A categorla internaclonal deste colec
clonador, que muito admiramos, nao se com
padece com tal facto. Antigamente as parti
cipac;oes em que tal se veri fica sse eram 
pura e simplesmente desclassificadas. Mas ... 
mudam os tempos, mudam as vontades, e 
segundo os regulamentos que os homens fa
zem e desfazem a seu bela prazer, agora 
tais partlclpac;oes perdem uns «pontinhos». 

o reparo que fazemos a .Portugal-Roma
nia» dlz respeito a magnifica e bela colecc;ao 
do nosso prezado e multo estlmado amigo 
Eng. Almeida d'Avila. Com a sua colecr;ao 
de .Rosas- em maximafilia obteve apenas 
• bronze-prateadoD por razoes que nos pare
ceram verdadeiramente mesquinhas. Alias, 
e muito bern, quando da .Lubrapex 78-, rea
Iizada em Porto Alegre, no Brasil, 0 nosso 
amigo Eng. Furtado insurglu-se tambem com 
a classlflcac;iio obtlda par este nosso com
patrlota. Parece-nos que tambam em Portugal 
esta partlclpac;so merecia mals (pelo menos 
a .prata.) e nso 0 aflrmamos pela conslde
rac;so que 0 seu proprietario nos merece mas 
slm por acharmos que era esta a recom
pensa devlda. 

As partlcipar;oes de filatelia da • Turl
pex 79. tiveram. em nossa opiniao, urn nlvel 
fraco. A juntar ao exito que obteve em Por
timlio, a Maximafilla saiu vencedora tam bam 
no Hotel Alvor-Praia. 

o juri Internacional fol constltuido como 
se segue. 

• TURIPEX 79-

Por Portugal- Manuel Marques Gomes, 
Ant6nlo Furtado, Ant6nio Borralho, Casta
nhelra da Silveira, Jorge de Melo Vieira e 
Carlos Gabriel Gonr;alves; Pels /talla - Nino 
Barberis; Pela Frsnr;a - Gonzague de La 
Ferte; Pels Espanha - Marlo Bueno. 

PORTUGAL-ROM£NIA 

Par Portl1gal- Jorge de Melo Vieira e Da
niel Costa; Pela Romenla - Valerlu Neaga e 
Apostol Turbatu; Pels Sulr;a - Silvio Taloll. 

Os filatellstas, em ntimero de qulnze, fo-

ram galardoados com os seguintes pramios, 
indicados por paises: 

Grande Premlo - Portugal, 1; Medalha de 
Prata - Portugal, 2; Medalha de Bronze Pra
teado - Portugal, 3; Romania, 2; Medalha de 
Bronze - Portugal, 4; Diploma, Portugal 3 . 

Os Maxlmafilistas, em numero de 49 (onze 
dos quais da classe de Juventude), que ex
puseram na .Turlpex 79. e na .Portugal-Ro
menla-. obtiveram os segulntes galardoes, 
discrlmlnados por parses: 

Grande Premio - Franr;a 1; Medalhas de 
Vermeil- Franc;a, 1; Portugal, 6; Romenla, 8; 
Sulc;a, 1; Medalha de Prata - Portugal, 8; 
Romenla, 4; Medalhas de Bronze Prateado
Portugal, 15; Romenla, 2; Medalhas de Bron
ze - Portugal, 5; Romenla, 2; Bulgaria, 1; 
Diplomas - China, 1. 

De notar que alguns partlclpantes apresen
taram varlas colecQOes, tendo obtldo mals 
de uma medalha). . 

Foram ainda atribuidos dlversos premios 
especlals, bern como Medalhas de Bronze 
Prateado a Romano Ciimara e a Revlsta 
• Franqula. na classe de Literatura. 

A malor parte dos premios especlals foram 
atrlbuldos aos exposltores estrangelros, 
como parece ser da .praxe •. 

EURICO LAGE CARDOSO 

Domingos do sacramento 
Mercado Filatellco de Lisboa 

Rua do Cruclflxo, 26 - Telef. 324891 
1100 LlSBOA 

* Varlado sortldo de series completas 
e selos Isolados, 

de Portugal e Ultramar 

* Todo 0 material necessario 
ao filatelista 

* Albuns de Portugal e Ultramar, 
edlQoes Domingos do Sacramento 

e Eladlo de Santos 
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, 
ANUNCIOS 

Vendo FDC, postais uuixim08, cartas anti
las. provas, erros, ensaios de cores e tudo para 
especializa~o. CoDSUlte e alguma coisa eD
CODtrara de interesse. 

nLiX DA COSTA ILHA - 2065 AL
COENTRE. 

SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em 
Iiquid~o de seus pedido!. pode enviar-nos 
selos das emissoes nacionais, para uso na 
correspond&1cia. Uma boa ocasiio para se 
desfazer do que tiver a mais. S~RGIO SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Selos usados - Fornecedor procuro. Indicar 
disponibilidades e condic;oes. Paulo Vieira . 
Apartado 135. Faro 8002. Codex . 

NOVAS EMISSOES - Fomec;o novidades 
de qualquer pais ou tema. nas melhores con
di~es. P~a circular de iDscri~o. prontamente 
remetida. S~RGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

V. QUE SABE ESCOLHER ... pois clarol 
Escolhe folhas em formato internaclonal, mo
delos normal e luxo, para montagem das suas 
coJe~, editadas por S~RGIO SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. Amostras COD
tra Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra. 

COMPRO. F.D.C .• provas, ensaios. etc., 
relaclonados com os temas c V dculos Mo
torizadon, cGuerru e cRefugiadon. En
viar propostas a Paulo sa Machado. RUB 
Direita das Campinas, 33 - 4100 PORTO. 

MATERIAL Fll..A'rnLiCO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite precanos, que pronta
mente Jhe serio rernetidos. Fa90 remessas 
para 0 Continente, Ultrarnar e estrangeiro. 
S~RGIO SIMOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

os SELOS QUE PRETENDER e 0 ma
terial filatelico que desejar. encontrara par 
oerto em S~RGIO SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. Pec;a pr~rios. 

, 
ECONOMICOS 

Exchange! 

50$00 
10500 

For Polish stamps mint or used, all topics, 
- I want mint stamps of Portugal and Spain: 
painting, sport, flowers and ships in full sets 
only. Kazimierz Wloszynski, ul. Chlopska 
33/11. = 80-349 Gdansk Oliwa. - Poland / 
/ Polonia /. -

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

Compro, Troco e Vendo seios cJassicoI. 
todas as senes. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo aIbUDI 
e material filatelico. A. Borges Brito-
2830 BARREIRO - Porugal - Telefone 
2072329. 

Compro e venda selas novas e usadas, 
Portugal e Col6nias, Novas Paises Lingua Lu
sa e Estrangeiros, assim como todos . os Te
mas. Blocos, Sobre6Critos, etc. Remeta Lis
tas em DUPLICADO e selo 5$00 para res
posta a: SILVA PEREIRA, Rua Ant6nio Na
bre, 43-2.°, Dt.o -1500 LISBOA - Telefone 
784816. 

COMPRO TUDO: col~es, lotes, conjun
tos, cstocks:t. novos e usados, de ,Port\lgal, 
Ultrarnar e Estrangeiro. Principalmente co
leccroes especializadas, interessam-me muito. 
S~RGIO SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Compro, vendo, selos naclonais e estrangei
ros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto, lote 
434-4.° E. Ret. - Olivais SuI 1800 LISBOA 

WORLDWIDE FREE HOLIDAYS CLUB! Ins· 
creva-se. Arranje correspondentes em 200 par
ses dlferentes. Oualquer Idade e sexo! Satls
faQao garantlda! Pet;a detalhes: Dr. Rosalind 
M. Stlnchcombe. Five Continents Club. 

Waitakere. Nova ZelAndla. 
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A informa.;ao especializada para coleccio
nadores custs caro mas e proveitosa. Colec
cionar .JORNALISTA FILATELICO. e ter sem
pre uma evolurtao filatelica actualizada. Perta 
no seu comerciante. 

Selos. Compro e venda. 
Lotes, cstockn, col~s novas au usados. 
Tenho grande cstocks~ de selos cIassicos, 

novas e usados, em exemplares de excepcio
nal qualidade, bem como todos os restantes 
do Continente, e series do Ultramar. 
Telefone 833878. 

Rua da Penha de Fran~, 256-2.o-Esq. -
noo LISBOA. 

PROV AS, NAO 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;ao. StRGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

PEDRO ROS PUJOL. VILAMART 37 Pal. 2.' 
- BARCELONA-15. ESPANHA. SOLICITA TRO
CAS DE SELDS USADOS COM TODO 0 
M UNO O. CORRESPONDENCIA EM ESPA
NHOL - PORTUGUES - FRANCES - IN
GLES. 

Procuro s6 selos novos de todas as ex
-Colonias Portuguesas, Guine-Bissau e Cabo 
Verde. Ofere.;o selos novos da Polonia, URSS 
e outros pafses da Europa de Leste. Tracas 
base Yvert 1979. Respondo a todas as cartas. 
Marek J. Zawadzki, Urzednicza 9Am6 25-729 
Kielce, Poland. ' 

Vendo classlflcadores origem estrangeira 
de optima qualldade vtirlas medldas e mode
los. Eventualldade de acelta.;iio de selos de 
meu Interesse em pagamento. Carta a Pedro 
Jose Waddington Peters - Av. Joso Crisosto
mo, 81 _4.· - Tel. 41107 - 1000 Llsboa. 

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA -
Do tema ou pals que desejar. Diga-nos 0 que 
colecciona. Faremos envio para apreciacio. 
StRGIO SIMOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo, 
compro, pagando bem. Paulo Sa MRchaclo. 
R. Direita das Campinas, S3 - 4100 PORTO. 

!FILATELISTASI Deseo Portugal, NUEVOS. 
Day Espana y Colon las, Francia, Belglca, Italla, 
Vaticano, San Marino, Rusla, Rumania, Che
coslovaquia, Hungria, Yugoslavia, Cuba, Alba
nia, Bulgaria etc ... A. CINTAS. C/ Penalara, 10 
SEVILLA (Espana) 

Selos venda e compro, novas e usados, 
Contlnente e ex-colonlas. Bons pre.;os. M. 
Leitao. Late 54-6.· B. Reboleira-Sul. Amadora. 

Compro, selos usados da Companhia de 
Mocambique, com carimbos com a nome da 
estagao bem visivel. MARIO TORRES GO
MES-Av, Conde Valbom 67/1.0 -1000 
LISBOA. ' 

1949 Catalogo de selos do Japao S 4.00 U.S. 
S 7.00 por Aviso au equivalente. Resposta por 
aviso 3 C.R.!. Desejo trocar series novas e 
usadas (Flora, Fauna, Caminhos de Ferro, 
Musica). 

Base Yvert au Scott. Dou todo 0 mundo. 
JAPON FILA, Shogo Uji, P. O. Box 21, Shi

buya, Toquio, Japao. 

Reinado D. Carlos. Procuro bans selos no
vas, cartas, inteiros, documentos, ensaios, pro
vas, etc. Compro ou troco H. Torres. Portela, 
late 96-3 E - 2685 SACAVtM. 

Estou interessado em 25/50 selos usados 
das ultirnas emiss6es de Portugal. Fran~a, 
Alemanha Ocidental, Gracia e Outros Paises 
da Europa Ocidental. Isabel Portillo. Perez 
Galdos 5 p. 26 Valencia 7 - Espanha. 

.FILACAP. - Publlcac;iio especlallzada em 
Filatelia, Numismtitlca, CorrespondAncla Amis 
tosa, Permutas e outros hobbies. Enderertos 
de coleccionadores e correspondentes de 
todo 0 mundo. Assinatura anual crS 100,00 -
US$ 5,00 20 IRCs ou equivalente em selos te
maticos novos (valor facial). Exemplar: crS 
10,00 ou 2 IRCs. Escreva para: .FILCAP., 
Caixa Postal 6, Cachoelra Paullsta - SP -
Brasil - CEP: 12630. 

COLECCAO DE PORTUGAL adiantada, ven
de-se. De particular so com particular. Tele
fane 2470789 

BOLETIM DO CLUBE FiLATWCO DE PORTUGAL 

AEROGRAMAS - Angola - Sobretaxas: 
1$00 s/4$50 da serle Ano Santo (candela
bros); 1$00 s/4$50 - Colg. S. Jose Cluny; 
1 $00 s/4$50 - Correio de Malange (sotx. 
dentro do selo). Estou multo interessado. A. 
Decrook- R. Ver. Jaime Amorim, 77-
Ltlanda. 

ANGOLA - S. F. n.· 1-2-3-4-5-6 em papel 
espesso. Pago mais 50 % alem do valor do 
catalogo. A. Decrook - Rua Ver. Jaime Amo
rim, 77 - Luanda. 

PRETENDO: Selos usados de Portugal (ex
cepto .. Cavalinho- e .Caravela-) e ex-Colo
nias, em bom estado, anteriores a 1970. Dou: 
Selos estrangeiros, au de Portugal Continen
tal posteriores a 1970. Par cada 25/50 dife
rentes, dou 50/100 diferentes; Par cada -ce
res- diferente dou 3 diferentes, par cada 
taxa superior a 1$00 dlferentes dou 5 diferen
tes. Respondo sempre. Pedro de Andrade
R. Augusto Nogueira da Silva, 335, 4470, Maia 
-Portugal. 

SELOS 
PORTUGAL, EX-COLONIAS E 
ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 
RUA 1.' DEZEMBRO, 45-3.' 

TELEF. 36 58 52 

1200 LI S BOA 

25 
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UNA VEZ POR OUTRA ... 

«FLASHES» 
Por J. O. NEVES 

Nao me lembro de nos anos mais recentes 
terem aparecido selos tao felos como aque
les com que a nossa Administrat;:ao Postal 
nos brindou na serie .Segurant;:a Rodovia
ria- emitida no ana que acaba de findar. 
Feios nos desenhos e ate na cor ... de burrs 
a ifugir. passe 0 plebefsmo. 

Os seis de cor unica, apenas as taxas de 
cor dlferente para cada valor Ihes dao um 
pequeno ar de grac;a. 

Cada um traz no lade esquerda da base 
uma frase relacionada com aquilo que 0 de
senhador, numa infelicidade inaudita, pre
tendeu figurar, mas parece que a Frase a 
dever ter ficado mais em evidencia, ate 
porque comum a todos os selos, serla a 
que consta do outro lade da base - -Cir
cular e ViverD. Todavia, para cumulo de 
tudo, e precisamente essa que mesmo com 
o auxilio de lupa e dlffcil de enxergar. 

Ora, lupas usam-nas os filatelistas mas 
nao 0 comum dos cldadaos a quem a Frase 
e a propria emissao em si se destlnavam. 

Na vida apressada dos agiomerooos ur
banos e ate na pacatez dos meios rurais 
mais reconditos, ou se tenta chamar a aten
c;ao do povo com slogans que ao primeiro 
relance saltem it vista, ou todo 0 trabalho 
e boa vontade serlio em vao. 

Enfim, parece tudo se ter conjugado para 
que tal serie nao destoasse daqueloutra 
de assunto semelhante que fol a do I Con-

gresso Nacional do Transito», de 1965 e que 
grac;as a Deus, tambem nada flcou devendo 
a beleza. 

Porque sera que a nossa Administrac;ao 
Postal, que se pode gabar, e muito justa
mente, de emitir alguns dos mais belos 
selos do mundo, uma vez por outra des
camba e val dar consigo precisamente no 
extremo opostol? 

Andara a eX!perimentar novos desenha
dores? 

Parece que sim porque e a primeira vez 
que deparo com 0 nome de Sena da Silva 
no roda-pe dos '"ossos selos. 

Evidentemente que todos sao filhos da 
mesma patr·la e a todos os candldatos se 
deve dar a oportunldade de manlfestarem 
a sua habilidade e a sua intulc;ao artistica 
mas, salvo melhor opiniao, isso nao quere 
dizer que se devam aceitar os trabalhos 
de todos os pretendentes a estreante. Tem 
de haver uma joeira por cujas mal has s6 
deverao passar os que real mente 0 mere· 
cern. 

Aos nossos estimados colaboradores 

o custo elevadissimo de cada numero do 
Boletlm do C. F. P. 1mpede-nos de publicar 
o numero de paginas que desejavamos. Por 
tal motivo, ficaram por inserir neste nu
mero varlos artigos que esperamos poder 
publicar oportunamente dado que a malorla 
nao perdeu actuaUdade. 

* 
Aos nossos prezados Leitores 

Por motivo de ferias 0 pr6ximo Boletim 
saini no mes de Outubro ficando a cons· 
tituir um numero duplo {304 e 305). 

RELAC,IONESE CON COILECCIONISTAS 
ESPAAO,LES 

Y reciba las novedades de Espaiia asi como nuestra revista clNFORMACION FILATE
LlCA:., suscribiendose al «CLUB INTERNACIONAL COLON DE COLECCIONISMO:t 

• Lista de 850 socios de Espaiia 
• 15 aiios de experiencia, 22 exposiciones realizadas 
• Editamos revista y Hojas commemorativas de exposicios 

PIDA REVISTA e INFORMACION GRATUITA al CLUB COLON 
Apartado 1.044 - SAN SEBASTIAN - ESP.A1il'A 
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CERTAMES FILATELICOS REALIZADOS 
PELO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Durante 0 passado mes de Abril e primei
ros dlas de Malo, organlzou 0 C. F. P. nas 
salas da sua Sede, na Avenida Almirante 
Rels, 70-5.·, Dt.·, uma serle de manlfestac;oes 
filatelicas que tiveram 0 habitual patrocinio 
dos cn e da Federac;ao Portuguesa de Fila
telia. Embora, lamentavelmente, nao tlvessem 
sido cunhados carlmbos comemoratlvos da
dos os novos condlcionalismos impostos pe
los Correlos, todos os certames realizados 1i
veram a presenc;a de numerosos entuslastas 
das dlversas especlalidades fiJatelicas expos
tas. Estamos convencldos que, se nao fosse 
o facto da -ausencla- de carlmbos, os sa
loss do C. F. P. teriam reglstado a mal or 
afluencla desempre nos diversos certames 
a que vamos aludlr. 

Foi, na verdade, uma grande jornada fila
telica, a que, mais uma vez, 0 nosso Clube 
meteu ombros, sempre no desejo de divul
gar cad a vez mais tudo 0 que it filatelia diga 
respeito. 

Nas datas abaixo referidas realizaram-se os 
certames que se indicam os quais tiveram a 
presenc;a dos expositores que adlante cita· 
mos: 

DE 7 A 10 DE ABRIL 
2.' MOSTRA DE MAXIMAFIUA 

EXPOSITORES 

1 - ENG. JOS!: DE ALMEIDA AVILA 
Flores 

2 - DR. EURICO C. E. LAGE CARDOSO 
Escritores Mundiais 

3 - DR. JOS!: CARLOS SIMOES FERNANDES 
Historia de Portugal 

4 - ENG. ANTONIO S. FURTADO 
Costa Atlantica da Europa 

5 - DR. ANTONIO FERREIRA MARQUES 
Aves cJassificadas por tipos de nidifi
cac;:lio 

6 - ANTONIO PEDRO ZALDO 
Pinturas do Museu Nacional de Taipei 
(Formosa) 

7 - LUrS A. DE ZALDO 
Miguel Angelo 

DE 21 A 24 DE ABRiL 
MOSTRA COMEMORATIVA 
DO CENTENARiO DO BILHETE POSTAL 

EXPOSITORES 

1-ANTONiO BAPTISTA DE ALMEIDA 
Series .Conhec;a a sua Historiaa e uFar
damentos do Exercito» 

2 - DR. EURICO C. E. LAGE CARDOSO 
Paisagens, Monumentos e Natal 

3 - EURiCO GUILHERME M. V. LAGE CAR
DOSO 
Figuras Historicas da Politica Mundial 

4 - DR. JOS!: C. SIMOES FERNANDES 
Hist6ria de Portugal 

5 - DR. A. M. ESTANCO LOURO 
Algumas curiosidades em Bilhetes Pos
tais 

6 - COR. F. CARDOSO SALGADO 
D. Luis I Tipo uMouchon_ 
D. Carlos I. (2.' Emissao) Tipo -Mouchon. 

7 - DR. REN!: RODRIGUES DA SILVA 
Pintura, paisagens, monumentos e diver
sos 

8-,JOS!: M. CASTANHEIRA DA SILVEIRA 
Inteiros Postais de usa particular 

9 - RAOL SOARES 
Portugal 

10-AVELINO DA SILVA VALE 
Espanha 

11-ANTONI0 J. F. DE ALMEIDA VALENTE 
Portugal (Continental) 

(Ver a pags. 29 noticiario mais desenvoi
vido sobre esta .Mostra- da autoria do nosso 
prezado amigo Miguel Pessanha). 

DE 25 A 27 DE ABRIL 
4.· SALAO DE AEROFILATELIA 

EXPOSITORES 

1 - VICTOR MANUEL DO CARMO CORREIA 
2.' Guerra Mundia!. Cartas censuradas de 
correio aereo 

2 - VICTOR MANUEL DO CARMO CORREIA 
1,.B Voos dos TAP 
Desenvolvimento das linhas aereas da 
Companhia Nacional 

3-DR. A. M. ESTANCO LOURO 
Select;:iio de cOflreio aereo da Inglaterra 
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4 - D. MARIA ALICE MARTINS 
Selec;:ao de correlo aereo 

5 - DR. A. MARCAL CORR!:A NUNES 
Correlo aereo de Macau 

6 - ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 
Selec;:ao de correlo aereo 

7-COR. F. CARDOSO SALGADO 
Selecc;:ao de correlo aereo. 

2.' MOSTRA DE L1TERATURA FILATt:LICA 

EXPOSITORES 

1 - ASSOCIACAO PORTUGUESA DE FILA
TELIA TEMATICA 
Boletim 

2 - DR. EURICO C. E. LAGE CARDOSO 
Cr6nlcas dos Boletins do C. F. P. e da 
A. P. M. e na .Franquia-

3 - ELADIO DE SANTOS 
Catalogos Eladlo de Santos. Edlc;:oes 
de 1979 

4-DR. ANTONIO ALMEIDA FIGUEIREDO 
Artlgos divers os 

5 - REVISTA .FRANQUIA. 
6 - PAULO SA MACHADO 

Catalogos de Franqulas Mecanicas 
Cr6nlcas Filatelicas no ~Comercio do 
Porto-

7 - COR. A. GUEDES DE MAGALHAES 
Algumas das suas obras 

8 - COR. F. CARDOSO SALGADO 
L'Armee du Portugal 

9 - ENG. M. ANDRADE E SOUSA 
Llvros sobre temas de Hlst6rla Postal 
da epoca pre-adeslva 

10 - VICTOR SIMARRO 
Revlsta .Estampilha e Vintem
Varlas obras de sua edlc;:ao 

DE 28 A 30 DE ABRIL 
2.' MOSTRA DIVULGACAO TEMATICA 

EXPOSITORES 

1 - DR. EURICO C. E. LAGE CARDOSO 
Hist6ria de Portugal 

2-A. DINIS CASTANHEIRA 
Projectos espaclais trlpulados americanos 

3 - VICTOR M. DO CARMO CORREIA 
.Os Pelxes-

4 - DR. JOSt: C. SIMOES FERNANDES 
Hlst6rla de Portugal 

F - F. H. PIRES DOS SANTOS 
.Vlda por vida- (Bombelros) 

6 - RAOL SOARES 
Camlnhos de Ferro (selecc;:ao) 

DE 5 A 8 DE MAIO 
V EXPOSICAO FILATt:UCA 
JUVENIL DO DISTRITO DE LISBOA 

EXPOSITORES 

GRUPO II 

1 - FERNANDO P. RAPOSO FARIA (P. de Ar
cos) - Diploma 
o Desporto - 0 desporto na sua dlmen
sao naclonal atraves dos selos e carlm
bos portugueses. 

2 - FERNANDO P. RAPOSO FARIA (P. de Ar
cos) - Diploma 
Os Descf)Lrimentos dos Portugueses. Os 
pincipals f actos da Epopela Maritima 
Portuguesa contados filatelicamente. 

3 - ANA CRISTINA MOREIRA (Oeiras) -
Medalha de bronze 
o Turismo em Portugal. A oferta turisti
ca deste jardim a belra-mar-plantado. 

4 - HELENA M. PEREIRA NUNES (Alges)
Medalha de bronze e maisPremlo Espe
cial (a) 
A Entomologia na Filatelia. Colecc;:ao de 
assuntos. 

5 - MANUEL B. PONTES DOS SANTOS (Oel
ras) - Diploma 
Possessoes Inglesas. 

6 - MANUEL J. BAPTISTA MAlA (N. Oelras) 
- Medalha de bronze e urn lote de FDC 
do tema. 
Naves Espaclais trlpuladas. Os engenhos 
e Os homens que deram os prlmelros 
passos na Conqulsta do Espac;:o. 

7 - LUIS MANUEL MESTRE (N. Oelras)
Diploma 
Mamiferos. A classe dos mamiferos ana
lisada e esquematlzada filatelicamente. 

GRUPO III 

8 - CARLOS JORGE RELVAS (Oelras)
Medalha de bronze 
A Hlst6rla do Autom6vel, fen6meno do 
Seculo xx. 0 seculo do motor, do petr6-
leo e da velocldade. 

9 - EURICO G. M. V. LAGE CARDOSO (Lls
boa) - Medalha de bronze prateada com 
felicitac;6es do juri e mals Premlo Espe
cial (a) 
Figueras e Factos Hlst6rlcos da Polrtica 
Mundlal desde a Independencla dos 
E. U. A. 

A todos os expositores fol atrlbuido um 
lote de selos usados. ~ 

a) Meds/hs de bronze ds F. P. F. 
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Mostra comemorativa do Centeoario do Bilhete Postal 
Na sede do Clube Filatelico de Portugal 

realizou-se de 21 a 24 de Abril passado, 
mals uma Mostra de Intelros Postals que, 
desta felta, comemorou 0 Centenario do 
Bilhete Postal, ja que 0 primelro emitido 
em Portugal, 0 fol em 1 de Janeiro de 1878. 

Que dlzer de 100 anos de Bilhetes Postais 
(Intelros Postals)? 

Sao as pec;:as Intelras as que mais interes
sam aos coleccionadores, ocupando de entre 
estas, lugar especial, a gama de Bilhetes Pos
tals que foram emitldos pelas Admlnlstra
c;:oes dos Correlos e que tem selo impresso 
nos pr6prlos bilhetes. 

Mas, mUlto mais ocorreu nestes 100 anos 
e devemos fazer uma referencia aos prlmel
ros bilhetes postais ilustrados comemorati
vos (oflclais), que lembram factos da nossa 
Hist6ria, como os Centenarios do Infante 
D. Henrlque, de Santo Ant6nlno e da India, 
e que foram emitidos nos fins do seculo 
passado. 

Emltlram-se alnda, intelros postais parti
culares, autorlzados pelos Correlos - ocor
re-nos a rara .Colecc;:ao Portuguesa- e mui
tos oflclais, de propaganda a monumentos, 
palsagens e costumes portugueses e as mals 
diversas campanhas. 

E os bilhetes postais de BOAS-FESTAS 
constituidos por cerca de 30 series, emltl
dos pelos C. T. T. desde 1936 com figuras 
aluslvas ao Natal e Ano Novo e destlnado a 
circular nesta quadra festiva? 

Que dlzer da emissao que reatou 0 apa
reclmento deste tipo de bilhetes postals 
e que ocorreu em 1978, para propagandear 
o lanc;:amento do .C6dlgo Postal.? 

Que dlzer dos bilhetes postals comemo
ratlvos do dia .25 de Abril. que ate mere
ceram honras de carlmbos especlals, apos
tos nas habltuais capltais de dlstrlto dos 
carlmbos de prlmelros dlas? 

Cada um respondera a estas interrogac;:oes 

~ 
As participac;:oes desta V Exposic;:ao Filate

Iica Juvenil foram classificadas por um juri 
constituido pelos Srs. Engenheiros Manuel R. 
Marq\Jes Gomes, Dr. Paulo Rui Barata e Fer
nando Gomes Carrao. 

* A todos os expositores dos restantes cer-
tames de que damos Dolicia, foi atrlbuida 
uma medalhda de bronze do C. F. P. 

conforme 0 seu ponto de vista pessoal e 
como melhor entender. 

N6s, nao responderemos. Limitar-nos-emos, 
a delxar no ar, mais algumas perguntas que 
enderec;:amos dlrectamente aos C. T. T. 

Todos os inteiros postais comemorativos 
dos ultlmos anos, foram emitidos, para nao 
circularem normalmente, por todo 0 Pais? 

Os factos que comemoram, nao sao para 
levar ao conhecimento geral? 

E que, desde a emlssao dos bilhetes pos
tais comemorativos da .LUBRAPEX 76., to
dos foram vendldos ao publico por 5, 6 ou 
7 escudos, qL!ando a taxa de circulac;:ao es
tava sltuada entre os 2 e os 4 escudos, s6 
agora aparecendo os do a25 de Abril. a 
venderem-se ao publico a Esc. 4$00, razao 
principal do rapldo esgotamento desta emls
sao, quando quase todas as anteriores, ainda 
se encontram a venda nos Correlos mesmo 
aquelas que tambem tiveram pequenas ti
-agens. 

Nao sera possivel aos C. T. T. emltlrem 
novos Bilhetes Postais comemoratlvos ao 
prec;:o unlco do valor da taxa de clrculac;:ao, 
que 0 publico possa adqulrir em substituic;:ao 
dos normals e utilizar se asslm 0 entender, 
sem ter que pagar um valor superior ao da
quela taxa? 

Cremos bem que sim, assim 0 queiram 
os C. T. T., como ficou demonstrado com a 
emissao do Dla 25 de Abril! 

Com a Mostra acima referida, comec;:ou 
a disputar-se a Tac;:a M. ALBUQUERQUE (In
teiros Posta Is) nos moldes que foram anun
ciados, e que na opinlao unanime do juri, 
constituido pelo Presidente da F. P. F. Eng.· 
M. Marques Gomes, pelo Secretario da mes
ma Federac;:ao e do Clube Jose R. Dlas Fer
reira e pelo Director do Clube e slgnatarlo 
desta cr6nlca Miguel Jose Pessanha, foi 
em 1978 atribuida ao 'DOSSO assoclado Jose 
M. Castanhelra da Silveira (10 pontos) pelo 
seu excepcional conjunto de Intelros postais 
de uso particular. 

Os restantes lugares foram atrlbufdos: 
2.· Cor. F. Cardoso Salgado (7 pts) - D. luis / 

D. Carlos (Tlpo Mouchon). 3.· Avellno da Sliva Vale 
(5 pts.) - Espanha. 4.· Dr. A. M. Estanco laura (3 pta.) 
- Curlosldades em Bllhetes Postals. 5.· Raul Soares 
-ex-aequo- - Portugal c/ Ant6nlo J. Almeida Valente 
(1 pt.) - Potrugal. 

Veremos 0 que ira acontecer na Mostra 
deste ano de 1979. 

Miguel Jose Pesssnhs 
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4 - D. MARIA ALICE MARTINS 
Selec;:ao de correlo aereo 

5 - DR. A. MARCAL CORR!:A NUNES 
Correlo aereo de Macau 

6 - ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 
Selec;:ao de correlo aereo 

7-COR. F. CARDOSO SALGADO 
Selecc;:ao de correlo aereo. 

2.' MOSTRA DE L1TERATURA FILATt:LICA 

EXPOSITORES 

1 - ASSOCIACAO PORTUGUESA DE FILA
TELIA TEMATICA 
Boletim 

2 - DR. EURICO C. E. LAGE CARDOSO 
Cr6nlcas dos Boletins do C. F. P. e da 
A. P. M. e na .Franquia-

3 - ELADIO DE SANTOS 
Catalogos Eladlo de Santos. Edlc;:oes 
de 1979 

4-DR. ANTONIO ALMEIDA FIGUEIREDO 
Artlgos divers os 

5 - REVISTA .FRANQUIA. 
6 - PAULO SA MACHADO 

Catalogos de Franqulas Mecanicas 
Cr6nlcas Filatelicas no ~Comercio do 
Porto-

7 - COR. A. GUEDES DE MAGALHAES 
Algumas das suas obras 

8 - COR. F. CARDOSO SALGADO 
L'Armee du Portugal 

9 - ENG. M. ANDRADE E SOUSA 
Llvros sobre temas de Hlst6rla Postal 
da epoca pre-adeslva 

10 - VICTOR SIMARRO 
Revlsta .Estampilha e Vintem
Varlas obras de sua edlc;:ao 

DE 28 A 30 DE ABRIL 
2.' MOSTRA DIVULGACAO TEMATICA 

EXPOSITORES 

1 - DR. EURICO C. E. LAGE CARDOSO 
Hist6ria de Portugal 

2-A. DINIS CASTANHEIRA 
Projectos espaclais trlpulados americanos 

3 - VICTOR M. DO CARMO CORREIA 
.Os Pelxes-

4 - DR. JOSt: C. SIMOES FERNANDES 
Hlst6rla de Portugal 

F - F. H. PIRES DOS SANTOS 
.Vlda por vida- (Bombelros) 

6 - RAOL SOARES 
Camlnhos de Ferro (selecc;:ao) 

DE 5 A 8 DE MAIO 
V EXPOSICAO FILATt:UCA 
JUVENIL DO DISTRITO DE LISBOA 

EXPOSITORES 

GRUPO II 

1 - FERNANDO P. RAPOSO FARIA (P. de Ar
cos) - Diploma 
o Desporto - 0 desporto na sua dlmen
sao naclonal atraves dos selos e carlm
bos portugueses. 

2 - FERNANDO P. RAPOSO FARIA (P. de Ar
cos) - Diploma 
Os Descf)Lrimentos dos Portugueses. Os 
pincipals f actos da Epopela Maritima 
Portuguesa contados filatelicamente. 

3 - ANA CRISTINA MOREIRA (Oeiras) -
Medalha de bronze 
o Turismo em Portugal. A oferta turisti
ca deste jardim a belra-mar-plantado. 

4 - HELENA M. PEREIRA NUNES (Alges)
Medalha de bronze e maisPremlo Espe
cial (a) 
A Entomologia na Filatelia. Colecc;:ao de 
assuntos. 

5 - MANUEL B. PONTES DOS SANTOS (Oel
ras) - Diploma 
Possessoes Inglesas. 

6 - MANUEL J. BAPTISTA MAlA (N. Oelras) 
- Medalha de bronze e urn lote de FDC 
do tema. 
Naves Espaclais trlpuladas. Os engenhos 
e Os homens que deram os prlmelros 
passos na Conqulsta do Espac;:o. 

7 - LUIS MANUEL MESTRE (N. Oelras)
Diploma 
Mamiferos. A classe dos mamiferos ana
lisada e esquematlzada filatelicamente. 

GRUPO III 

8 - CARLOS JORGE RELVAS (Oelras)
Medalha de bronze 
A Hlst6rla do Autom6vel, fen6meno do 
Seculo xx. 0 seculo do motor, do petr6-
leo e da velocldade. 

9 - EURICO G. M. V. LAGE CARDOSO (Lls
boa) - Medalha de bronze prateada com 
felicitac;6es do juri e mals Premlo Espe
cial (a) 
Figueras e Factos Hlst6rlcos da Polrtica 
Mundlal desde a Independencla dos 
E. U. A. 

A todos os expositores fol atrlbuido um 
lote de selos usados. ~ 

a) Meds/hs de bronze ds F. P. F. 
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Mostra comemorativa do Centeoario do Bilhete Postal 
Na sede do Clube Filatelico de Portugal 

realizou-se de 21 a 24 de Abril passado, 
mals uma Mostra de Intelros Postals que, 
desta felta, comemorou 0 Centenario do 
Bilhete Postal, ja que 0 primelro emitido 
em Portugal, 0 fol em 1 de Janeiro de 1878. 

Que dlzer de 100 anos de Bilhetes Postais 
(Intelros Postals)? 

Sao as pec;:as Intelras as que mais interes
sam aos coleccionadores, ocupando de entre 
estas, lugar especial, a gama de Bilhetes Pos
tals que foram emitldos pelas Admlnlstra
c;:oes dos Correlos e que tem selo impresso 
nos pr6prlos bilhetes. 

Mas, mUlto mais ocorreu nestes 100 anos 
e devemos fazer uma referencia aos prlmel
ros bilhetes postais ilustrados comemorati
vos (oflclais), que lembram factos da nossa 
Hist6ria, como os Centenarios do Infante 
D. Henrlque, de Santo Ant6nlno e da India, 
e que foram emitidos nos fins do seculo 
passado. 

Emltlram-se alnda, intelros postais parti
culares, autorlzados pelos Correlos - ocor
re-nos a rara .Colecc;:ao Portuguesa- e mui
tos oflclais, de propaganda a monumentos, 
palsagens e costumes portugueses e as mals 
diversas campanhas. 

E os bilhetes postais de BOAS-FESTAS 
constituidos por cerca de 30 series, emltl
dos pelos C. T. T. desde 1936 com figuras 
aluslvas ao Natal e Ano Novo e destlnado a 
circular nesta quadra festiva? 

Que dlzer da emissao que reatou 0 apa
reclmento deste tipo de bilhetes postals 
e que ocorreu em 1978, para propagandear 
o lanc;:amento do .C6dlgo Postal.? 

Que dlzer dos bilhetes postals comemo
ratlvos do dia .25 de Abril. que ate mere
ceram honras de carlmbos especlals, apos
tos nas habltuais capltais de dlstrlto dos 
carlmbos de prlmelros dlas? 

Cada um respondera a estas interrogac;:oes 

~ 
As participac;:oes desta V Exposic;:ao Filate

Iica Juvenil foram classificadas por um juri 
constituido pelos Srs. Engenheiros Manuel R. 
Marq\Jes Gomes, Dr. Paulo Rui Barata e Fer
nando Gomes Carrao. 

* A todos os expositores dos restantes cer-
tames de que damos Dolicia, foi atrlbuida 
uma medalhda de bronze do C. F. P. 

conforme 0 seu ponto de vista pessoal e 
como melhor entender. 

N6s, nao responderemos. Limitar-nos-emos, 
a delxar no ar, mais algumas perguntas que 
enderec;:amos dlrectamente aos C. T. T. 

Todos os inteiros postais comemorativos 
dos ultlmos anos, foram emitidos, para nao 
circularem normalmente, por todo 0 Pais? 

Os factos que comemoram, nao sao para 
levar ao conhecimento geral? 

E que, desde a emlssao dos bilhetes pos
tais comemorativos da .LUBRAPEX 76., to
dos foram vendldos ao publico por 5, 6 ou 
7 escudos, qL!ando a taxa de circulac;:ao es
tava sltuada entre os 2 e os 4 escudos, s6 
agora aparecendo os do a25 de Abril. a 
venderem-se ao publico a Esc. 4$00, razao 
principal do rapldo esgotamento desta emls
sao, quando quase todas as anteriores, ainda 
se encontram a venda nos Correlos mesmo 
aquelas que tambem tiveram pequenas ti
-agens. 

Nao sera possivel aos C. T. T. emltlrem 
novos Bilhetes Postais comemoratlvos ao 
prec;:o unlco do valor da taxa de clrculac;:ao, 
que 0 publico possa adqulrir em substituic;:ao 
dos normals e utilizar se asslm 0 entender, 
sem ter que pagar um valor superior ao da
quela taxa? 

Cremos bem que sim, assim 0 queiram 
os C. T. T., como ficou demonstrado com a 
emissao do Dla 25 de Abril! 

Com a Mostra acima referida, comec;:ou 
a disputar-se a Tac;:a M. ALBUQUERQUE (In
teiros Posta Is) nos moldes que foram anun
ciados, e que na opinlao unanime do juri, 
constituido pelo Presidente da F. P. F. Eng.· 
M. Marques Gomes, pelo Secretario da mes
ma Federac;:ao e do Clube Jose R. Dlas Fer
reira e pelo Director do Clube e slgnatarlo 
desta cr6nlca Miguel Jose Pessanha, foi 
em 1978 atribuida ao 'DOSSO assoclado Jose 
M. Castanhelra da Silveira (10 pontos) pelo 
seu excepcional conjunto de Intelros postais 
de uso particular. 

Os restantes lugares foram atrlbufdos: 
2.· Cor. F. Cardoso Salgado (7 pts) - D. luis / 

D. Carlos (Tlpo Mouchon). 3.· Avellno da Sliva Vale 
(5 pts.) - Espanha. 4.· Dr. A. M. Estanco laura (3 pta.) 
- Curlosldades em Bllhetes Postals. 5.· Raul Soares 
-ex-aequo- - Portugal c/ Ant6nlo J. Almeida Valente 
(1 pt.) - Potrugal. 

Veremos 0 que ira acontecer na Mostra 
deste ano de 1979. 

Miguel Jose Pesssnhs 
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o MUSfU BflGI DOS CORR[IOS' f TflfCOMUHIC1COfS 
- ---- - - - - Pelo EMBAIXADOR GEORGES ARGYROPOULOS 

A inten«;ao de crlar um Museu Postal na 
Belgica, data de um POUCll antes de 1914 e 
tornou-se possivel apenas em 1928, quando 
foi instituido per Decreto Real uma comissao 
encarregada de classiflcar de forma meta
dica e enriquecer os selos belgas e estran
gelros guardOOos pel a Adminlstra«;ao dos Cor
reios, conservar os desenhos originais, cli
ches dos selos e outros val ores de franquia 
fora de circula«;ao. 

Mais tarde, em Maio de 1931, um Decreto 
ReaJ ordena a crle«;Bo em Bruxelas de um 
Museu Postal, no qual seriam reunidas colee
«;oes de objectos, de documentos, de gra·vu
ras e de selos, etc., relacionadas com 0 trans
porte de cartas nas regioes do Reino e das 
suas Col6nias assim como no estrangeiro. 

No relat6rio ao Rei que acompanhava· 0 
Decreto da funda«;ao do Museu, 0 Ministro 
competente dizia nomeadamente: -De todas 
as nossas Administra«;oes Publicas, os Cor
reios S80, incontestavelmente, aqueles que 
tern as maioresrele«;oes com 0 publico. Os 
seus servi«;os interessam a cada cidadao. In
felizmente a sua hist6ria e muito mal conhe
cida das massas populares e mesmo de uma 
grande parte do pessoal que assegura os 
seus servi«;os •. 

o Ministro acrescentava ainda que 0 Mu
seu Postal daria ocasiao a cada urna das 
pessoas, de se aperceber dos progressos 
sucessivos ·realizados pel a explora«;ao postal, 
num pais que fOi 0 ber«;o das rela«;oes pos
tais internacionais, gra«;as aos Correios-M6r 
da familia dos Principes de Thurn und Taxis. 
o Museu contribuiria ainda para 0 desenvol
cimento da cultura e do sentimento de cons
ciencia profissional do pessoal e maior apre
cia«;Bo da sua· proflssao, 0 que pareela im
possive!. 

Ora 0 Museu Postal foi criado em 1931 
mas tudo estava ainda per fazer, do ponto de 
vlsm da sua ·instala«;ao que parecia impossi
vel per causa das dlficuldades flnancelras da 
epoca. Mas este problema encontrou tambem 
a sua solu«;80 gra«;as aos esfor«;os e lnesgo
tavel boa vontade do Sr. Andre de Cock que, 
foi 0 primeiro conservador, e dos seus cola
boradores. 

o Museu foi inaugurado pelo Ministro 
competente e em presen«;a de numerosas 

personalidades, no dia 2 de Novembro de 
1936, no predio situ ado em Bruxelas no 
n.D 162 da Avenlda Rogier. 

No dia 21 de Novembro de 1951, por De
cr·eto Real, fomm flxados os novos Estatutos 
Organlcos do Museu Postal e alnda por novo 
Decreto Real de 28 de Abril de 1976, a dena
mina«;ao -Museu Postal" fol modlflcada para 
-Museu dos Correlos e das Telecomunica
«;oes •. 

A Direc«;ao efectiva do Museu esta con
flada a um Conservador e a vigilancie e asse
gurada por uma Comissao de 7 membros no
meada por 5 anos pelo Ministro responsavel 
da adminlstra«;Bo dos Correios. 

o Museu recebe anualmente mais de 
18 000 visitantes e partleipa em exposi«;oes 
filatellcas Internaclonais importantes, assim 
como em manifesta«;oes nacionais organlza
das pela Administra«;ao dos Correlos. 

o Museu organiza tambem com regulari
dade exposi«;oes importantes com colec«;oes, 
legados e donativos que nao estao Ineorpa
rados na· exposl«;ao permanente. 
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o Museu esta subdivi
dido em tres grandes sec
«;oes: Hist6ria Postal, Fi
latelia e Telecomunica
«;oes. 
. A primeira, referente a 
Hist6ria Postal, reune os 
documentos, fotograflas, 
instru«;oes e objectos re
lacionados com a hist6rla 
do transporte postal de 
cartas antes da constitui
«;80 do Reino em 1830 e 
nomeadamente aos cor
relos comunais, aos cor
relos de Thurn und Taxis, 
aos correios equestres 
sob a administra«;ao da 
Republica francesa e do 
Imperio (1795-1815), e os 
correlos durante a ad
mlnistra«;ao holandesa, 
(1815-1830). 

.. .......,.,..,. ......... '",.-
~~..., ___ --.." 

A sec«;iio filatelica apre
senta colec«;oes de todos 
os selos (postais telef6-

Dols aspectos do Museu Belga dos Correios e TelecomunlC89iles 

nicos, telegrBflcos e de 
eaminhos de ferro), emitldos desde 1849 as
sim como uma colec«;ao importante de selos 
estrangeiros emltidos pelos paises membros 
da UPU, desenhos origlnais de selos belgas 
e objectos que serviram para a fabrlca«;ao 
dos mesmos, que constitui um magnifico 
conjunto de gravuras tiradas de matrizes 
de madeira, cobre e a«;os e uma colec«;ao 
importante de .precursores», Intelros e ca
rimbos. 

Uma exposi«;ao rara que apresenta as 
mais belas pe«;ss das primeiras emissoes dos 
selos belgas, que estao expostos em 100 qua
dros m6veis de duas faces. 

A sec«;ao reservada as Telecomunica«;oes 
agrupa os aparelhos empregados desde a 
origem ate aos nossos dias. Pode ver-se tam
bem uma ·lnstala«;80 Morse em actlvldade 
e outros aparelhos slmilares, asslm como 
um aparelho Telex. 

o Museu possui ainda uma Blblioteca de 
varios livros, catalogos, perl6dlcos, manus
critos earquivo fotogrBflco, que constltui 
uma verdadeira fonte de informa«;oes sobre 
tudo que concerne 0 correio de transporte 
de cartas, a filatelia e 0 telefone. 

Esta documenta«;ao pode ser consultada 
.in locp" de ter«;a a sexta-felra durante as 
horas da abertura do Museu. 

Desde 1972, 0 Museu dos Correios e Te
lecomunica«;oes esta situado em Bruxelas, 
Place du Grand Sablon, n." 40. 

Esta aeessivel ao publico, com entrada 
livre, de terge-feira a sabado das 10 as 16 
horas e 80S domingos e feriados das 10 as 
12.30. Esta fechado as segundas-feiras, a 
25 de Dezembro e a 1 de Janeiro. 

Esta breve descri«;ao do Museu belga dos 
Correios e des Telecomunica«;6es, fol redlgi
da a base da documenta«;ao multo amavel
mente posta a nossa disposl«;ao, pele DI·rec
«;ao do citado Museu. 

ctD'ULAS M U N'I C I, PAl S 
(Continua{:80 da psg. 11) 

podemos deixar de citar 0 Dr. Mario Santos 
de Almeida, Jose Montalvao Machado, Joao 
Carpenter Robertson, Carlos Cortez Pereira 
e Ant6nio Carvalho Pinheiro. 

Porque nao haverla 0 Clube Filatelico de 
Portugal de promover nova Exposi«;ao nas 
suas salas? 

£ certo que grandes nomes jli desapare
ceram, infelizmente, do numero dos vivos, e 
entre estes alguns perderam 0 antigo entu
siasmo. Mas os que ficaram e aqueles, nao 
s6cios mas convidados, que aparecessem da
riam com as cedulas uma 'amostra dum co
lecclonismo diffcil, atraente, 'interessante e 
muito valioso. 
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s6cios mas convidados, que aparecessem da
riam com as cedulas uma 'amostra dum co
lecclonismo diffcil, atraente, 'interessante e 
muito valioso. 
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As conversa«;oes entre D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho e 0 Correio-M6r, referidas 
no nos so anterior comentario, chegaram a 
bom termo e esse facto permitlu a publi
ca«;ao do seguinte: 

DECRETO 

-Tendo-me sido presentes os graves in
convenientes que experlmenta nao s6 a 
Minha Fazenda Real, mas a facilidade das 
comunica«;oes interiores do Reino, e dos 
Meus Dominios Ultramarinos, tao indispen
savel, e necessaria em Estados Commercian
tes por causa de achar-se entregue a Ad
ministra«;ao do Correio das Cartas a hum a 
pessoa particular, que consldera como Pa
trimonio este importante Cargo Politico; e 
sendo Igualmente evldente 0 Direito que 
Me asslste' de revendicar para a Mlnha Real 
Coroa, por meio de huma justa indemniza
«;ao, este Emprego Publico, cuja aliena«;ao 
temporarla nao podia de modo algum cons i
derar-se como perpetua, e irrevocavel: Fui 
servlda Ordenar a D. Rodrigo de Sousa Cou
tlnho do Meu Conselho de Estado, e Meu 
Mlnistro, e Secreta rio de Estado dos Nego
cios da Marinha, e dos Domfnios Ultrama
rinos, que propuzesse ao actual Correio 
M6r do Reino a generosa indemniza«;ao 
que Mando publicar com este Decreto, 
assinada pelo mesmo Mlnistro de Esta
do, com a commina«;ao que nao acceitando 
voluntariamente a offerta, fica sse livre a 
Coroa 0 revendicar por meios legaes 0 seu 
inalienavel Direito. E havendo 0 mesmo 
Correio M6r preferido a voluntaria acceita
«;ao do que Mandei offerecer-lhe: Hei por 
bem extinguir e abolir 0 dito Officio de 
Correio M6r do Reino, que Mando incorpo
rar na Mlnha Real Coroa, suspendendo 0 
actual- Correio M6r do 'exercfcio deste 
Emprego, logo que Eu for servida incumbir 
esta Admnistracao a hum dos Meus Minis
tros de Estado. Os Conselheiros de Estado, 
Meus Minlstros, e Secretarlos de Estado 
dos Negoclos do Reino, e dos Negoclos Es
trangelros, e da Guerra, 0 tenhao assim 
entendido, e fa«;ao executar, conclulndo com 
as solemnldades necessarlas a verlficacao 
das Condl«;oes da dita Cessao. Palacio de 
Queluz em 18 de Janeiro de 1797-. . 

A -generoza indemniza«;ao que mando pu
blicar com este Decreto- rntitula-se: 

CONDICOES 

Que 0 Correio M6r do Reino aceltou vo
luntariamente para ceder 0 dlto Officio a 
Sua Magestade Fldelissimaa Rainha Nossa 
Senhora 

o Titulo de Conde de Juro, e Herdade 
com tres vldas f6ra da Lei Mental. 

A conserva«;ao da Honra de Crlado de 
Sua Magestade. 

Huma Renda permanente, e que possa 
vincular em Morgado, de quarenta mil cru
zados por anno, ou em Commendas, ou em 
Bens da Coroa, ou em Renda do mesmo 
Correio. 

Pensoes 'oAitalicias de quatrocentos mil 
reis cada huma para sua Mal, e para seu 
Irmao, e suas Irmans; e a de seu Irmao, 
ate que alcance a Commenda de Gra«;a, 
que Sua Magestade the promette pedir 
ao Grao Mestre de Malta: sendo estas 
Pensoes reversiveis para elie Correlo M6r, 
no caso que sobreviva a cada huma das 
pessoas penslonadas, mas que de nentlum 
modo passaraoa seu Filho, ou outros Her
deiros. 

Declarar-se-ha em Nome de Sua Mages
tade que estas Pensoes desobrigariio 0 Cor
relo M6r de dar 0 equlvalente das mesmas 
a sua Miii, Irmao, e Irmans; e que elle 0 
podera descontar das legitimas, ou Arrhas 
que fosse obrlgado a dar. 

Pede 0 Correio M6r a Sua Magestade, 
que em attencao ao sacrificio que fazem 
elle, e seu Irmao, sejao avancados de hum, 
ou dous Postos em algum dos Regimentos 
de Cavallarla da Corte, ja que Sua Mages
tade foi servida mandar-Ihes prometter, que 
os adiantaria em Postos Militares. PalaCiO 
de Queluz em 18 de Janeiro de 1797-. 

Comelltano 

Dlz a Real Coroa que Ihe ass,jste 0 dlrelto 
de reivlndlcar a -Admlnlstra«;iio do Correio 
das Cartas cuja aliena«;ao temporarla nao 
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PORTUGAL 

157 - Fernando Carneiro Geraldes - Rua 
de Oliveira Martins, 419 4200 Porto 
- Po. Fr. It. T. C. N. U. 60.3. 

262 - Jorge Cesar Batalha Brandao Lopes 
- Avenida Duque de Louie, 97 A -
1000 Lisboa - (P) Po. T. N. U. 60. 1. 
2. 10. 14. 90. 94. 

357 - Alberto Lino da Camara Soares -Rua 
0, Vlvenda S. Pedro - Canavlals -

I:vora. 
722 -Manuel Ferreira dos Santos - Rua 

IBrlg." Correia Cardoso, 272,1." 3000 
·Colmbra - (A) ,Po. Fr. In. It. T. C. V. 
N. U. 60. 3. Calxas e cartelras de f6s
foros. Ex·L1brls. 94. 

1614 - Lufs Fillpe de Carvalho Serejo Rodri
gues - Rua da Imprensa Nacional, 13 
- 1200 L1sboa - (M.) Po. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. 1. 2A. 

2001 - Augusto Manuel Rodrigues· de Carva
lho - Souto - Vermoim - 4760 Fa
malido - (P) ·po. 60 N. 

2037 - Eng. Tomaz Pinto Gomes - Av. Bom
beiros, Lote 110-7 F. 1495 Aiges. Lis. 
boa. (MIA) Po. Es. In. Fr. Ep. T. C. V. 
N. U. 60. 5. Tematicas de moluscos e 
reptels. 90. 93. 94. 

2066 - Ana Cristina Martins - Travessa Es
cola Araujo, n." 8-2." Dt." -1100 Lis· 
boa - (P) Po. Fr. T. V. 60. U. 1, 2A. 
72. 

2081 - Jose Manuel Jesus Monteiro - Rua 
da Fonte Quente P. N. 4.713 - Alfer· 
rarede - 2200 Abrantes - (M) Po. 
C. 60. N. U. 1.3. 

2083 - Seccao Filatelica do Gremio Literario 
e Recreatlvo de Leiria - Rua Macha
do dos Santos e Rua Almirante AI· 
meida Henriques - 2400 Leiria. 

2085 - Vftor Manuel Fernandes Soares -
Rua Gil Vicente, 32·A - 3000 Coim
bra - (M)) Po. Fr. In. It. Es. T. C. 60. 
67B, 1. 2. 

2086 - Dr. Eduardo Viegas Barreiros - Av. 
Cidade L. Marques, Lote 533-4." E -
1800 L1sboa - (P) T. 60. N. U. 67B. 

2087 - Dr. Lufs Manuel Moreira Barreiros -
Av. Cidade L. Marques, Lote 533-4." 
Esq." - 1800 Lisboa - (P) T. C . . 60. 
N. U. 

2088 - Pedro Miguel Negriio Ogando dos 
Santos - Rua Rodrigo da Fonseca, 
141·3." Dt." - 1000 L1sboa - (M) Po. 
Fr. In. T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 93. 94. 

2089 - Artur Luis Rodrigues - Pra«;a da 
Igreja, 28 - 2700 Amadora - (M) T. 
C. V. 60. N. U. 94. 

2090 - Pedro Jose Policarpo da SilVa - Rua 
Conde de Almoster, 28, ric Dt." -
1500 L1sboa - (P) T. 60. N. U. 

2091 - Pedro Miguel Roldao Colaco - Lar· 
go IIfdio de Carvalho, 17-Esq." -
2430 Marinha Grande - (P) Po. T. C. 
V. 60. N. U. 

2093 - Dr. Ademar de Seabra Baptista -
Serrado, 1 A-4." F. - 3500 Viseu (M) 
Po. Es. Fr. In. AI. T. C. V. 60. N. 1. 2A. 
15. 19. 29. 30. 90. 93. 94. 

2095 - Eng." Jose Ant6nio G. Nunes - Trav. 
do Po«;o da Cldade, 44-3." - 1200 Lis. 
boa - (M) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 
60. 1. 2C. Tematicas: Transportes e 
Espa«;o. 90. 94. 

2096 - Jose Guilherme Freitas de Sousa Vie
torino - Av. Visconde de Valmor, 
16-2." Dt." - 1000 L1sboa - (P) Po. 
Fr. In. T. C. V. N. U. 60. Tematica de 
Transportes. 

2097 - Adriano da Costa Ferreira Ribeiro -
Azinhaga das Galinheiras, Lote J. M. 
0.-3." Dt." - 1700 Lisboa - (M) T. C. 
V. N. U. 60. 1. 

2098 - Francisco da Silva L1no - Pra«;a das 
Aguas L1vres, 7·2." Dt." - 1200 L1s
boa - (M). C. u. 60. 1. 2B. 2C. 16. 28. 

2099 - Mario Fernando da Silva Bernardo -
Bairro Primavera, Bloco 38, casa 3 
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As conversa«;oes entre D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho e 0 Correio-M6r, referidas 
no nos so anterior comentario, chegaram a 
bom termo e esse facto permitlu a publi
ca«;ao do seguinte: 

DECRETO 

-Tendo-me sido presentes os graves in
convenientes que experlmenta nao s6 a 
Minha Fazenda Real, mas a facilidade das 
comunica«;oes interiores do Reino, e dos 
Meus Dominios Ultramarinos, tao indispen
savel, e necessaria em Estados Commercian
tes por causa de achar-se entregue a Ad
ministra«;ao do Correio das Cartas a hum a 
pessoa particular, que consldera como Pa
trimonio este importante Cargo Politico; e 
sendo Igualmente evldente 0 Direito que 
Me asslste' de revendicar para a Mlnha Real 
Coroa, por meio de huma justa indemniza
«;ao, este Emprego Publico, cuja aliena«;ao 
temporarla nao podia de modo algum cons i
derar-se como perpetua, e irrevocavel: Fui 
servlda Ordenar a D. Rodrigo de Sousa Cou
tlnho do Meu Conselho de Estado, e Meu 
Mlnistro, e Secreta rio de Estado dos Nego
cios da Marinha, e dos Domfnios Ultrama
rinos, que propuzesse ao actual Correio 
M6r do Reino a generosa indemniza«;ao 
que Mando publicar com este Decreto, 
assinada pelo mesmo Mlnistro de Esta
do, com a commina«;ao que nao acceitando 
voluntariamente a offerta, fica sse livre a 
Coroa 0 revendicar por meios legaes 0 seu 
inalienavel Direito. E havendo 0 mesmo 
Correio M6r preferido a voluntaria acceita
«;ao do que Mandei offerecer-lhe: Hei por 
bem extinguir e abolir 0 dito Officio de 
Correio M6r do Reino, que Mando incorpo
rar na Mlnha Real Coroa, suspendendo 0 
actual- Correio M6r do 'exercfcio deste 
Emprego, logo que Eu for servida incumbir 
esta Admnistracao a hum dos Meus Minis
tros de Estado. Os Conselheiros de Estado, 
Meus Minlstros, e Secretarlos de Estado 
dos Negoclos do Reino, e dos Negoclos Es
trangelros, e da Guerra, 0 tenhao assim 
entendido, e fa«;ao executar, conclulndo com 
as solemnldades necessarlas a verlficacao 
das Condl«;oes da dita Cessao. Palacio de 
Queluz em 18 de Janeiro de 1797-. . 

A -generoza indemniza«;ao que mando pu
blicar com este Decreto- rntitula-se: 

CONDICOES 

Que 0 Correio M6r do Reino aceltou vo
luntariamente para ceder 0 dlto Officio a 
Sua Magestade Fldelissimaa Rainha Nossa 
Senhora 

o Titulo de Conde de Juro, e Herdade 
com tres vldas f6ra da Lei Mental. 

A conserva«;ao da Honra de Crlado de 
Sua Magestade. 

Huma Renda permanente, e que possa 
vincular em Morgado, de quarenta mil cru
zados por anno, ou em Commendas, ou em 
Bens da Coroa, ou em Renda do mesmo 
Correio. 

Pensoes 'oAitalicias de quatrocentos mil 
reis cada huma para sua Mal, e para seu 
Irmao, e suas Irmans; e a de seu Irmao, 
ate que alcance a Commenda de Gra«;a, 
que Sua Magestade the promette pedir 
ao Grao Mestre de Malta: sendo estas 
Pensoes reversiveis para elie Correlo M6r, 
no caso que sobreviva a cada huma das 
pessoas penslonadas, mas que de nentlum 
modo passaraoa seu Filho, ou outros Her
deiros. 

Declarar-se-ha em Nome de Sua Mages
tade que estas Pensoes desobrigariio 0 Cor
relo M6r de dar 0 equlvalente das mesmas 
a sua Miii, Irmao, e Irmans; e que elle 0 
podera descontar das legitimas, ou Arrhas 
que fosse obrlgado a dar. 

Pede 0 Correio M6r a Sua Magestade, 
que em attencao ao sacrificio que fazem 
elle, e seu Irmao, sejao avancados de hum, 
ou dous Postos em algum dos Regimentos 
de Cavallarla da Corte, ja que Sua Mages
tade foi servida mandar-Ihes prometter, que 
os adiantaria em Postos Militares. PalaCiO 
de Queluz em 18 de Janeiro de 1797-. 

Comelltano 

Dlz a Real Coroa que Ihe ass,jste 0 dlrelto 
de reivlndlcar a -Admlnlstra«;iio do Correio 
das Cartas cuja aliena«;ao temporarla nao 
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AL TERACOES - RElNGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

157 - Fernando Carneiro Geraldes - Rua 
de Oliveira Martins, 419 4200 Porto 
- Po. Fr. It. T. C. N. U. 60.3. 

262 - Jorge Cesar Batalha Brandao Lopes 
- Avenida Duque de Louie, 97 A -
1000 Lisboa - (P) Po. T. N. U. 60. 1. 
2. 10. 14. 90. 94. 

357 - Alberto Lino da Camara Soares -Rua 
0, Vlvenda S. Pedro - Canavlals -

I:vora. 
722 -Manuel Ferreira dos Santos - Rua 

IBrlg." Correia Cardoso, 272,1." 3000 
·Colmbra - (A) ,Po. Fr. In. It. T. C. V. 
N. U. 60. 3. Calxas e cartelras de f6s
foros. Ex·L1brls. 94. 

1614 - Lufs Fillpe de Carvalho Serejo Rodri
gues - Rua da Imprensa Nacional, 13 
- 1200 L1sboa - (M.) Po. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. 1. 2A. 

2001 - Augusto Manuel Rodrigues· de Carva
lho - Souto - Vermoim - 4760 Fa
malido - (P) ·po. 60 N. 

2037 - Eng. Tomaz Pinto Gomes - Av. Bom
beiros, Lote 110-7 F. 1495 Aiges. Lis. 
boa. (MIA) Po. Es. In. Fr. Ep. T. C. V. 
N. U. 60. 5. Tematicas de moluscos e 
reptels. 90. 93. 94. 

2066 - Ana Cristina Martins - Travessa Es
cola Araujo, n." 8-2." Dt." -1100 Lis· 
boa - (P) Po. Fr. T. V. 60. U. 1, 2A. 
72. 

2081 - Jose Manuel Jesus Monteiro - Rua 
da Fonte Quente P. N. 4.713 - Alfer· 
rarede - 2200 Abrantes - (M) Po. 
C. 60. N. U. 1.3. 

2083 - Seccao Filatelica do Gremio Literario 
e Recreatlvo de Leiria - Rua Macha
do dos Santos e Rua Almirante AI· 
meida Henriques - 2400 Leiria. 

2085 - Vftor Manuel Fernandes Soares -
Rua Gil Vicente, 32·A - 3000 Coim
bra - (M)) Po. Fr. In. It. Es. T. C. 60. 
67B, 1. 2. 

2086 - Dr. Eduardo Viegas Barreiros - Av. 
Cidade L. Marques, Lote 533-4." E -
1800 L1sboa - (P) T. 60. N. U. 67B. 

2087 - Dr. Lufs Manuel Moreira Barreiros -
Av. Cidade L. Marques, Lote 533-4." 
Esq." - 1800 Lisboa - (P) T. C . . 60. 
N. U. 

2088 - Pedro Miguel Negriio Ogando dos 
Santos - Rua Rodrigo da Fonseca, 
141·3." Dt." - 1000 L1sboa - (M) Po. 
Fr. In. T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 93. 94. 

2089 - Artur Luis Rodrigues - Pra«;a da 
Igreja, 28 - 2700 Amadora - (M) T. 
C. V. 60. N. U. 94. 

2090 - Pedro Jose Policarpo da SilVa - Rua 
Conde de Almoster, 28, ric Dt." -
1500 L1sboa - (P) T. 60. N. U. 

2091 - Pedro Miguel Roldao Colaco - Lar· 
go IIfdio de Carvalho, 17-Esq." -
2430 Marinha Grande - (P) Po. T. C. 
V. 60. N. U. 

2093 - Dr. Ademar de Seabra Baptista -
Serrado, 1 A-4." F. - 3500 Viseu (M) 
Po. Es. Fr. In. AI. T. C. V. 60. N. 1. 2A. 
15. 19. 29. 30. 90. 93. 94. 

2095 - Eng." Jose Ant6nio G. Nunes - Trav. 
do Po«;o da Cldade, 44-3." - 1200 Lis. 
boa - (M) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 
60. 1. 2C. Tematicas: Transportes e 
Espa«;o. 90. 94. 

2096 - Jose Guilherme Freitas de Sousa Vie
torino - Av. Visconde de Valmor, 
16-2." Dt." - 1000 L1sboa - (P) Po. 
Fr. In. T. C. V. N. U. 60. Tematica de 
Transportes. 

2097 - Adriano da Costa Ferreira Ribeiro -
Azinhaga das Galinheiras, Lote J. M. 
0.-3." Dt." - 1700 Lisboa - (M) T. C. 
V. N. U. 60. 1. 

2098 - Francisco da Silva L1no - Pra«;a das 
Aguas L1vres, 7·2." Dt." - 1200 L1s
boa - (M). C. u. 60. 1. 2B. 2C. 16. 28. 

2099 - Mario Fernando da Silva Bernardo -
Bairro Primavera, Bloco 38, casa 3 
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- 2685 Sacavem - (P) Fr. In. T. N. 
U. 60. 1. 3. 90. 94. 

2100 - Joao Lurs da Sliva de Carvalho - Rua 
Francisco Gomes de Avelar - Lote 
C-3." Esq." - Sairro Novo - 2500 
Caldas da Rainha (M) Po. Fr. Es. In. 
T. C. 60. N. U. 

2101 - Manuela Ferreira Mouco - Apartado 
5197 - 1704 Lisboa Codex (P) Po. Fr. 
In. T. C. 60. N. U. 1. 2C. 

2102 - Mario Jose Escalelra - Alto-das- Bar
ranhas, 34 - 2795 Linda-A-Velha -
(P) Po. T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 93. 

2103 - Nuno Miguel de Oliveira Pinto - Ave
nlda Cldade Lourenc;o Marques, 158-
9." B - 1800 Lisboa - (P) 60. N. U. 

2104-Jose Manuel Pais dos Rels - Rua Dr. 
Joao de Barros, 91-2," Dt .. - 2725 
Mem Martins - (M) Po. T. C. V. 60. 
N. U. 90. 94. 

2105 - Jose de Paula Hungria - Rua Miguel 
Bombarda, 19-1," - 2775 Parede
(P) T. C. V. 60. N. U. 93. 

2106 - Jorge Manuel dos Santos Pedrosa -
Rua de Arroios, 156-4.· Esq.· - 1100 
Lisboa - (P) C. 60. N. U. 

2107 - Gustavo Alberto Pinto de Lemos do 
Valle - Lugar da Raposeira - 5100 
Lamego - Po. Fr. Es. T. C. V. 60. N. 
1. 2B. Guine. 2C. 13. 16. 19. 28. 90. 
93. 107. 

2108 - Alberto Duarte dos Santos - Rua 
Afonso Domingues, 42-1." Esq.· -
1100 Lisboa - (A) Marcas postais 
de 1. 

2109 - Fillpe Antonio de Mendonc;a Arrais 
- Rua Barao Sabrosa, 286-2.· Esq." -
1900 Lisboa - (P) T. C. V. 60. N. U. 

MADEIRA 

1842 - Waldemar Hipolito Santos - Caixa 
Postal, 697 - 9008 Funchal - (M) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2A. 3. 

BRASIL 

380 - Ramiro Gouvea Dias - Rua Francisco 
Muratorl, 36 - Santa Tereza - 20230 
Rio de Janeiro (R. J.) - (M) Po. T. 
C. V. N. U. 60. 3. 

2082 - Jose Antonio Rodrigues de Almeida 
- Rua Vilela Tavares, 140-Apt .. 303-
-BL-B-Frente-Meler - Rio de Janeiro 
(M) P. C. 60. N. 1. 2B. 93. 

ESPANHA 

2002 - Emilio Parcet Munoz - Conde de 
Borrell, 251-1."-3." - Barcelona (29) -
(M) T. C. 60. N. U. 1. 19. 19A. TS. T13. 

ALEMANHA 

2080 - Hans Schinnerling - Auf der langen 
Tecke 21, 0 4902 - Bad Salzuflen -
In. AI. Fr. T. 60 1. 2. 2A. 6 Latin. 19. 
90. 96. 

CANADA. 
1005-A. da Silva - 1979 Petit R. D. N.

Fort Erie - Ontario L2A 5M4. 
1912 - Prof. A. Flemming Blake. Box 759, 

Sub 11 - University of Alberta. Ed
monton T 6G 2EO. Canada. (M) T. 60. 
1. 2. Antes de 1971. 91. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

548 - Thomas B. Oulnn. c/ 0 Pure Air Cor
poration 15544. Cabrito Road. Van 
Nuys. CA 91406 - (A) In. C. 60. 1. 
2. Especlalizado em Ceres e Fiscais. 
93. 94. 

2084 - Rufino R. Pernes - 4715 W. Monte
bello Ave. Glendale, AZ 85301 

FRANCA 

2094 - Antonio Candido Gomes de Almeida 
- 6 Rue Gaston Bachelard 10.000 
Troyes - Po. Fr. T. 60. 1. 21. 

NOTICIARIO DOS CTT 
Os servic;os de filatelia dos crr lnformam 

que no dia 30 de Malo de 1979, se reunlu 
o juri do concurso de origlnais para a emls
sao aPOr um Servlc;o Nacional de Saude
constituidos pelos Senhores: Dr. Augusto 
Monteiro, como presidente, Raul Santos, pela 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Arq .. 
Luis Bronze, pelo Mlnisterio dos Assuntos 
Soclais, eng. Marques Gomes, pela Federa
C;ao Portuguesa de Fllatelia e Dr.' Maria Isau
ra Oliveira pelos Correios e Telecomunica
c;oes de Portugal, que deliberou nlio atribuir 
os primeiro e terceiro ,premios e conceder 0 
segundo ao trabalho apresentado, sob 0 pseu
donlmo .SNS-, por Lurs Tinoco. 

• • • 
A fim de melhor 'P0der servir todos as fila

telistas do Norte do Pais, comunicamos que, 
no dia 24 de Junho de 1979, foi aberta uma 
Secc;ao de Filatelia no edlficio da antlga es
tac;;ao de correios de D. Filipa de Lencastre 
Rua Ceuta 55/61 4000 Porto. 

Para comemorar 0 acontecimento foi apos
to, naquele local, nas correspondencias all 
apresentadas para 0 efeito um carimbo alu
sivo a esta 1naugurac;iio. 
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MARCAS POSTAIS PRE - ADESIV AS DE PORTUCAL 
ALTERA~OES 

Ao fim de quatro anos de trabalho, esM 
conclufda esta obra com a publIcac;iio da 
3.' parte (letras P a V), ja em distribuioiio. 
Nesta ocasiao volto a prestar homenagem a 
memoria do Cor. Guedes de Magalhlies que, 
com os seus vastos conhecimentos foi 0 ver
dadeiro animador da obra. Lamento profunda
mente que flOS tenha deixado sem ver rea
Iizado 0 seu grande desejo: assistir a con
cludo da obra. 

Um trabalho deste genero nunca pode ser 
considerado conclufdo visto que, desconhe
cendo-se a totalidade das marcas postals que 
foram utllizadas na epoca pre-adesiva, esta
mos sempre expostos ao aparecimento de 
algumas desconhecidas ate agora e que se 
escondem em arquivos ainda intactos. Fai 
precisamente este fenomeno, ocorrido duran
te a impreasiio, que nos levou a imprin'lir e a 
dlstrlbuir com a 3.' parte: urna 2.' edlC;iio de 
12 flchas. Ficsmos no entanto com urn vo
lume consldersvel de elteraooes, sobretudo 
de cores e datas, que necessltamos de di
vulgar. 

Para conhecimento dos interessados ficou 
estabelecido que, atraves deste Boletlm, se
rao essas ~Iterac;oes comunicadas, para que 
os possuldores da obra as introduzam nos 
seus exemplares. Segundas edic;oes s6 se 
imprlmlrao quando haja que Introduzlr novos 
carlmbos, 0 que de resto jli ests sendo ne
cessario pois que entretanto epareceram de 
Albergaria, Alvaiazere, Angra, Arcos de Val
devez, Lamego, Usboa, Oliveira de Frades, 
Porto, Seixal e Sabugoza. 

Oueremos aproveitar esta oportunidade 
para ·Iembrar do grande interesse em que os 
interessados enviem, a r~dacc;lio deste Bo 
letlm ou dlrectamente ao Eng." Manuel An
drade e Sousa, novos elementos que pas
suam com vista ao seu registo nas fichas, 
o que desde jli agradecemos. Comunicamos 
hOje as alteraooes a introduzir na 1.' parte 
(letras A El E). 

ABRANTES - ABT 2: sepia ate 12Fev52. 
: preto ate 28 Abr49. 

: azul desde 31MRr52. 
AGUEDA - AGO 2. - azul ate 5Abr36. 

AGO 3 (deter."): azul ate Outs1. 
Em 4.Seguro: .Sigura- em vez de 

• Siguro-. 
ALBUFEIRA - ABF 1: preto desde 24 Jun38. 

Palo Eng. ANDRADE DE SOUSA 

ALCOENTRE - ak: 1: azul ate 8 Ju142. 
: preto conhecldo em 26 

Fev50. 
ALCONTIM - ACT 1: - preto desde 9Set39. 
ALDEIAGAlEGA - MT J 1: sepia ate 100ut47. 
ALENOUER-ALO 1: preto ate 1820. 

-AlO 2: sepia desde 27Jan20. 
- ALO 3: preto desde 2Dez22. 

: 0 com rabo malor. 
- ALO 4: azul ate 3Abr53. 
- ALO 6: desde 80utsO; rarlda-

de 3 
ALHANDRA - Alh 1: azul 17 Mai45; ran

dade 5 
: verm." desde 9 Mai32; 

raridade 6. 
ALMEIOA - B.' IInha: dista de Lisboa 56 e 

nao 5 leguas. 
- ALO 2: verm,· ate 28Abr33. 
- ALD 3: sepia ate Ju152. 
- Novo selo fixo 25 sem cercadura. 

ALVITO-AVT 1: preto ate 12Mai52. 
AMARANTE - AMT 3: 'IIerm." ate 22 Ju127; 

raridade 5. 
- AMT 4: verde desde 7'Dez40. 

AROUCA-ARC 1: azul 16Mai45 a 4Ago4S; 
rarldade 5. 

ARRUDA - ARV 1: verde desde 25Jan41. 
AVEIRO-AVR 1: sepia desde 4FeV03. 

-AVR 3: sepia ate 14Set34. 
AZAMBUJA-AZB 1: verde ate 31 Mai53. 
BARCELLOS - Em 3.Porte pago: •. Franc;a- e 

.pg- manuscritos de 6Mar37 a 
1OJun53. 

BAROUINHA - Diocese: Santarem. 
BASTO - CST 1: azul ate Jan53. 
BATALHA-BTL 1: azul ate SJun53. 
SEJA - BJA 2: sepia ate 11 Nov44. 

- BJA 3: sepia ate 11Mar50. 
BORBA - BRB 1: preto 25Nov34 a 16Jan48. 
BRAGA - BRG 2: preto ate Abr34. 

: verde ate Abr40. 
BRG 3: azul ate 3Set40. 
BRG-S2: letra tv-.. em vez de A 

BRAGANCA-BGC 1: sepia desde 2SJun12. 
- BGC 2: azul desde 10Set34. 
- BGe 3: azul 300ut36 a 27Ju152. 
- BGC 4: azul ate 2SJun53. 
- BGC.S1: nova cor verm." em 

7Set31; raridade 0 
CABECEIRAS - cac 2: verde Dez49 a 13Set 

52; raridade 2 . 
: azul desde SJun45. 
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- 2685 Sacavem - (P) Fr. In. T. N. 
U. 60. 1. 3. 90. 94. 

2100 - Joao Lurs da Sliva de Carvalho - Rua 
Francisco Gomes de Avelar - Lote 
C-3." Esq." - Sairro Novo - 2500 
Caldas da Rainha (M) Po. Fr. Es. In. 
T. C. 60. N. U. 

2101 - Manuela Ferreira Mouco - Apartado 
5197 - 1704 Lisboa Codex (P) Po. Fr. 
In. T. C. 60. N. U. 1. 2C. 

2102 - Mario Jose Escalelra - Alto-das- Bar
ranhas, 34 - 2795 Linda-A-Velha -
(P) Po. T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 93. 

2103 - Nuno Miguel de Oliveira Pinto - Ave
nlda Cldade Lourenc;o Marques, 158-
9." B - 1800 Lisboa - (P) 60. N. U. 

2104-Jose Manuel Pais dos Rels - Rua Dr. 
Joao de Barros, 91-2," Dt .. - 2725 
Mem Martins - (M) Po. T. C. V. 60. 
N. U. 90. 94. 

2105 - Jose de Paula Hungria - Rua Miguel 
Bombarda, 19-1," - 2775 Parede
(P) T. C. V. 60. N. U. 93. 

2106 - Jorge Manuel dos Santos Pedrosa -
Rua de Arroios, 156-4.· Esq.· - 1100 
Lisboa - (P) C. 60. N. U. 

2107 - Gustavo Alberto Pinto de Lemos do 
Valle - Lugar da Raposeira - 5100 
Lamego - Po. Fr. Es. T. C. V. 60. N. 
1. 2B. Guine. 2C. 13. 16. 19. 28. 90. 
93. 107. 

2108 - Alberto Duarte dos Santos - Rua 
Afonso Domingues, 42-1." Esq.· -
1100 Lisboa - (A) Marcas postais 
de 1. 

2109 - Fillpe Antonio de Mendonc;a Arrais 
- Rua Barao Sabrosa, 286-2.· Esq." -
1900 Lisboa - (P) T. C. V. 60. N. U. 

MADEIRA 

1842 - Waldemar Hipolito Santos - Caixa 
Postal, 697 - 9008 Funchal - (M) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2A. 3. 

BRASIL 

380 - Ramiro Gouvea Dias - Rua Francisco 
Muratorl, 36 - Santa Tereza - 20230 
Rio de Janeiro (R. J.) - (M) Po. T. 
C. V. N. U. 60. 3. 

2082 - Jose Antonio Rodrigues de Almeida 
- Rua Vilela Tavares, 140-Apt .. 303-
-BL-B-Frente-Meler - Rio de Janeiro 
(M) P. C. 60. N. 1. 2B. 93. 

ESPANHA 

2002 - Emilio Parcet Munoz - Conde de 
Borrell, 251-1."-3." - Barcelona (29) -
(M) T. C. 60. N. U. 1. 19. 19A. TS. T13. 

ALEMANHA 

2080 - Hans Schinnerling - Auf der langen 
Tecke 21, 0 4902 - Bad Salzuflen -
In. AI. Fr. T. 60 1. 2. 2A. 6 Latin. 19. 
90. 96. 

CANADA. 
1005-A. da Silva - 1979 Petit R. D. N.

Fort Erie - Ontario L2A 5M4. 
1912 - Prof. A. Flemming Blake. Box 759, 

Sub 11 - University of Alberta. Ed
monton T 6G 2EO. Canada. (M) T. 60. 
1. 2. Antes de 1971. 91. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

548 - Thomas B. Oulnn. c/ 0 Pure Air Cor
poration 15544. Cabrito Road. Van 
Nuys. CA 91406 - (A) In. C. 60. 1. 
2. Especlalizado em Ceres e Fiscais. 
93. 94. 

2084 - Rufino R. Pernes - 4715 W. Monte
bello Ave. Glendale, AZ 85301 

FRANCA 

2094 - Antonio Candido Gomes de Almeida 
- 6 Rue Gaston Bachelard 10.000 
Troyes - Po. Fr. T. 60. 1. 21. 

NOTICIARIO DOS CTT 
Os servic;os de filatelia dos crr lnformam 

que no dia 30 de Malo de 1979, se reunlu 
o juri do concurso de origlnais para a emls
sao aPOr um Servlc;o Nacional de Saude
constituidos pelos Senhores: Dr. Augusto 
Monteiro, como presidente, Raul Santos, pela 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Arq .. 
Luis Bronze, pelo Mlnisterio dos Assuntos 
Soclais, eng. Marques Gomes, pela Federa
C;ao Portuguesa de Fllatelia e Dr.' Maria Isau
ra Oliveira pelos Correios e Telecomunica
c;oes de Portugal, que deliberou nlio atribuir 
os primeiro e terceiro ,premios e conceder 0 
segundo ao trabalho apresentado, sob 0 pseu
donlmo .SNS-, por Lurs Tinoco. 

• • • 
A fim de melhor 'P0der servir todos as fila

telistas do Norte do Pais, comunicamos que, 
no dia 24 de Junho de 1979, foi aberta uma 
Secc;ao de Filatelia no edlficio da antlga es
tac;;ao de correios de D. Filipa de Lencastre 
Rua Ceuta 55/61 4000 Porto. 

Para comemorar 0 acontecimento foi apos
to, naquele local, nas correspondencias all 
apresentadas para 0 efeito um carimbo alu
sivo a esta 1naugurac;iio. 
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MARCAS POSTAIS PRE - ADESIV AS DE PORTUCAL 
ALTERA~OES 

Ao fim de quatro anos de trabalho, esM 
conclufda esta obra com a publIcac;iio da 
3.' parte (letras P a V), ja em distribuioiio. 
Nesta ocasiao volto a prestar homenagem a 
memoria do Cor. Guedes de Magalhlies que, 
com os seus vastos conhecimentos foi 0 ver
dadeiro animador da obra. Lamento profunda
mente que flOS tenha deixado sem ver rea
Iizado 0 seu grande desejo: assistir a con
cludo da obra. 

Um trabalho deste genero nunca pode ser 
considerado conclufdo visto que, desconhe
cendo-se a totalidade das marcas postals que 
foram utllizadas na epoca pre-adesiva, esta
mos sempre expostos ao aparecimento de 
algumas desconhecidas ate agora e que se 
escondem em arquivos ainda intactos. Fai 
precisamente este fenomeno, ocorrido duran
te a impreasiio, que nos levou a imprin'lir e a 
dlstrlbuir com a 3.' parte: urna 2.' edlC;iio de 
12 flchas. Ficsmos no entanto com urn vo
lume consldersvel de elteraooes, sobretudo 
de cores e datas, que necessltamos de di
vulgar. 

Para conhecimento dos interessados ficou 
estabelecido que, atraves deste Boletlm, se
rao essas ~Iterac;oes comunicadas, para que 
os possuldores da obra as introduzam nos 
seus exemplares. Segundas edic;oes s6 se 
imprlmlrao quando haja que Introduzlr novos 
carlmbos, 0 que de resto jli ests sendo ne
cessario pois que entretanto epareceram de 
Albergaria, Alvaiazere, Angra, Arcos de Val
devez, Lamego, Usboa, Oliveira de Frades, 
Porto, Seixal e Sabugoza. 

Oueremos aproveitar esta oportunidade 
para ·Iembrar do grande interesse em que os 
interessados enviem, a r~dacc;lio deste Bo 
letlm ou dlrectamente ao Eng." Manuel An
drade e Sousa, novos elementos que pas
suam com vista ao seu registo nas fichas, 
o que desde jli agradecemos. Comunicamos 
hOje as alteraooes a introduzir na 1.' parte 
(letras A El E). 

ABRANTES - ABT 2: sepia ate 12Fev52. 
: preto ate 28 Abr49. 

: azul desde 31MRr52. 
AGUEDA - AGO 2. - azul ate 5Abr36. 

AGO 3 (deter."): azul ate Outs1. 
Em 4.Seguro: .Sigura- em vez de 

• Siguro-. 
ALBUFEIRA - ABF 1: preto desde 24 Jun38. 

Palo Eng. ANDRADE DE SOUSA 

ALCOENTRE - ak: 1: azul ate 8 Ju142. 
: preto conhecldo em 26 

Fev50. 
ALCONTIM - ACT 1: - preto desde 9Set39. 
ALDEIAGAlEGA - MT J 1: sepia ate 100ut47. 
ALENOUER-ALO 1: preto ate 1820. 

-AlO 2: sepia desde 27Jan20. 
- ALO 3: preto desde 2Dez22. 

: 0 com rabo malor. 
- ALO 4: azul ate 3Abr53. 
- ALO 6: desde 80utsO; rarlda-

de 3 
ALHANDRA - Alh 1: azul 17 Mai45; ran

dade 5 
: verm." desde 9 Mai32; 

raridade 6. 
ALMEIOA - B.' IInha: dista de Lisboa 56 e 

nao 5 leguas. 
- ALO 2: verm,· ate 28Abr33. 
- ALD 3: sepia ate Ju152. 
- Novo selo fixo 25 sem cercadura. 

ALVITO-AVT 1: preto ate 12Mai52. 
AMARANTE - AMT 3: 'IIerm." ate 22 Ju127; 

raridade 5. 
- AMT 4: verde desde 7'Dez40. 

AROUCA-ARC 1: azul 16Mai45 a 4Ago4S; 
rarldade 5. 

ARRUDA - ARV 1: verde desde 25Jan41. 
AVEIRO-AVR 1: sepia desde 4FeV03. 

-AVR 3: sepia ate 14Set34. 
AZAMBUJA-AZB 1: verde ate 31 Mai53. 
BARCELLOS - Em 3.Porte pago: •. Franc;a- e 

.pg- manuscritos de 6Mar37 a 
1OJun53. 

BAROUINHA - Diocese: Santarem. 
BASTO - CST 1: azul ate Jan53. 
BATALHA-BTL 1: azul ate SJun53. 
SEJA - BJA 2: sepia ate 11 Nov44. 

- BJA 3: sepia ate 11Mar50. 
BORBA - BRB 1: preto 25Nov34 a 16Jan48. 
BRAGA - BRG 2: preto ate Abr34. 

: verde ate Abr40. 
BRG 3: azul ate 3Set40. 
BRG-S2: letra tv-.. em vez de A 

BRAGANCA-BGC 1: sepia desde 2SJun12. 
- BGC 2: azul desde 10Set34. 
- BGe 3: azul 300ut36 a 27Ju152. 
- BGC 4: azul ate 2SJun53. 
- BGC.S1: nova cor verm." em 

7Set31; raridade 0 
CABECEIRAS - cac 2: verde Dez49 a 13Set 

52; raridade 2 . 
: azul desde SJun45. 
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CALDAS - CLO 1: sepia 27Ago07 a 29Jun12; 
rarldade 4. 

- OLD 5: nova cor verde 24Abr47; 
rarldade 0 

- 5.Apontamento final: CLD 4 em 
vez de CLD 5. 

CARAEGA<DO - crg 1: preto ate 15Abr51. 
: azul desde 6Ag048; 
rarldade 3. 

CAATAXO - Diocese Santarem. 
. - CTX 1:. sepia desde 7Marl0. 

- CTX 2: sepia ate 23Jan34. 
- CTX 3: nova cor sepia 25Abr34 

a 1 Ma134; rarldade 3. 
: azul desde 290ut36. 

CASTELO BAANCO - CTB 1: verde ate 150ut 
50. 

- CTB 3: azul desde 28 
Ag035. 

- Novo selo fixo 30 (1811). 

CELORICO - CLS 1: sepia ate 260ut12 e 
20Fev53; raridade 4. 

CHAMUSCA - Diocese Santarem. 

CHAVES - CHV 3: verm.· ate 20ut27; rar,l
dade 3. 

: sepia ate 4Mai38. 
-OHV 4: sepia ate 17Ag038. 

: azul desde 18Set38. 
- 2." ~Inha do 1.' ms: verm." 2Jun41 

a 15Ma147; rarld. 3. 
- Novos selos flxos Impressos 25 

(1833) e 90(1819). 
-CHV. 53 em vez de CHV. 3. 
-CHV. 53: azul ate 15Dez35; rari-

dade. 5. 
CmMBAA - CBA 3: preto desde 21 Nov11. 

-CBA 4: preto ate 29Mar17; ' ra
rldade 3. 

- CBA 11: preto desde 19Jun36. 
- Novos selos flxos Impressos 20, 

25, 35 (2) e ' 60. 
- CBA.PP: 29Set41 a 6Nov52. 
-CBA.S3-.M- de OOIMBAA: 

ponto medlo vem abaixo. 
CONDEIXA - CND 1: azul desde 30Ju134. 

-CND 2: azul desde 18Fev41; 
rarldade 4. 

' : preto desde 8Dez42; 
rarldade 3. 

COV,ILHA - CVL 2: sepia ate 27Ju152. 
- CVL 4: sepia desde 18Ag048. 

ESPOZENDE - Novo selo flxo impr~sso 60. 
ESTREMOZ-ETZ ·2: preto desde 18Jan15; 

raridade 3. 

~ETZ 4: preto desde 15JuI37. 
: azul desde 30Ju137; ra

rldade 3. 
- ETZ 6: verde .e 15Mar53 •. 

: azul desde 30Ag048. 
EVOAA - EVA 2: verm." ate 26Mar32. 

-EV~ 4: prato deede 8Set47. 

LECISLA~AO POSTAL 
(ContrnuB~80 dB "ag. 32) 

podia de modo algum conslderar-se como 
perpetua e Irrevocavel •. Ora, - a coisa nao 
me parece asslm tao simples, pola que, na 
carta de venda do ofieio de Correlo M6r, 
felta por Fillpe " a Lulz Gomes da Matta, 
a 19 de Julho de 1606, se dlz: .... que 0 dlto 
officio de correo maior vende ao dlto lulz 
gomez da mata comtudo a elle aneixo e 
pertencente pera elle e pera todos 08 seus 
deacendentes e pera todos os que delle ti
verem titolo vez"e cauza perpetuamente .... 

De qualquer manelra 0 11." Correlo-M6r 
cedeu a excelente Indemnizag80 que Ihe foi 
ofereclda e asslm foi nacionalizado 0 Ser
vl~o do Correlo· em Portugal. 

Lisboa, Junho de 1979 

ORANtDE PREMIO 
JORN.ALISTICO 

• 0 Presldente da Republca Italiana 
entrou ao jomalista portugues ... ... 0 
,prlmelro premlo do 

JORNALISMO FILA TELICO 
INTERNACIONAL 

Este premlo muito dlsputado pelas 
revlstas -esoeclalizadas fol atrlbufdo 
pelo IPS. (France Press). 

* • • 
Se a Hteratura Ihe ·interessa nao 

deixe de ler este artlgo. Somos -Bole- . 
tim do JORNALISTA FILATI:L1CO. no 
seu ano IV. 

6 noes 150$00 OU 25$/ exemplar 

• 
Av. Joao XXI-43-2 .. -o 

APARTADO 21103-1128 LISBOA 
CODEX 

Public Auction Middle of September 

POSTAL HISTORYof the WORLD 
Includes a specialized section of: 

PORTUCUES·E 
COLON·IES 

Featuring coyers from KIONGA and NY ASSA 

Georse 
eAleVizos 

Please write to US 

for your catalog 

today! 

2716 Ocean Park Blvd. Suite 1020 
Santa Monica, CA 90405 USA. Telephone 213/450-2543 

~-------------·--------------~----l 

FILATELIA • NUMISMATICA • MEDALHISTICA 
Selos de Portugal e Ultramar. novas e usados - selos teme
ticos - erros e variedades - inteiros-postais - aerogramas 
- FDC e comemorativos . 

• 
Classificadores - Catalogos Naoionais e estrangeiros-
albuns -Iupas - pinc;as. etc ... 

• 
Moedas de Portugal e Ultramar - moedas estrange.iras-
medalhas e placas comemorativas - capas e folhas para 
moedaso 

GALERIA FILATELICA E NUMISMATICA DO PORTO 
Rua do Almada. 323 - 4000 - PORTO 

AGRADECEMOS A SUA VISITA 

----------.~--~~-----------------------------------------
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Rua do Almada. 323 - 4000 - PORTO 

AGRADECEMOS A SUA VISITA 

----------.~--~~-----------------------------------------



Coleccionar 
selos portogueses 

Porque? 
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Porque, alem das suas quaJidades 
de valor filatelico seguro, 
sao autenticas obras de arte. 

GIl'+ COAAEIOS ETELECOMUNICAQ6ES OEPORTUGAl 
crr ® TELEFONES DE L1SBOA E PORTO 

FILATELIA 
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