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L1SBOA e Coneelhos Iimftrofes - Efeetivos. 20$00 p~r mes; Juniores .. 10$00 p~r mAs 
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A SEVE·RA 
RUA DAS CAVEAS, 55 - 57 * Telef. 34006 

* PORTUGAL BAIRRO ALTO * LISBOA - 2 

RESTAURANTE TiPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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recebera as nossas 
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E 
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- FUNDADA EM 1915 

s. L. 

Avenida GeneraHssimo, 489 Barcelona -15, 

Telefone: 250 5000 ESP A N H A 
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Morreu 0 Dr. Ant6nio Fragoso 
FICOU MAIS POBRE A FILATElIA PORTUGUESA 

paR: EURICO C. E. LAGE CARDOSO 

Ocorreu nos prlmeiros dlas do passado 
mes de Marc;:o 0 faleclmento do lIustre me
dico e fllatelista emlnente Dr. Antonio Fra
goso que contava 73 anos de Idade. 

Natural da vila de Ovar cursou medicina 
nas Faculdades do Porto e de Par·is pos
suindo tambem 0 curso de Mediclna Tropical. 

a nome do ,or. Antonio Fragoso esta Iigadp 
a hlst6rla da Fllatelia em Portugal. 

Apenas com 10 anos de idade comec;:ou 
a juntar selos para mais tarde comec;:ar a 
estuda-Ios e depois a colecclona-Ios. A sua 
longa carreira filatelica, a todos os titulos 
brilhante, durou preclsamente 63 anos. 

Especializado em Marcofilia Postal, expos 
pela primelra vez na 2.' Exposic;:ao Fllatellca 
Portuguesa (1940), sendo premiado com me
dalha de cobre; na EXp'oslc;:ao Naclonal de 
1944 obteve duas medalhas: uma de Vermeil 
e outra de ouro. Desde entao expos sempre 
fora de concurso. 

Depols de 1.944 foi membro dos juris das 
principals eXiposic;:oes reallzadas no nosso 
pars, tais como: A 1.' e a 2.' Bepex; Expo
sic;:ao Internaclonal de lIsboa de 1953; Expo
slc;:ao Nacional reallzada em 1955 e Aemipex 
69. Nunca deixou, porem, de colaborar em 
iniciativas filatelicas a nrvel regional tendo 
sido jurado em exposic;:oes reallzadas em 
Leiria, Oliveira de Azemeis e Avelro. Fol 
tambem membro do juri da I Exposlc;:ao Fila
tellca Escolar. 

a Dr. Antonio Fragoso fol socia fundador 
e honorario do Clube Internaclonal de Flla
tella e presldente da sua primelra Direcc;:ao; 
membro do Conselho Tecnlco deste Boletlm 
(1948-1950), pertenceu a Comissao Consul
tlva da revlsta .Mercado Fllatellco» e a Co
missao Orlentadora do Catalogo .Slmoes Fer
relra-. 

Na qualidade de membro da Comissao Or
ganizadora da allsboa 53- escreveu dois no
taveis capftulos do livro .Cem Anos do Selo 
do Correlo em Portugal. Intitulados .Os Pre
cursores dos Selos Postais Portugueses» e 
uObliterac;:oes Postais». 

as seus ,"umerosos escritos de grande 
interesse para a Historia Postal e em espe
cial para a Marcofilia Portuguesa, encontram
-se dispersos por diversas publlcac;:oes na
cionais, tais como a revista .Selos e Moe
das- e aGula Oflcial dos C.T.T.». 

,Entre os seus trabalhos destacaremos: 
.Curlosidades da Marcofilia-; .Bases para a 
Classiflcac;:ao das Marcas Postais Portu
guesas-, .0 Correlo-Mor de Portugal- e c.A 
Ordenac;:ao Cronologica dos cunhos de I·elevo. 

a Boletim do C. F. P. contou-o entre os 
seus mals ilustres e distintos colaboradores. 

a ultimo artlgo com que colaborou nesta 
revista coincidlu preclsamente com 0 pri. 
meiro numero por nos orlentado (Boletim 
n.· 281, de Out. de 1975). 

a artlgo Intltula-se .Outro erro que se 
corrlge.... e fol escrito em Junho do ano 
passado. No final do .Post Scriptum., prome· 
teu-nos 0 seu autor a correc~iio de outro erro 
para 0 proximo numero ... 

Infelizmente a morte a tal -Ietra que se 
vence em data ·incerta. impediu-o de cum
prir a promessa formulada. 

-Em todos os seus trabalhos usava uma 
IInguagem fluente, elegante e perfeita, pelo 
que a propria Socledade de LIngua Portu
guesa 0 classlficou de .fino cultor da LIngua 
Portuguesa •. 

Em 1953 fol eleito para a Academia Ibero
-Americana de Historia Postal, de Madrid e 
em 1963 soclo efectivo da Associac;:ao dos 
Jornallstas e Homens de Letras do Porto. 
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Em 1957, no Congresso da Federaoao Por· 
tuguesa de .FlIatelia fol 0 Dr. Ant6nlo Fragoso 
proposto, sendo elelto por unahlmldade, para 
asslnar a .Llsta dos Filatelistas Emlnentes», 
tendo 0 Coronel Guedes de Magalhaes clas
slflcado 0 agraclado «como um plonelro da 
Marcofilia portuguesa, se nao no tempo, pelo 
menos na forma. Conslderamo-Io, indubita
vel mente, a malor autorldade em Marcofllia 
Naclonal. 

o i1ustre extinto possuia a medalha de 
Servioos ·Inestimavels da F. P. F. e as meda· 
Ihas de prata de Servioos dlstintos do C. F. P. 
e da Associaoao Portuguesa de Fllatelia 
Tematlca. 

Ha longos anos radlcado em Vila Nova de 
Gala nunca delxou, porem de dedicar 0 
maior interesse e carinho as coisas da sua 
terra, vlvendo com grande intensldade os 
problemas da sua vila natal. 

Nao se conformando com a inexistencia 
em Ovar de um organlsmo filatelico que 
estimulasse a juventude vareira para 0 colec-

clonamento de selos, lutou e consegulu crlar 
esse organlsmo do qual fol presldente da 
dlrecoao. Assim nasceu a Secoao Filatelica 
e Numlsmatlca do Orfeao de Ovar que, com 
a preclosa colaboraoao da jovem e dlnamlca 
Secoao Filatelica do Centro Unlversltarlo 
do Porto, realizou duas exposiooes - uma 
em Ovar, outra no Porto - em homenagem 
ao Dr. Ant6nlo Fragoso quando completou 
60 anos de vida fllatelica. 

Para comemorar 0 evento as duas Secooes 
Filatelicas mandaram cunhar uma medalha 
comemoratlva de que apresentamos as gra· 
vuras do anverso e do reverso. 

Diz-se que nao ha ninguem Insubstlturvel. 
N6s dlremos que ha pessoas que atingem 
uma tal cravelra num determinado campo 
que nao se vlstumbra, a prlmelra vista, quem 
as possa substituir. 

Estas simples palavras serao, porventura, 
a maior homenagem que podemos prestar 
ao fllatelista eminente, ao grande amigo do 
Clube e distintissimo colaborador deste Bo· 
letim agora desaparecldo. 

Anverso da medalha 
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Conhecemos os segulntes carlmbos: 

Sobre selos de D. Luis 

BARROSELLAS 
CAHIDE 
CAMINHA 
FOZ-TUA 
LANHELLAS 
REGOA 
S. PEDRO DA TORRE 
VALENCA 
VIANNA 
V.' N.' DA CERVEIRA 

Foram todos batldos a azul, havendo dols 
tlpos de cada um dos Carlmbos de Barro· 
selas, S. Pedro da Torre e Valenoa. 

Sobre selo da 1.' emissao de D. Carlos (2) 

C.F.S./FARO (Camlnho de Ferro do Sui I 
IFaro) a azul. 

Sobre selos Ceres e outros 

AN CORA 
AVEIRO 
LlSBOA T. PACO 
OVAR 
PAREDE E GALIZA 
PENAFIEL C. 
PORTO 
TROFA 

e alnda outros nao Identlflcados. 0 de Pare
de e Galiza apresenta-se a vermelho e to· 
dos os outros a preto. 

Os colecclonadores mals ponderados po
derao querer saber 0 que nos autorlza a 
conslderar de ferroviarios os carimbos rela
clonados, dado que nao apresentamos ne· 
nhum documento oficial comprovativo da nos· 
sa afirmaoao, nem, tao pouco, um Intelro 
filatelico. . 

Mas a verdade e que exlstem estaooes de 
caminhos de ferro denominadas uFOZ-TUA», 
.PAREDE E GALlZA- e "PENAFIEL CEN
TRAL-. nao sendo conhecidas .povoaooes nem 
estaooes postals com tais nomes. Por outro 

lado. lembremo-nos que ha mais dum seculo 
que as estaooes postals de Lisboa e Porto 
nao usam carimbos nominais e note-se que 
no grupo de selos de D. Luis os carimbos 
sao todos impressos a azul e representati· 
vos de localidades com estaoao de ctunlnho 
de ferro, mas em cujas estaooes postais 
desde multos anos atras se usava tlnta pre· 
ta, sem excepoao cO!1heclda. 

E. ainda, os filatelistas da nossa geraoao 
deverao recordar-se de haverem recebido 
avlsos expedidos pelas estaooes de caminho 
de ferro. quase total mente impressos, a 
anunclar qualquer mercadorla chegada e que 
Ihes era destlnada. Poderao ter de mem6rla 
que esses avlsos eram franqueados com a 
taxa de impressos e 0 selo estava obliterado 
pelo carlmbo da pr6pria estaoiio ferrovlaria. 

Quando ha anos encontramos os primelros 
selos leves, com tais obliteraooes. logo nos 
recordamos daqueles avlsos mas que, ate 
hoje. nao tlvemos a alegrla de reencontrar 
um s6 exemplar. 

(1) Da colec9Ao Furtado Leote. 
(2) Da colec9Ao Castanhelra da Silveira. 

Cas a Filalelica J. ELL, 
FUNDADA EM 1940 

Novidades sempre aos melhores pre~ 

Material fiilatelico 
HAWID, LEUOHTTURM e SAfE 

EM STOCK: 
MAiS DE 7.000 S~RIES DiFERENTES 

DE TODO 0 MUNDO 

SERI·ES COMP:LETAS NOVAS DE 
PORTUGAL E ULTRAMAR 

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

Telefone 323508 
LlSBOA-2 
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VALENCA 

C.F.S. 
FARO 

VALENCA 

PENAFIEL C. 

U:;I:lUA T. PAc,;O 

VIANNA 

AVEIRO 

MACAZINE FILATELICO 

V.' N.' DA 
CERVEIRA 

(Continua na pag. 27) 

- Revista me:nsal de 48 pag1inas plenas de interesse e actualldade. 
- Sec~ao permanente de Numismatica. 
- Servi~o de Novidades Universais compl'eto, a pre~os ba'ixissimos. 
- $uplemento do catalogo Yvert-e·t-Te.Jlier. 
- Assinatura Anua·1 (12 nume'ros) 150$00. 

.... -R.-IRka·rcfo· :)-orge, 9-2.9· JEsq.·_ ·1.IS10A-S- .. . ----.-. 
. ' . ; .. ~ 
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ReveJ'so da medalha comemoratlva dos 
60 anos de vida fllatellca do Dr. Ant6nlo 

Fragoso 

PLAINO DE EMISSOES EXTRAORDINARIAS 
PARA'· 1976 

Visto ter sofrldo algumas alterac;:oes sa
bre 0 previsto, damos a conhecer 0 novo pia. 
no das emissoes extraordlm'irlas de selos 
para 1976: 

Exposic;:ao Filatelica a LubrapexD 
Invenc;:ao do Telefone por G. Bell 
6.· Centenario da Lei das Sesmarias . 
Plano Nacional de Alfabetizac;:ao 
Centenario da Caixa Geral de Dep6sitos 
Apoio ii produc;:ao nacional 

3 

Energla (do cicio Recursos Naturals) 
Aguas (do cicio Reeursos Naturals) 
Europa 76 (aeordo CEPT) . 

Exposlc;:ao Fili!ltellca Internaeional .Portu· 
. cal~31D 

. Jogos Olimpieos 1976 (a emitir obrigato • 
Prever a pravenir a ceguaira (O.M.S.) •• . . ' . -- .• . " -riamente no dla da abertura dos Jogos 

. _E}<.Jl9s!c;:aQ Fi!ateljca • • Irrterp.hil. _. ___ . . __ 9!ffIJPiCos)! .. ___ ..... __ .. _.~ .• , , •. ,_. __ .- .• -l 
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ACTUALIZA~AO DO NOMERO DE SOCIOS 

Como e do conhecimento dos So
cios do C. F. P. a actual direc9ao to
mou a iniciativa de levar a efeito a 
actualiza980 do numero dos associa
dos, tarefa esta que ja esta conclulda. 

Pretende-se agora emitir as novas 
cartoes as quais serao tratados nos 
mol des mais modernos isto e, POI" 
processo semelhante ao bilhete de 

identidade passado pelos respectivos 
Arquivos de Identifica9aO. Convem, 
par isso, emitir, de uma so vez, a 
maior numero posslvel de cartoes, 
par razoes de ordem pratica e eco
nomica. 

TEMATICOS 

Assim, solicitamos aos nossos pre
zados consocios, que ainda a nao fi
zel'am, a favor de remeterem para a 
Secretaria do Clube com a maior ur
gencia que Ihes for passive) duas fo
tografias tipo passe e a importancia 
de 10$00 em selos do correia em cir· 
cula~io para despesas de expediente. 

Este pedido e dirigido somente aos 
Socios que sejam detentores do car
tao antigo. Como e evidente, as so
cios modernos a quem ainda nao fOi 
remetido a respectivo cartao apenas 
tam que entregar as duas fotograflas 
cas a nao 0 tenham feito na altura em 
que se inscreveram como s6cios. 

Possuimos gra'nde va1riedade de sobrescritos nacionais 
e estrangeiros dos seguintes te-mas: 

* ASTRO'FILATELIA * MOSICA 

* PINTURA * BALLET 

* FAUNA * RELICIAO. .. 

* ,FLORA . - . *.' , BJ\R~OS , -, . , , " . . . . . , .. 

* DESPORTOS,' ' .':: , *. ETC. 
~, ~. 

·: BARAT·A ~ DAS NEVES 
Rua. 'd,i 1rinda·die,. :,5: 1-.' - Dt.O - (ao La,rgo do Carmo} 

.. , 

TELEFONE 36 71 33 
: ..... : ~,': . '::,'. ,:'. ,.:',· i.:ISBOA - 2 ":.' 

, .. .... 1 •• 4. • •••••• _ . -- . . : ... .. , 

BOLETIM :00 CLUBE FILATELICO DE P.ORTUGAl 25 

~~JZ-
~_;;;_ o:;,~ £"7-7~ 

~-----'--=---
Evora, 6 Dez 871 

D. Luis, de perfil [So F,' 57 p.) obliterado 
a verde por carimbo identico ao reproduzldo 
na carta. Temos pena de nao ser possivel 
a sua reproduc;:ao, esclarecido que 0 numero 
nao esta completo, mas que supomos ser 
191, 192, 194, 196 ou 197. 

E tambem conhecemos selos, alguns dos 
nossos dlas, obliterados por carimbos em 

BA.RRQf'ELLAS 

servlc;:o nas estac;:5es ferroviarias, dos quais 
apresentamos fotogravuras dos mais repre
sentativos, 

Com excepc;:ao do de Caminha, todos eles 
foram confeccionados com letras do tipo nor
mando encerradas em cercadura rectangu
lar, 0 de Caminha, com cercadura identica, 
tem as letras em tlpo romano. 
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Carimbos Postais Ferroviarios de Portugal 
Por: A. GUEDES MAGAlHAES 

LFEP 

Com 0 fim principal de. facilitar a remessa 
de guias de despacho de mercadorias, por 
forma a que chegassem as maos dos consi
gnatarios no momento mais apropriado e 
obtido 0 acordo da Direcc;:ao-Geral do Cor
reio, a Direcc;:ao do Caminho de Ferro de 
Sueste promoveu que, a partir de 20 Ago 
871, os seus funcionarios pudessem trans
portar cartas em mao. 

Das 26 regras estabelecidas nas respec
tivas Instruc;:oes extrarmos resumldamente 0 
que mais interessa: 

1. As cartas deveriam ter os selos que 
Ihes competissem peles Tabelas em vi
gor e serem entregues aos chefes das 
estac;:oes ate 10 minutos antes da par
tida do comboio. 

2. Em relac;:ao ao servic;:o do correio as es
tac;:oes ferroviarlas eram consideradas 
auxiliares das Direcc;:oes de Correio da 
area em que estavam situ ad as. Por Isso, 
as estac;:oes deveriam dlspor duma mar
ca com 0 nome da estac;:ao e 0 numero 
que indicasse a Direcc;:ao de Correio a 
que .pertencessem, destinada a marcar 
as cartas; terlam, mals, uma oblitera
c;:ao para inutllizar os selos, a qual teria 
o mesmo numera das marcas, exceptua
da a de Llsboa que nao terla numero. 

3. E as marcas que competerlam as dlfe
rentes estac;:oes terlam os seguintes nume
ros: 

Llsboa 

Barreiro .. ......... .. ...... .... .. .. 13 
lavradio ... .. ..... .... ............. 13-A 
Molta ...... .. .............. ..... ..... 25 
Alhos Vedros .... .... ..... ....... 25-A 
Plnhal Novo ..................... 25-B 
Proceirao ........ ............ ...... 25-C 
Pegoes .... ........ .. .. .. ... .. . .. .. . 25-0 
Montemor-o·Novo ....... .. .. .... 26 
Palmela ..... .......... .. .. .... ...... 29 . 
Setubal .... .... .. .. ................ 37 
Vendas Novas ... .. ..... ........ 40 
Beja ...... .. .... .. .... ............ ... 191 
Balelzao ............. .. ............. 191 ~A 
Oulntos .. .. .................. .. ..... 191-B 

Outeiro .... .. ... ,' .. ... .... .. ... ..... 191-C 
Car'regueiro .. .. .. .. .... .. ..... .... 191-0 
Casevel ... ...... ....... ..... .. .... . 191-E 
Alcac;:ovas ........ ... ....... .... .... 192 
Alvito .... .............. .... ..... .... 194 
Vila Nova ...... .. ...... ........... 194-A 
Cuba ................. .. ........ ..... 196 
Evora ...... .......... ... .. .. ......... 197 
Casa Branca ..... ...... .. ........ 197-A 
Viana do Alentejo .... ........ 206 

E presumimos que este mapa tenha sido 
aden dado com a estac;:ao de Estremoz, com 
o numero 173,. onde 0 comboio chegou, 
pela primeira vez, a 22 Dez. 873. 

Do exame das poucas cartas conhecldas, 
das quais se reproduz a mais rep~esentati
va (1) concluimos que as regras nao foram 
integralmente cumpridas. De facto, as mar
cas nao tem 0 nome da estac,:ao ferrovlarla, 
mas 0 numero e a legenda -CORREIO/C. 
DE F./SUESTE •. Devemos acrescentar que 0 
carimbo nominal -EVORA .. nao .pertencia ao 
servic;:o de correio, sendo a marca com que 
eram autenticados os documentos de ser
vic;:o interno ferroviario e que fol aproveita
da, alias desnecessarlamente, para fim pos
tal. Tao desnecessaria era que as outras 
cartas conhecldas. remetidas do Barreiro e 
de Cuba, nao exibem carimbos nominais. Na 
carta reproduzida a obllterac;:ao e todos os 
carimbos foram batldos a preto, mas nas 
cartas remetidas de Cuba e do Barreiro as 
marcas aparecem a azul esverdeado. 

E interessante mencionar que nao se co
nhece um s6 exemplar de obliterac;:ao com 0 
numero seguldo de letra, 0 que faz sup~r 
nao terem sldo empregadas. 

Nao e conheclda a data em que este ser
vic;:o delxou de ter interesse, admitindo que 
tenha cessado quando, em Mar 878, foj 
inaugurada a ambuliincia Lisboa·Casevel, ou 
algum tempo antes se, porventura, chegou a 
funcionar uma condw;:ao na Linha do Sui, 
predecessora da referida ambuliincia. 

Seja como for, a verdade e que os agentes 
ferroviarjos continuaram a expedir guias de 
despacho estampilhadas e com os selos obll
terados por carimbos ferroviarl08. Assim, 
conhecemos 0 selo de 25 rais, castanho, de 
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ELADIO DE SANTOS 
CASA FUNOADA EM 1922 

R. Bernardo lima, 27 - LlSBOA 1 - Telef. 49725 

JUNHO-1976 

Pre~o~ sujeitos a altera~ao sem aviso previo 

PACOTES ESPECIAIS 
(Alto valor de Catalogo) 

PORTUGAL 
600 dlferentes 

1000 
300 dlf. comemoratlvos 
400 dlf. 
500 dlf. • 

ULTRAMAR PORTUGU£S 
1000 dlferentes 
1500 
2000 
2500 

3000 " 

A(:ORES 
150 dlferentes 
200 • 

ANGOLA 
200 dlferentea 
250 II 

300 
400 

CABO VERDE 
lSO dlferentes 
200 
250 
300 

CONGO 
50 dlferentea 

GUINE 
265 selas dlferentes 

700$00 
3300$00 
540$00 
900s00 

1500$00 

825SOO 
1650$00 
2700s00 
4100$00 
7000$00 

66OS00 
1000$00 

45OSUO 
6OOS00 
7S0$00 

1250$00 

Sl0$00 
1000$00 
1500$00 
2000s00 

350$00 

(Catalogo mals de 6900$00) • • • 

TIMOR 
213 Selos dlferentes 

(Catalogo mais de 6 400$00) 

GUIN£ 
100 dlferentes 
150 • 
200 • 

INDIA 
lS0 dlferentes 

200 • 
300 • 

MACAU 
100 dlferentes 
200 II • 

MO(:AMBIQUE 
200 dlferenles 
250 

300 • 
400 .. 

S. TOM£ E PRINCIPE 
100 dlferentes 
150 • 
200 • 
300 

TIMOR 
100 dlfer.nles 

. 1SO • 
200 10 

400$00 
720$00 

1000$00 

sOOSOO 
650$00 

1000$00 

320$00 
1200$00 

300$00 
450$00 
565S00 

100OS00 

520$00 
875$00 

1600$00 
3300$00 

420Soo 
1070500 
1900S00 

2300$00 

2150$00 

5 
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PACOTES DE SELOS 
Pre~os sujeltos a altera~io sem aviso previo 

PORTUGAL 
50 selos dlferentes 

100 
200 
300 

10$00 II 400 selos dlferentes 
22500 SOD. • 
52$00 600. • 

110s00 1000. • 

PORTUGAL (Comemoratlvos) 
50 selos dlferentes 
75 

100 
150 

17soo II 200 selos dlferentes 
28$00 250 

1=~ ~~ 
ULTRAMAR 

50 selos dl ferentes 
100 
200 
300 
400 

20$00 I 500 selos diferentes 
45$00 1000. • 

1500. • 
100$00 2000. • 
170$00 I 2500. • 
270$00 3000. • 

A~ores 'ndla Nlassa 

220$00 
330$00 
700s00 

3300S00 

150$00 
270$00 
540$00 
900$00 

400li00 
900s00 

1850$00 
3000$00 
4700S00 
8000500 

25 dlf. 85SOO 
50 300$00 

10 dlf. 
25 • 
50 • 
75 • 

10$00 
30$00 
9OS00 

150s00 

10 dlf. 80$00 

100 · 550$00 

~frica 

6 dlf. 12$50 

Angola 
50 dlf. 40$00 

100 · 90$00 
150 · 190500 

100 300S00 

Inhambane 
10 dlf. . • . . . _ 70500 

Louren~o' Marques 
10 dl f. 20500 
25 • 100S00 

Macau 

25 • 230$00 

10 dlf. 

25 dif. 
50 • 

QueJimane 

S. Tome 

80S00 

40$00 
120$00 

Cabo Verde 10 dlf. 
25 • 
50 • 

15S00 
50S00 

160500 

Tete 
25 dlf. 
so · 100 · 
10 dlf. 
25· 

25 dlf. . 
so • 

Todos 

Congo 

Guine 

31500 
10SSOO 
:lOOSOO 

80$00 
260500 

. SOSOO 
• 160$00 

10 dlf. . 

Mo~ambique Timor 
50 dlf. . . . . . . 40$00 

100 • 90S00 10 dlf. 
150. . ... . . 220$00 25. 

50 • 
Mo~mbique (C.") II 

10 dlf. 18$00 I 
25 • . . 35500 'I 
50. . . . . .. 125$00 II 10 dl'. 

100· . .. . . . 290S00 25. 

Zamb6zla 

estes pacotes sao compostos com selos dlferentes. em perfeito 
As encomendas devem vir acompanhadas da sua importiincla. 

. acresclda dos respectlvos .portes. N~o ~c~.it!t~os d.evo)l!gq~s. 

lSS00 
75$00 

240$00 

. 75$00 

. 200$00 

estado 

c~ •• ;..-;::--::' ._ •••• _. _ .. . ... __ ... _ ... .... _ ..... .. . _____ .:-_-_~ ____ . _ • • _. __ .:; .:..~...:=:-;:-_ _ .... _-~ ___ ..-. .... . --~ 
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Pre~os sujeitos a altera~io sem aviso previo 
Tiras HAWID 

MACOS 
54S00 

DE 25 TIRAS 

N.· 1021 - A 21 
• 1024-A24 
• 1026-A26 
• 1027 - A 27.5 
• 1029-A29 
• 1030-A30 
• 1031-A31 
• 1033-A33 

N .• 1066 - Magos de 10 tiras A 66 . 
• 1070 - • 10 A 70 . 
• 1086 - • 10 A 86 . 
• 1201 - • 10 
• 1202 - • 10 
• 1203 - • 10 
• 1204 - • 7 

54$00 
54S00 
57$00 
57$00 
58S00 
59$00 
60$00 

• 1205 - • 12 • Bortldes para blocos 
1210- • 12 

• 1211 - • 12 • 

• 1000 - ConJunto de 18 tlras dlferentes para 
Tlpo .Ceres. - pacote de 25 tlras. cortadas 
Tlpo .0. Carlos. - pscote de 2S tlras. cortadas 

21 x 24 

MACOS DE 25 TIRAS 
(Cortadas) . ................................ 14$00 

21.5 x 26 ................................. 14$00 
2S x 30 .... ............................. 14$00 
20 x 24 ........ ......................... 14$00 
24 x 20 .... ............................. 14$00 
20 x 26 ................................. 14S00 
24 x 21 .............................. ... 14$00 
24 x 31 .... ... ....... ; .. ................ 14$00 
26 X 21.5 ................................. 14$00 
30 x 26 ....... ................. ......... 14S00 
26 x 31 .... ............................. 14$00 
31 x 26 .. ................. .............. 14$00 
41 x 24 .... ................... .......... 14$00 
30 x 25 ................................. 14$00 
30 x 39 .. ............................... 14$00 
39 x 30 ................................. 14$00 
23 x 27.5 ... ....... ........ ............... 14S00 
36 x 29 ....................... ........ .. 14$00 
41 x 41 ... ........... ...... ............. 28S00 
41 x 53 .... ....... .......... ........... . 28$00 
53 x 41 ....................... .. ... ... .. 28$00 
40 x 26 .. .. ...................... ... .. .. 14$00 

- Gullhotlnes Hawid. cade ......... 276$00 

_ M6quinaa .. peclels «corta·tl· 

res-, cade 92$50 

- ...:. BI~I!~~~ de colos __ ~spe~al 
_ ·~awld.i _ cad!!. , .. ,., ... :.; ... : ... ...... ;. . . :3_: 

8elos 

N.· 1036 - A 36 
• 1039 - A 39 

1040-A40 
• 1041-A41 
• 1044-A44 
• 1048-A46 
• 1049-A49 
• 1052- A 52 
• lOSS-ASS 

· 130 X 85 
· 148 X 105 
· 160 X 120 
• 210 X 170 

• 165x 95 
• 162 X lIS 

MACOS DE so TIRAS 
Cortadas) 

72$00 
72500 
72$00 
72$00 
72500 
80S00 
84SOO 
89$00 
91$00 

57$00 
59500 
59500 
57SOO 
59$00 
65$00 
97S00 
97$00 
82500 
84500 

60$00 
13500 
14$00 

20 X 24 .......... ....................... 28$00 
21 x 24 .... .. .. .. .......... ............. 28$00 
~4 x 21 .... ....... .... .. ............ .. .. 28$00 
26 x 21.5 .. ............ ........ ....... .... 28$00 
31 x 24 .... ...... .. ....... ......... ..... ' 28$00 
41 x 24 .... ...... .. .. ...... ...... ....... 28$00 
20 x 26 ... .. ............................ 28$00 
21 ;5 x 26 ................................. 28$00 
3t x 26 ................................. 28$00 
36 x 26 ................................. 28$00 
40 x 26 .... .. ...................... .. ... 28$00 
41 x 26 .......... .. .. ............... . ... 28$00 
43 x 26 .... ........ .. .. ................. 28S00 
27.5 X 33 .. . .... .. ................... ..... 28$00 
33 x 27.5 ...... ..... ..... ................. 28$00 
36 x 29 ........................... .. .... 28$00 
25 x 30 .. ............................. .. 28S00 
39 X 30 .. ...... ........ .. ...... .. .. . .... 28S00 
26 x 31 ...................... ........... 28$00 
23 x 27.5 ................................. 28$00 
26 x 36 .......... .. ..................... 28$00 
30 x 39 .. .... ..... ............ ...... .... 28$00 
26 x 40 .......... ..... .. ............ .. .. 28$00 
26 x 41 .... ...... ... ...... ....... ....... 28500 
26 x 43 ................................. 28500 
46 x 27.5 ................................. SOSOO 
41 X 30 ...... . ... ..... ..... .. ........... SOSOO 
55 X 33 .... ............................. .50$00 
53 x 41 . ...... .. ....... .. .... .... .. .. .. . 50$00 
41 x 41 .............. . ...... ... .... .... . 50$00 
41 'x 53 ............ .. ........ .. ...... .. . - 50$00 
33 x 55 ............ .... .. .......... .. .. : _ SO$OO: 
~· Limlnas especlals para corta·:·_:. · .. · - . 
. - .llras Howid. cade .................. ~ .'4$50. 

23 



BOLErIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

"E.L AD I 0 DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

RUA BERNARDO LIMA, 27 - L1SBOA.1 - Tel. 49725 

JUNHO-1976 

, 
Albuns de Portugal e Ultramar 

Edi~ao da nossa Casa 

Prec;os sujeitos a alterac;io sem aviso prevlo 

Formato 22 X 25. Folhas m6veis, em papel e cartollna. Reproduc;io em gravura 
de todos os selos tipo. Casas para todos os selos emitldos, com a Indicac;ao 
do respectlvo numero segundo 0 nosso catalogo de selos de Portugal e Ultramar. 
Sempre que haja numero de selos que 0 justlflque sao publicadas as folhas supla
mentares para os novos selos emltldos. 

Os prec;os dos albuns Incluem os respectivos suplementos saldos ate a data 
da publicac;ao desta lista, pelo que estao sujeltos a Iigelros aumentos em vlrtude 
das folhas suplementares que vao sendo acrescentadas aos mesmos. 

o Album de Portugal e Ultramar, para facJlldade de sua aqulslc;ao, vende·se 
por volumes, com capas de cartolina Impressas a 3 cores. 

Folhu Papal Cartollna 

1 Portugal Continental - 1.' parte (Cor· 
relo e C. Aereo) ...... 111 216$00 280$00 

1 a Portugal Continental - 2.' Parte (Blo-
87$00 115$00 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

cos, Prlv., etc.). . . . . . 46 
Ilhas Adjac., Ultramar e Africa 71 130$00 175$00 
Angola e Congo . 76 143$00 190$00 
Cabo Verde 39 76$00 100$00 
Guine . .. . 41 80$00 106$00 
Moc;ambique - 1.' parte. . . . . 63 118$00 160$00 
Moc;ambique - 2.' parte - Inhamba-

ne, Kionga, Lour. Marques, Queli-
67$00 90$00 mane, Tete e Zambezia . . . 36 

Comp.' de Mocambique e Nlassa . 34 63$00 80$00 
S. Tome e Principe • 39 76$00 100$00 
India 57 104$00 140$00 
Macau. 44 83$00 110$00 
Timor. 36 67$00 90$00 
Os 13 volumes em conjunto 693 1 310$00 1735$00 

Prec;os das folhas avulsas dos nossos "buns 
Papel 3$00, Cartolina 3S50, Luxo 6$00 

Capas de cartolina, impressas a 3 cores 17$50 

luxo 

420$00 

172$00 
260$00 
282$00 
152$00 
160$00 
232$00 

135$00 
122$00 
152$00 
206$00 
167$00 
135$00 

2595$00 
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MARCOFILIA 
AS FLAMULAS 

Embora seja assunto ja bastante focado 
por numerosos escrltores fJlatalicos, nao 
sera de mais chamar iI atencao para 0 as
pecto da marcofilla, relacionado com as obll
teracoes mecanlcas designadas por Flllmulas. 

Existem varios tipos destas: as mais anti
gas sao constituidas geralmente por carimbo 
datador e com 0 nome da localidade e uma 
serle de linhas rectas ou curvas (onduladas), 
contlnuas ou discontinuas, habitual mente en
tre 4 e 8 conforme 0 Pals em que foram utl
lizadas, parecendo-nos que a forma mals 
adoptada fOi a de 6 linhas. [Fig. 1] 

Por vezes este tipo, mas ja com desenhos 
ou frases, tern a curiosldade de ser repre
sentado -em bandeira.: e 0 que acontece 
em obliteracoes classicas por exemplo da 
Italla (Vltor Manuel III) [Fig. 2) E.U.A. (ban
delra com 13 estrelas) e ainda Belglca, Sui· 
c;a, etc. 

Outro tlpo de flamulas nao ilustradas con· 
siste na utillzacao de frases de caracter In· 
formatlvo, publlcltarlo, turistico e outros e 
tern sido largamente usado. [Fig. 3] 

Todavla, na nossa opiniao, as flilmulas de 
maior Interesse, particularmente por poderem 
desempenhar urn papel de Importllncla em 
muitos campos, sao as denominadas fillmu· 
las ilustradas, isto porque uma gravura suo 
gestiva pode despertar 0 Interesse para de
termlnado assunto. [Fig. 4] 

Sao bern conhecldas as flemulas france
sas, Inglesas, suicas, etc., utillzadas em Inu· 
meras localidades para realcarem aspectos 
hist6ricos, econ6micos, turfsticos, culturals, 
desportivos e muitos outros. 

Outros aspectos para alem destes de ca· 
racter fundamentaimente didactlco, sao os 
reiacionados mais directamente com e Fila· 
telia. Torne-se cada vez mals destacado 0 
papel que as flamulas desempenham no co· 
iecclonlsmo tematico, por vezes mals diffcels 
de aparecerem que carlmbos comemoratlvos 
(sejam de 1.· dla ou outros) e qlcJe podem 
valorizar bastante uma coiecC;iio daquele ge· 
nero. [Fig. 5) 

Par: A. M. ESTANCO LOURO 

. Nao menos interessantes saO as aspectos 
imprevistos que certas flemuias proporclo
nam no conjunto obliteracao-selo, multas ve· 
zes oferecendo casos de humorismo. [Figs. 6 
e7} 

Infelizmente no nosso Pais pouco se tern 
felto no capitulo do aproveitamento das fle
mulas. Sob 0 ponto d"e vista turlstico, urn 
dos mais difundidos noutros paises, 0 seu 
uso e muito restrlto : noutros casos os assun· 
tos que se .procuram reaic;ar ficam diluidos 
ou tern relevo secundario. outras vezes sao 
usadas inoportunamente pois os acontecl
mentos a que se referem estao ultrapassa· 
dos e em vez de comec;arem a ser utillza· 
das com antecedencla em relacao aqueles. 
contlnuam a aparecer inesperadamente de
pols do perlodo em que devlam ser empre· 
gadas. 

Para termlnar aproveitamos 0 facto de ter· 
mos abordado este assunto banal. para algu
mas sugestoes que pomos a conslderacao 
dos C.T.T .. 

Pens amos que urn adequado estudo na 
confecc;ao de flamulas e sua utillzac;ao seria 
certamente beneflco sob multlplos aspectos: 
asslm podlam-se utillzar flemulas aproprladas 
para exercer uma aceao educatlva e cultural 
junto da populac;ao, como por exemplo do 
tlpo da usada em 1972 .Hlglene dos alimen· 
tos e limpeza publica base da saude .... mas 
com desenhos claros. rna Is do que as pala· 
vras suscep.tlvels de exprlmlrem 0 objectivo 
desejado e nao com gravuras confusas como 
aconteceu no caso aclma referldo. 

Em muitas localldades de Interesse turls· 
tlco seriam focados aspectos que posslbill· 
tassem a promociio do turlsmo interno e In
ternaclonal. Nos postos de correio de aero· 
portos. gares marftlmas. grandes centros 
urbanos. etc.. com conslderavel volume de 
correspondencla para 0 estrangelro, podlam 
ser utilizadas flamulas com frases nas Ifn· 
glcJas rna Is difundldas. 

Podla-se Igualmente recorrer as flfimulas 
para ' divulgacao de certas medidas. como 
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aconteceu ha nao muito tempo quando se 
procurou aumentar 0 consumo de conservas 
( ... uma flAmula com a 'Imagem de pelxes 10-
graria nao s6 0 eteito ,pretendldo como terla 
procura nos filatelistas que colecclonassem 
aquele tema), ou se se ,pretendesse estlmu
lar a poupam;:a de energla, salientar os bene
ficios da educac;:ao fislca e desportos, etc. 

~ evidente que 0 util emprego das flamu
las s6 poderl~ ser exequivel com urn planea
mento aproprlado, com gravuras e dlzeres 
bern escolhidos, com aparelhagem que per
mlta u!l1a boa obliterac;:ao, Isto 13, com 0 
apolo de tecnlcos Interessados em efectuar 
uma obra digna e de boa execuc;:ao e nao de 
improvlsac;:oes ou deflclenclas _ como tanto 
e em tao varlados ramos se tern verlflcado 
no nosso Pais. 

Outra sugestao, talvez mais ut6plca mas 
que julgamos seria original, conslstlrla na 
adopc;:ao de flamulas colorldas. Habltualmen-

te a tinta utillzada 13 a negra (multo menos 
frequentemente unlcolores de outros tons), 
mas Imaglnemos que seria possivel a utili
zac;:ao de flamulas bi-ou multlcolores... nao 
resultaria urn efelto bonito? E se Portugal 
fosse 0 prlmeiro pais do mundo a empregar 
flamulas deste tlpo, pols segundo sel alnda 
nenhuma experlencia fol feita neste senti do? 

NOTA: Aconselhamos os leltores Interessa
dos neste assunto a consultarem 0 
catalogo de Flamulas de Portugal de 
Paulo Rul Barata, os artlgos de A. 
Deshouillers publicados nos NR, 1460, 
1461 e 1462 de "L't:CHO DE LA TIM
BROLOGIE- e as secc;:oes dedicadas 
a este Importante capitulo da Filate
lia em numerosas revlstas que fazem 
parte da biblloteca do C.F.P. e da 
F.P.F .. 

Fig. 1 - Flamula de tipo .pouco frequente 
com 6 Iinhas curvas interrompldas 
(S. Petersburgo -1909). 

Fig. 2 - Flamula tipo abandeira. (ltalia. Na
poles -1902). 
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A guerra de Espanha fol efectlvamente 0 
grande e decislvo campo de ensalo desta 
arma; e vern a provar que 0 carro ligelro e 
fecilmente varrido do campo de batalha pelos 
carros mals pesados e pela artilharla. 

A Ii Guerra, muitas vezes chamaoa -guerra 
de blindados- pelas gigantescas batalhas de 
carros que se travaram, declsivas para 0 
esforc;o de qualquer das partes, mostra alnda 
que a cooperac;:ao com a aviac;:ao 13 de extraor
dinaria Importancia: fOi mesmo decisiva na 
chamada guerra 'relampago germanica. 

A propria guerra da Coreia vern mals uma 
vez demonstrar que, apesar dos lnconce
bivels mel os modernos, 0 carro de combate 
desde que poderoso, 13 e contlnuara a ser 
elemento Indlspensavel num conflito arm ado. 

A chamada era at6mica, revoluclonando a 
pr6prla arte da guerra de novo faz surgir 
divergenclas no uso dos blindados, opondo-se 
duas correntes. Proclamam uns que a arma 
blindada, equlpada com carros poderosos sera 
elemento declslvo numa guerra at6mica; pro
clamam outros, que aquela arma s6 podera 
sob reviver se utilizar carros ligeiros. 

Finalmente asslnalaremos que, de acordo 
com a Imutavel e universal lei da acc;:ao e 
reacc;:ao, logo se pensou na contra medida 
destlnada a combater a nova arma. E desde 
sempre se vern asslstindo ao aparecimento 
de varlados melos de destruic;:ao do carro de 
combate, arma que tendla a tornar-se abso
luta. 

Para alem do pr6prio carro, ele mesmo 
destruidor dos seus congeneres, a artilharia 
especlaliza-se cada vez mals (anti-carro), os 
avioes sao dotados de armas especiais com 
grande poder de penetrac;:ao, as minas cres
cern de potencla e aparece finalmente a arma 
especiflca mals temivel: 0 lanc;:a-granadas ou 
bazooka, talvez s6 recentemente destronado 
pelo missel telegulado. 

Isto sem falar dos meios de fortuna que 
o genlo humane sempre consegue descobrlr 
para com bater uma ameac;:a, e que leva ram 
a ,utilizac;:ao de uma '.arma- rudlmentar mas 
absolutamente temivel e mortal: 0 cocktail 
Molotov Ou seja, uma simples garrafa com 
Iiquido Inflamavel. 

Embora a partir de 1945 se tivesse che
gado a pensar seriamente que 0 carro de 
combate, face aos meios de combate desco
bertos, estava efectivamente condenado, 
ele continua a reslstlr a todos os aataques
e mantem a qualificac;:ao de urn dos mais 
poderosos e mortiferos meios belicos que 
o Homem Jamals inventou e dispoe para a 
sua pr6prla destruic;:ao. 

HUMlflLARTL LOI. 

Compra e vende 

SELOS 
MOEDAS 
MEDALHAS 

Cal~ada do Carmo, 25 s/I- Esq. 

TELEFONE 365207 

LISBOA-2 

FEDERACAO PORTUGUESA 
-DE FILATEUA 

FILIADA NA FEDERACAO INTERNACIONAL 
DE FILATELIA 

Avenida Almirante Reis, 70·5,· Dt: 

A Federac;:ao Portuguesa de Filatelia 13 uma 
associac;:ao cultural de agremiac;:oes filate
/icas portuguesas destinada, fundamental
mente, a: 

Prom over a propaganda da F,i1atelia em 
todo 0 terrlt6rio nacional; 

Defender os Interesses da Filatelia Portu
guesa;, 

Apoiar de forma efectiva, mostras, exposi
c;:oes e toda e qualquer iniciatlva valida que 
se relaclone com a Filatelia; 

Intenslflcar 0 estreitamento de relac;:oes 
entre as agremiac;:oes filatelicas; 

Com bater, por todos os mel os ao seu 
alcance, as fraudes e falsificac;:oes. 
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esta evolur;:ao l1unca mais parara, dado que 
se tem sempre reconhecldo a alta valla tec
nica ' e milltar destas maqulnas de guerra. 

Curiosamente, a Alemanha, face a aparen
temente pouco rendosa actuar;:ao dos prl
meiros engenhos ingleses e franceses, de
sinteressou-se pratlcamente desta nova arma, 
e ate aD final da guerra, apenas apresentou. 
alguns, poucos, carros A 7V. 

Durante os qulnze anos que se seguiram 
a paz de 1919, 0 interesse sobre a nova 
arma nao cessa de aumentar e engenhosos 
prototlpos sao construidos em varlos paises, 
embora em fraca quanti dade devido aDs 
ainda abundantes stocks de material de 
guerra existentes. 

E asslm que a Franr;:a estuda um can'o 
com canhao montado em torre propr·ia, a 
Inglaterra em 1921, apresenta 0 prlmelro 
carro anfiblo, e um pouco mals tarde, os 
E. U. A. lanr;:am um modelo original, 0 Chris
tie, adaptavel a rodas e lagartas. Por esta 
altura, 1931, a Franr;:a lanr;:a um modelo com 
radio a bordo. 1933 marca uma nova ten
dancla: carros IIgeiros, de espessa blln
dagem, armados de metralhadoras, e com 
uma velocldade de cruzeiro da ordem dos 
50 km a hora. E 0 caso do Fiat Ansaldo 
na Italla, 0 Vickers na Inglaterra e 0 Renault 
em Franr;:a. 

E em 1936, com 0 rearmamento geral, que 
aparecem os carros que Irao participar na 
eclosao da II Guerra Mundia!. Os progressos 
ate entao realizados permitem ja a utilizar;:ao 
de motores mals potentes, aparelhos opti
cos mals precis os, armamento mals pode
roso e radios mais fortes e de maior alcan
ce pratlco. 

No entanto nota·seainda que se esta 
perante um compromisso e~perimental, gi
rando entre os facto res poder (armamento), 
velocidade (motor) e peso (blindagem). 

A Alemanha que se tinha desinteressado 
na I Guerra, grar;:as as experiancias que rea
liza na guerra de Espanha, compreende 
enfim a real valia do carro de combate e, 
ultrapassando a fase dos carros 'ligeiros 
armados de metralhadoras, vira·se decisi
vamente para os carros mais pesados e me
Ihor protegidos. 

No Inicio da guerra de 1939/45 a Franr;:a 
dlspoe apenas de dois carros medios, 0 02 
eo Somme 35, enquanto a Alemanha .se apoia 
nos PKW e os E.U.A. nos M3 eMS. 

Mais tarde sao no entanto os alemaes 
quem fabrlca dois dos melhores carros de 
todos os tempos: 0 Pantera e 0 Tigre. 

A U.R.S.S. por seu turno vai ficar a dever, 
ao por multos considerado 0 melhor carro 
do mundo, 0 T34, 0 poder ofensivo que levou 
ao desbaratar do exercito alemao de ocupa
r;:ao. Este modelo foi seguido pelo Stalin, 
muito mals possante e blindado, mas mals 
lento. 

Entretanto os E.U.A. ultrapassam os velhos 
Grant e Lee e comer;:am a fabricar 0 seu mais 
famoso veiculo, 0 Sherman. 

A Inglaterra envereda pela Iinha Mathilda, 
Valentine, Churchill e Cruisers. 

Depols desta II Guerra Mundlal, os Exer
citos tam tendancla para se equlparem com 
carros pesados, que rondam as 50 ton., conti
nuando Ii U.R.S.S. com 0 citado Stalin, os. 
E.U.A. com 0 novo Patton, a Inglaterra lanr;:a 
o Centurion e 0 Conqueror, a Franr;:a 0 AMX 
e a Bundeswehr um derlvado do Panther. 

Todo este materIal val ser testado pel os 
respectivos parses nas inumeras .guerras
loca.is a que 0 Mundo tem estado sujelto. 

o processo de aperfeir;:oamento nao para 
mais, pois 0 carro de combate conquistou em 
definltivo um lugar de extraordlnario relevo 
na guerra, grar;:as ao seu enor-me poder of en
slvo. 

Por outro lado a Ideia base (utilizar;:ao de 
lagartas em veiculo para fins milltares) tem 
vindo a ser adaptada a reallzar;:ao de outros 
engenhos com caracteristicas e utllizar;:oes 
diversas tais como canhoes auto-motores, 
veiculos blindados de transporte, porta
-missels, etc. 

Nao devemos no entanto esquecer que 0 
emprego dos carros em combate tem regis
tado flutuar;:oes, consoante as tacticss julga
das convenientes. 

Na verdade, 0 carro de combate ao apa
recer na I Guerra Mundial, destina-se essen
cialmente a domlnar 0 obstaculo quase 
intransponivel pela infantaria e artilharla (0 
arame fa~pado), a poder mover-se em todo 
o terreno e a conjugar, sob a protecr;:ao da 
blindagem, 0 poder de fogo e a mobilidade. 

Apesar de, como apontamos, as prlmelras 
experienclas terem sido mal sucedidas, a 
crenr;:a na nova arma nao abrandou. Mas as 
ideias sobre a sua utilizar;:ao sao extremas: 
uns desejam 0 emprego aut6nomo de forr;:as 
blindadas poderosas acompanhadas por ele
mentos de lnfantarla e artilharla; outros con
slderam que 0 carro de combate e apenas 
um melo de choque suplementar posto a 
disposlr;:ao da Infantaria. . 

E no entanto a prlmelra tese que vem a 
vlngar em todos os paises que comer;:am 
a estruturar poderosas divlsoes blfndatlas. 
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L& BRtJlT MENACE 
VOTRE SAN-TE 

PHYSIQUE ET MENTALE 
I _'" _-

I-Ig. 3 -.0 Ruido amear;:a a nossa saude 
fislca e mental ... 

Fig. 4 - «TROVES •• 

Fig. 5 - cBordeus e os seus grandes vinhos» 
(para a tematlca vinha e vinhos) 

9 

Fig. 6 - Flamula suir;:a Que colhemos na re
vista .PHILATELlCA» Nr. 5/6 de 
1975, que e acompanhada do seguin
te comentario: necessltara 0 rema
dor suir;:o de um sopro pelas costas 
para trlunfar? 

Fig. 7 - Nesta reprodul;ao ve~os im
plantada na front~ do velho dita
dor uma torneira donde jorra agual 
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XVI CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE EX-LIBRIS 

Para conhecImento da massa assoclatlvB do n08BO 
Clube FJlat6J1co de Portugal e de todos quantos lerem 
este Boletim - elo de IIga~ilo de todos n6s -. Infor· 
mamas que se val reallzar. de 11 a 13 de Agosto pr6-
xlmo. na Fundagilo Calouste Gulbenklan. a XVI Can· 
gresso Internaclonal' de Ex-lIbrls. que terli a colabo
ra~lio d08 Carrel as de Portugal ,' que all Instalarlio um 
Posta de Correia para expedl~lio de correspondAncla. 
na qual aporlio um carl mba de 1.· dla. conforme. alliis. 
jli fol comunlcado na Imprensa dllirla. 

A este empreendlmento de grande prolec~iio mundlal 
Iii se assoclou tamb6m 0 Clube FJlat6lico de Portugal, 
que mandou edltar um sobrescrlto comemoratlvo do 
evento. onde flgura 0 srmbolo do referldo Congresso 
que lIustra a presente notlcla. 

Independentemente do Interesse fIIat611co que sem 
duvlda tem este empreendlmento. recomendamos. com 
a mals vivo entuslasmo. que nlngu6m delxe de estar 
presente no acto Inaugural (dla 11/8. pelss 14.30 horas). 
principal mente aqueles que se Interessam em par· 
cular pel os se/os. v/sto que. logo iI entrada. terlio 
ocasllio de admlrar uma pequena mostra de ex-Irbrls 
europeus de tema fIlahlllco. 

Para aqueles que. por uma razAo ou por outra. des
conhecem 0 que SliD e para que servem os ex-lIbrls. 
dlremos que se trata, de pequenas estampas em papel 
(antes desenhadas e depols gravadas por artlstas espe
clallzados). que. na sua flguraglio. dlio a conheeer boa 
parte da personalldada. tendAnclas e gostos de toda a 
ordem do seu utente. que se colam no verso da capa 
(da encadernaglio ou da brochura. conforme os casos) 
de cad a IIvro que se possua, nlio s6 para Ihe emprestar 
malor apresente~Ao. como. em especlel. para gerontir 
a sua posse. caso a obra se perea ou seja desvlada. 
Por Isso. torna-se Indlspenslivel que em todas 88 mar· 
cas blblloteelirlas figure 0 nome (em geral abrevlado, 
mas perteltamente IdentIficador) do seu possuldor. 
como tamb6m. aclma ou antes. a expressilo .Ex-lIbrls 
dee. que quere dlzer .Oos IIvros de- au .Oa Blblloteca 
dee. Hii alnda quem apresente uma dlvlsa au legenda. 
bem expresslva dos pontos de vista au do carlieter 
da pessoa que a utIllzar. mas nlio '6 obrlgat6rla; embora 
sela um complemento elosslco e de multo Interesse. 

Para que se possa ter uma Idela mals pertelta do que 
se dlz e da Incrlvel varledade de assuntos e t6cnlcas 
que os ex-llbrls encerram. serli de toda a convenliinela 
que f08se felta uma vlslta atenta lis dlversas Expo· 
slgoes de marcas de posse que estarilo patentes na 
Fundagllo Calouste Gulbenklan. dada a Imposslbllidade 
de I1ustrarmos aqul. convenlentemente. as nossas pa· 
lavras. Oa observactllo dlrecta dessas ex-llbrls. rasul· 
tara entllo uma Intagra~ao no que estamos tentando 
transmltlr. 

Acrescente-se alnda - para banlr. duma vez para 
sempre. certos costumes pouco elegantes e Idelas 
err6neas que subslstem -. que nilo s6 nilo se deve 
asslnar urn IIvro que se comprou ou que nos fol of ere· 
cldo - pols Isso danlflca-D e s6 0 seu autor pode 
escrever nele. tal como urn pintar num quadro que 
cirlou -. como tambam a usancta de ex-Ilbrls nllo 6 
restrlta aos grandes blbll6f11os; basta que cada urn 
possua umas centenas de IIvros. bern arrumados em 
pratelelras ou numa estante. e que culde deles com 
Iterto carlnho - nllo delxando que os maltratem - . 
para que eBBe c;on/unto de Obr8S mere~a ser ornamen
rado com mals esse peq\leno requlnte artlstlco que se 
chama Ex-lIbrls. 

Nilo s6 em Portugal. como na malorla das na~6es 
do mundo. mas prlnclpalmente nOB parses soclallstas. 
exlstem mllhares de adeptos do eX-lIbrls. crlando·os 
e usando-os nos seus IIvros. Se. par todo 0 mundo 
ocldental. 0 uso do ex-llbrls 6 multo vulgar. a todos 
os nrvels SOCials. OB palses de Leste utllizam-no em 
tal' profusilo que-se lOrna Imposslvel obter uma colec· 
gAo razoavel dessas marcas de posse - tal 0 seu avan
ta/ado numero. que. quase dla a dla. cresce explosl
vamente. Na Russia. edltam-se IIvros dedlcados aos 
ex-llbrls. com tlragens que varlam entre 50 a 70 mil 
exemplares. Por aqul se poderli f1car com uma Idela 
de quanto astli dlvulgado 0 ex-I rbrls por esse mundo 
fora .. _ Portanto, que entre n6s nao hal a acanhamento. 
por parte dos mals modestos amantes do IIvro. em 
utlllzarem um ex·llbrls IdentIflcador nas obras que 
possulrem. t tilo normal ter urn ex-llbrls. como com· 
prar um IIvro. E nilo se pense que sela colsa cara. 
desde que um artlsta amigo fa~a 0 desenho e este ae 
reproduza em zlncograwra_ Asslm. nilo a tlio belo; mas 
se ambos 08 trabalhos forem culdados. resultarli uma 
marca acelt4vel. 

E depols de ter colada em todos os seus IIvros 0 
ex-lIbrls que tlver mandado fazer. alnda poder4 de
dlcar-se ao allclante entretenlmento do seu colecclo
nlsmo. Por toda a parte. exlstem mil hares e mil hares 
de colecclonadores de marcas blbllotecarlas. qua se 
reunem. em cada pals. em colectlvldades da espe
cialldade. fazendo parte. a malorla delas. da Federa~1I0 
Internaclonal das Socledades de Amadores de Ex·1 rbrls 
(F.I.S.A.E.J. E todas publlcam. perlodlcamente. os seus 
boletlns. que silo autiintlcas preclosldades artlstlcas 
e de blblIofilia. onda sliD dlwlgados os estudos a que 
se dedlcam numerasos Investlgadores. de vasta ba
gagem hlst6rlca. ganeal6glca, heraldlca e IIterlirla; pols 
todos estes ramos do conhecimento. e nilo 86. tAm 
algo a ver com a Ex-lIbrlstlca. 

Em Portugal, ahlm da Academia Portuguese de Ex· 
-lIbrls. exlste a Assocla~lio Portuguese de Ex-llbrls. 
com sede no Porto; mas a atravas da sua secretarla 
em lIsboa (na Rua Coelho da Rocha. 122-r/c esq.J 
que a sua malor funcionalldade se destaca. Publica esta 
Assoclactilo um boletlm, Intltulado .A Arte do Ex-llbrla •• 
que a dlstrlburdo graclosamente a todos os seus ele· 
mentos. grande parte deles estrangelros. Par Isso. 0 
conteudo desta publlcact!lo Inclul colaboragilo de todas 
as regloes do mundo onde quer que se encontrem 
artlstas e colecclonadores de ex-llbrls; e s6 quem 
observe. mesmo que IIgelramente. os novos volumes 
publlcados durante os ultlmos 20 anos. a que poderli 
flcar com uma Imagem da grandeza artrstlca elite' 
rlirla deste boletlm. Trata-se de uma das melhores 
publlcagoes no ganero de todD 0 mundo. Em relactlio 
iI sua valla. sob qualquer aspecto. a quotlzact!lo a 
exrgua. 

Quanto 11 Idela lustlflcadora da reallzactilo do XVI 
Congresso. a expllca~ilo a Mell: De dols em dols anos. 
reallza-se. em pals dlferente, urn encontro dos ama
dores de marcas blbllotec4rlas. facto que fica assente 
no Congresso bnterlor. No nosso caso. dUrante 0 encon
tra de 1974. em Bled. na Jugosllivla. fol aprovada por 
aelamact80 a proposta de que 0 segulnte se efectuasse 
am Portugal. em 1976. 

Com lubllo se aceltou e Incumblincla e. qUlISe de 
segulda. comectou-sa a tratar do caso. fazendo pIanos. 
estabelecendo urn programa e contactando as entldades 
que mals pudassem aludar. Neste ultimo aspecto. 
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Carras de Combale 
APONTAMENTOS ACERCA DE UMA COLECCAO DE ASSUNTO 

I - REFER~NCIAS HIST6RICAS 

. Procura·se dar aqui uma idela do trabalho 
reallzado e a realizar no domlnlo da mon
tagem de uma colecc;:ao de assunto denoml
nado -Carros de Combate •. 

No entanto. 0 carro de combate em estudo 
e. par ora. apenas 0 vefculo motorlzado de 
lagarta. rna is conhecido por -tank-_ 

o carro de combate da Era Moderna nasceu 
no decurso da I Guerra Mundlal. Flnallza 
uma longa evoluc;:ao. que deve ter princl· 
piado com a domesticac;:ao dos anlmais de 
tracc;:ao. __ 

No antigo Oriente ja a chamado carro de 
guerra fol utillzado desde as epocas mais 
remotas, send a privllegio de classe e de 
bravura. No entanto. a sua rapidez nao can· 
segula dlmlnulr a sua vulnerabllidade. prlnci· 
palmente em relac;:ao a Infantaria. Aliado a 
este Inconvenlente. 0 aparecimento da cava
laria acaba par afastar a sua utillzac;:ao como 
arma de guerra. 

Curlosamente. no Sec. XIX, Julio Verne 
Imaglna urn carro de combate ja de caracte· 
ristlcas modernas. a sua -malson a vapeur-. 

Pratlcamente. a ideia s6 e retomada em 
1915. em plena Grande Guerra. com estudos 
slmultaneos em Franc;:a e na Inglaterra. de· 
vida a necessldade tactlca de encontrar uma 
arma of ens Iva capaz de penetrar nas IInhas 
adversas. 

Desde logo se deflnem as caracteristicas 
essenclals do carro de combate moderno. 
que deve possuir tres elementos: 1 - urn ca· 
nhao transportado. 2 - sabre urn veiculo blin· 
dado. 3 - cujas lagartas permitam a movi· 
mentac;:ao em qualquer terreno. 

A resoluc;:ao deste triplo imperativo levou. 
em breve. a soluc;:ao do problema. Na ver· 
dade. em Franc;:a. 0 general Estlenne (0 pai 
dos carros), jUfltamente com Brillie. pensa 
desde logo adaptar 0 pacrflco e Inofenslvo 
trator agrrcola amerlcano Holt. (nascendo 
asslm 0 tractor Scheider). logo denomlnado 
-carro de assalto- ap6s a sua experlmen· 
tac;:Ao em 1916. 

POR: JORGE DE OLIVEIRA 

Paralelamente. em Inglaterra, apolados por 
Churchill. alguns engenhelros. (entre os quais 
Swinton e Backon) enveredam pelo mesmo 
camlnho e produzem urn pr,lmelro prototlpo, 
tambem em 1916_ 

A partir de meados desse ano os estudos 
passam a ser feltos em conjunto pelos dols 
parses. apresentando a Fi'anc;:a 0 carro Schnei· 
der e a Inglaterra 0 Mark I. 

Cabe aqul fazer referencia a palavra -tanka. 
110me par que e usualmente con heel do 0 
carro de combate. Esta deslgnac;:ao tern uma 
hist6ria curiosa. derlvada da necessidade de 
preservar 0 segredo militar. Para tanto. os 
servlc;:os secretos Ingleses procuraram en
contrar uma maneira dlscreta de os carras 
brltanlcos chegarem ao Contlnente. sem des
pertarem curiosidades inoportunas. 

E as prlmeiros carras de combate aca· 
baram par desembarcar. encalxotados em 
grandes armac;:5es com a i!:Ieslgnac;:ao de 
-tanks-. Isto e. reservat6rlos de agua. Este 
Inocente nome. fruto da sagacidade de qual· 
quer Ignorado perlto em seguranc;:a. acabou 
par permanecer intlmamente Iigado aD ver· 
dadelro conteudo dos tals caixotes. Alnda 
hOje e tao vulgar. como a deslgnac;:ao tecnica 
de carras de combate_ 

Apesar de se desejar que. para beneflciar 
do efeito de surpresa, se esperasse pela 
construc;:ao de grande numero de engenhos. 
o comando ingles decldlu anteclpar 0 seu 
apareclmento. e e asslm que em 15 de Se· 
tembro de 1916. 49 carras Mark I sao utili· 
zados pela prlmelra vez em Flers. no Somme. 

A artilharla adversa causou serlos des· 
gastes e reduziu as resultados praticos. tor· 
nando decepclonante, em certa medlda. a 
utlllzac;:ao da nova arma. Porem. inesperada· 
mente. 0 Impacto psicol6glco fol tremendo. 
causando verdadelro panico nos Infa.ntes 
Inimigos. 

A Franc;:a s6 vela a apresentar 0 seu mo· 
delo. em combate. em 16 de Abril de 1917. 

No decurso da guerra os modelos vao. 
no entanto, suceder-se, e aperfelc;:oar·se, e 
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LEGISLAC;AO 

EMISSAO DE "APOIO A PRODUCAO NACIONAL" 

AS selos, cula composl~o a dos Servl~os Artis· 
tlcos dos crr, tAm as dlmens-es de 25,6 x 20,8 mm, 
compreendendo a serrllha, com 0 danteado 13,5. 

as trabalhos de Impressao foram executados em 
offset pela Imprensa Naclonal-Casa da Moeda. 

a plano de emlssAo e 0 segulnte: 

(Reprodu~ao autorlzada pelos em 

$50 - tlragem de 5 000 000 em folhas de 100 selos 
1$00 - tlragem de 5000 000 em folhas de 100 selos 

Fol marcada a data de 7 de Abril de 1976 para 
o 1.· dla de clrcula~o da nova emlssao. 

EMISSAO "EUROPA· 76" 

(Reprodu~iio eutorlzada pelos cm 

as selos, cula composlgao a dos Servl~os ArtIs
tlco! dos crr tAm as dlmensoes de 37x27,2mm com
preendendo a serrllha, com 0 denteado 12:12,5. 

as trabalhos de Impresslio foram executados em 
offset pela Imprensa Naclonal - Casa da Moeda. 

o plano de emlssao a 0 segulnte: 

3$00 tlragem de 10 000 000 em folhas de 50 selos 
20$00 tlragem de 500000 em folhas de 50 selos 

Sobre estes selos a Impressa uma tarja fosfores
cente. 

Fol marcada a data de 3 de Malo de 1976 para 0 
1.· dla de clrcula~ao da nova emlssAo. 

SOLETIM DO CLUSE FILATi:lICO' DE P.ORTUGAl 

nada resultou ate Janeiro passado, a nfto ser 3 plena 
adesao da Funda\Oao Calouste Gulbenklan. Poram, desde ' 
Mar~o ultimo, que se obteve aberts colabora~lio da 
Dlrec~lio·Geral do Turlsmo, da CAmara Municipal de 
lIsboa, da Impransa Naclonal-Casa da Moeda, da BI
blloteca Naclonal de lIsboa, da T.A.P., do Cradlto Pre
dial PortuguAs, alam das entldades anterlormante cl
tadas e de multas outras nlio menos coadJuvantes, 
como a Secretarla de Estado da Cultura e 0 Mlnl&tarlo 
dos Negoclos Estrangelros. . 

Da conluga~o dos esfor~os da Comissao Executlva 
e dos auxillos prestados, resultou Iii um Programa de 
excepclonal Interesse (que se lamenta nao podermos 
Inserlr aqul na Integra, mas que, quem 0 daselar, 
poden! obtll·lo na morade aclma cltada), do qual des
tacamos 7 Exposl~lIes de ex-lIbrls e de blbllografia 
especlallzada, sesslio de conferAnclas e comunlca¢as 
com tradu~ilo slmultanea, Concurso Internaclonal para 
apuramento dos mals artlstlcQs ex-lIbrls executados 
expressamente sob 0 terna .0 Sol quando nasce a para 
todos-, vlslta gulada ao Museu e iI Exposl~o come
moratlva dos 20 anos da Funda~l!ci Gulbenklan, passelo 
turlstlco-cultural a08 arradores de lIsboa e Plir-do·Sol 
no restaurante do Castelo de Silo Jorge, para encer
ramento do Congresso. Aos congresslstas, serllo of ere
cldas vallosas pUbllca~lIes (constltuldas por IIvros e 
catlliogo geral, de excspclonal Interesse), podendo alnda 
adqulr!r, a baixo pre~o, uma medalha comemoratlva e 
calxas de fosforos dedlcadas ao aconteclmento. Outras 
motlva~lIes, de grande Interesse, lustlflcam al'nda a 
Inscrl~Ao neste Congresso; pon!m 0 IImltado. espa~o 
nAo nos permlte que nos alarguemos mals. A Secre
tarla do Congresso estll iI dlspcslt;;ilo de todos para 
prestar os esclareclmentos necssslirios. 

MOREIRA RATa 

Selos de Portugal, Ultramar e Estrangelro. 
Novidades. Tematicos. Sobrescrltas de 1.0 dia. 
-- TO DO 0 MATIERIAL FILATfLICO --

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

Telef. 834108 
(PORTUGAL) 

FILATELISTAS! 

Srinbolo do XVI Congresso Internacional " 
de Ex-Lrbris 

PORTUCAL - ULTRAMAR 
REM'ESSAs A ESCOLHA 

, com selos novos e usados 

E'm pagamento, aceito selos em· 
qua·ntidade 

Pedir tabela de valorizat;ao 
e condit;6es de troca 

SANCHO OSORIO 
~artado 1312 L1SBOA- i 

Se vos interessa, estar ao corrente das tend~ncias da filatella 
de hoje, e. de vosso interesse, LER 

"JORNALISTA FILATELICO" 
- a rnais objectiva - a mais variada - a mais ilustrada-

inolui nas suas BO paginas, urn Suplernento Especial com a indlcar;:so 
e reprodur;:so das Novidades Mundiais por TEMAS e suas obliterar;:oes 

N.· isolado 20$-15 Cr$-Assinatura Anual 100$-90 crs (aviio) 
Redac./Adminlstrar;:ao: Av. Joso XXI, 43-2.· Dt.· (USBOA-l) 
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MARCOFILIA DE PORTUGAL - LECIS·LA~AO 
- EMISSOES DE SELOS E. MARCOFILIA 
DOS NOVOS PAISES DE EXPRESSAO 

PORTUCUESA 

comp'lIado por JOSE RODRIGO DIAS. FERREIRA 

MARCOFILIA 

Portugal 

Carimbos de 1: dia de clrcula9io 

APOIO A PRODUCAO NACIONAL - Lis
boa, 7 de Abril de 1976. C8rlmbos IdAntlcos 
em Porto (Municipio), Colmbra e Funchal. 

EUROPA 76 - Lisboa, 3 de Maio de 1976. 
Carlmbos IdAnticos em Porto (Municipio), 
Coimbra e Funchal. 

Carimbos ComemorativoB 

1.' MOSTAA FILATELlCA DO CLUBE DE 
CAMPISMO DO PORTO. Porto, 5 de Abril de 
1976. Posto de Correio na R. D. Manuel II, 30. 
; 1." CENTENARIO DA CAIXA GERAL DE 
DEPOSITOS. Lisboa, 10 e 12 de Abril de 1976. 
Posto de Correio na Rua do Ouro, 49. 
• DIA DO ESCUTEIRO. Oueluz, 23 de Abril 
(Ie 1976. 
'. D1A DO ESCUTEIRO. Angra do Heroismo, 
~3 ,:Ie Abril de 1976. 
. DIA DO ESCUTEIRO. Funchal, 23 de Abril 
de 1976. 

ELEVACAO DE FAO A VILA. Fao, 26 de 
Abril de 1976. 

1.' EXPOSICAO FEIRA. Vila Franca de Xira, 
1 de Maio de 1976. 

MOSTRA FILATELlCA E NUMISMATICA. 
ESCOLA PREPARATDRIA PADRE MANUEL 
ALVARES. Ribelra Brava, 6 de Maio de 1976. 

XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EX
·LlBRIS. Lisboa, 11 de Agosto de 1976. Pos
to de Correio na Fundacao Gulbenkian. 

. TIMOR 

: Porque 0 correio ests suspenso, os cor
reios de Llsboa, estao a devolver aos reme
~entes, as correspondencias nas quais sao 
aflxados .papeis com os segulntes dizeres: 

a duplicador, tlnta roxa. 
.. , DEVOLVIDO AO REMETENTE. 
~Po;' . estarem Interrompidas' as' comunlca

c;oes postals com Timor e nao estar prevlsto 
o seu pr6xlmQ restabeleclmento-. 

Impressos a verde 'ou preto. 
DEVOLVIDO AO REM ENTENTE 

.Por as comunlcacoes postals cl Timor 
estarem total mente Interrompldas e nao se 
prever, para data pr6xima, 0 restabelecl
rriento-. 

LEGISLACAO 

Portugal 

PORTARIA N." 801/75. 31.12.1975. Altera
cao da taxa unitarla da exploracao postal. 

PORTARIA N." 27/76. 21.1.1976. Emlssao 
extraordinsria de selos, com tarja fosfore
cente, comemorativa do Ano Internacional 
da Mu!her. 

NORMAS PRIVATIVAS DOS C.T.T. 

CCOOO 176 DSC. 7.1.1976. Perfuracao dos 
selos. Cancelamento. Inicials A. & M. 

CCOOO 276 DSC. 13.1.1976. Avenca da cor
respondencia a expedir .pelos servicos of i
ciais. 

EMISSOES DE SELOS DOS NOVOS PAISES 
DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

REPIlBLlCA POPULAR DE ANGOLA 

Emissio aDla Intemaclonal do Trabalho

Esta nova emissao sera da taxa de um an
golar, e a tiragem de dois mllhoes de selos. 
o selo, cuja projecc;ao e do Governo de An
gola, tem as segulntes Inscrlcoes: .Dia In
ternacional do Trabalho-, .Prlmelro de Malo-, 
.Pelo Poper Popular. e .Republica Po.pular 
de Angola-. As cores sao 0 vermelho. azul, 
amarelo e 0 preto. 
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Series novas com carimbo do 1.0 dia: sim
ples ou em quadras, de 1966 a 1968 e em 
duplas verticais e horizontais, de 1969 a 1973. 
Resposta a Secretaria ao n.O 200. 

Pretende-se correspondente em Fran~a para 
troca de novidades, novos e usados - Jose 
Sieuve Afonso - Rua Estado da india, 10-
-IO.o-A - Sacavem. Portugal. 

Vende-se colect;fio completa do Tomal eNo
ticias Filatelico. . Resposta it Secretaria ao 
n.o 300. 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3.° 

LlSBOA-2 - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR 
Ii a nossa grande especialidade 

Selos de todo 0 mundo para 
todos os temas 

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

COMPRA - VENDA 

Execu~ao rapida de pedidos 
por correspondencia 

ETIQU,ET AS DE F6SFOROS 
ReuniiSes para trocas todos os sabados, 
das 17 as 19 horas. na nos sa sede 

Ay. Almirante Reis. 70-5.0 -Dt.o 
LISBOA- 1 

TAP - Medal'ha de Merito 
Filah~lico 

o CLUBE FILATi:LlCO DA TAP, membro da 
Federacao Internaclonal das Socledades Aero
filatellcas (FISA), instituiu um premio de 
honra internacional, materlallzado sob a for
ma de MEDALHA DE MJ:RITO FILATJ:L1CO 
(mod. 80). 

Este premio fol atribuido em 1975 aos se-
guintes aerofilatellstas: 

.ESPANA-7S- (Madrid, 4/13-IV-197S) 
ROGER SASSE (Franc;a/France/France) 

.ARPHILA-75- (Paris, 6/16-VI-1975) 
CHARLES TAYLOR (Grii-Bretanha/Great 

Britain/Grande-Bretagne) 

.THEMABELGA-7S- (Bruxelles 13/21-XII-
1975) 

HASSE ODJ:N (Suecla/Sweden/Suede) 

Informacao prestada por 
TAP PHILATELIC CLUB 

Domingos Sacramento 
Mercado FilahHico de Lisboa 

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

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

* TODO a MATERIAL NECESSARia 
AO FILATELISTA 

* AlBUNS DE PORTUGAL, Ul TRAMAR, 
ESTRANGEIRO, EDI<;6ES SIMOES FER
REIRA, DOMINGOS DO SACRAMENTO 

E ELADIO DOS SANTOS 

* Circulares gratis em distribui~o 
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Trocos selos estrangeiros e portugueses. 
Tambem vendo, Portugal e Ultrarnar 70% de 
desconto. Estrangeiros 1$50 0 franco Yvert. 
Mario Manuel Leimo. Lote 54-6. B. Reboleira 
SuI. Amadora. 

Selos. Compro e vendo. 
Lotes, «stocks:., col~oes novos ou usados. 
Tenho grande «stockn de selos cIassicos, 

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

Rua da Penha de Fran(fol, 256-2.0-Esq. -
Telefone 833878. 

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 
apreciac;iio. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Tenho para troca, a16m de muitas series 
novas e selos soltos, de Portugal. Ultrarnar 
e estrangeiro, FDC., postais m8.ximos, etc., 
etc. Receberei postais e sobrescritos (novos 
ou us ados) com selos impressos, FDC. Por
tugueses com serie completa, cartas, pre ou 
nao, filatelicas, cooulas camararias, notas fora 
de circulac;ao, medalhas, moedas, etc. -
- Mascarenhas - R. Visconde Serubal, 223-3.° 
PORTO. 

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

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

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

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

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA -
Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que 
colecciona. Faremos envio para apreciac;iio. 
S~RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo, 
compro, Pilgando bem. Paulo Sa Machado, 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

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

Troco selos usados de Portugal e Ex-Colo
nias por tematicas (desportos, religiao, fauna 
e flora) Cat. Yvert e A. V. (Franc;a) Joao Cas
tro e Silva - Casal Mayor-Lanheses - Portu
gal. 

COM PRO / ACHEn / ANKAUF. VEN
DO / VENTE / VERCAUF. TROCO / CHAN
GE / TAUSCH selos nacionais e estrangeiros. 
Jorge Manuel Soares Lopes - Rua Chibuto, 
lote 434-4.° Esq.o Ret. Olivais Sul- Lisboa 6. 

COMPRO provas, erros, ensaios, F.D.C. cir
culados com regis to, inteiros - 1l0stais, aero
gramas e flamulas re1acionados com 0 tema 
PINTURA EUROPEIA OCIDENTAL. Fer
nando Reis. Av. Serpa Pinto, 737 - Matosi
MOS. 

Mr. Iuri Isakov 
Moskovski pro 31 K.V. 10 
Kharkow 50 URSS 

Esta interessado em series completas novas 
de Portugal, Espanha, Republica Popular de 
Angola, Republica da Guine-Bissau, Timor, 
Colonias Inglesas e paises exoticos. Trocas base 
catalogo Yvert. 

COMPRO cartas pre-filatelicas francesas, 
italianas e outras, fornecendo a pedido a lista 
de carimbos que interessam. Fernando Reis. 
Av. Serpa Pinto, 737 - MATOSINHOS. 

COMPRO provas erros, ensaios, F.D.C. cir
culados com registo, inteiros-postais. aerogra
mas e flAmulas relacionados com 0 tema PIN
TURA EUROPEIA OCIDENTAL. Fernando 
Reis. Av. Serpa Pinto, 737 - MATOSINHOS. 

Com pro series novas de Portugal e even
tualmente outras; obliterac;i5es ilustradas, car
tas circuladas antigns de paises e temas, erros 
e variedades. Tambem troco por provas de 
luxo e de artista, para temas. ~LIX DA 
COSTA ILHA - ALCOENTRE 
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REP\JBLlCA GUINt-BISSAU 

\Jltimas emissaes (Segundo aL ~cho de la 
Timbrologie») 

Fundacao do Partido (19 de Setembro de 
1956) 2 pesos e 10 pesos. 

Proclamacilo da Independencla (24 de Se
tembro de 1973) 3 .pesos e 5 pesos. 

Anlversarlo de Amflcar Cabral, 1 peso e 10 
pesos. 

REP\JBUCA POPULAR DE MOC;AMBIQUE 

Emlssiio comemorativa da vislta 
do .. Presidente Kaunda» 

Os Correlos de Mocamblque apuzeram nos 
selos do oAcordo de Lusaka., nas taxas de 
2$00, 3$50 e 6$00, as legendas segulntes: 

.Presldente Kenneth Kaunda., 
Prlmelra vislta 20.4.76. 

Os selos foram postos em clrculacao em 
Maputo, no dla 21 de Abril, nilo tendo ha
vldo nem sobrescrlto of lela I ou carlmbo de 
1'- dla de clrculacao. 

BIBLIOGRAFIA FILATl:LlCA 

Aerogramas de Portugal. Paulo Rul Barata. 
Boletlm do Instltuto .Luls de Camces •. 
Macau. Vol. IV n.- 4. Artlgo .Marcas Pos-

tals de Macau, por Alexandre Guedes de 
Magalhiles ... 

Boletlm do Instltuto -LuIs de Camoes., 
Macau. Vol. JX N: 1. Artigo .Marcas Pos

tais de Macau (Aditamento), por Alexandre 
Guedes de Magalhiles. 

Anuarlo Filatelico Portugues. Edlcao da 
Publifil. 

DESEO CAMBIO, BASE CATALOGO YVERT, 
PARA CAMBIO DE SERIES COMPlETAS DE 
TODD EL MUNDO. 
YO PUEDO ESCRIBIR EN LINGUA ESPANHOLA. 
INGLES. FRANCES, ALEMAN, ITALIANO, HUN· 
GARO Y RUMANO 
COSTEA DUMITRU 

Str. Luptel 
Bloe C - Se. B. Ap. 22 
2400-SIBIU 
ROMANIA 

NuCLEO FILATi!LlCO - NUMISMATICO. 

- MEDALHfSTlCO E FILUMENfSTICO 

DO ATENEU COMERCIAL DO PORTO 

Fundado em 28 de Agosto de 1869 0 Ate
neu Comerclal do Porto tem desenvolvldo ao 
longo da sua existencla mais do que cente
narla, uma actlvidade a todos os tftulos no
tavel no campo cultural, Intelectual e recrea
tlvo. 

Por Iniclativa dos srs. Angelo Correia, Er
nesto Rangel, Paulo Sa Machado e Arqul
tecto Ricardo Gil da Costa fol fundado em 
2 de Outubro de 1967 0 nucleo em epfgrafe 
que conta, :presentemente, 81 associados. 

As Exposic;oes e outras realizacoes que 0 

referldo nucleo tem levado a efelto nas dl
versas especlalidades em que a sua activi
dade se desdobra multo tern contrlbuldo nos 
ultimos anos para elevar 0 nlvel cultural dos 
s6clos e vlsltantes do vetusto Ateneu Co
merclal do Porto. 

SELDS 
PORTUGAL, COL6NIAS E 

ESTRANGEIROS. CLASSICOS 

S£RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1." DEZEMBRO, 45·3.

TELEF. 365852 

LlSBOA 
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Revista Filatelica Portuguesa. Uma revista ao servi~ do col ecc ionador. 
Assinatura anual (11 numeros) 120$00. Envia-se exemplar amos~ra a 
quem 0 solicite e envie 5$00. em selos. para portes e despesa-s de expe
diente. Esoreva-nos. IPra<;a Artur Portela, 2-5.· Dt.· - Lisboa 4-
PORTUGAL 

MANUEL ANTONIO JERONIMO 
FILATELISTA - FILUMINISTA 

COMPRA - TROCA - VENDE 
u. COELHO DA ROCHA, 112, RIC D _. 

(A Campo de Ourique) 
Telf. 66 5093 (&1\1iP.666023) LISBOA-3 

A. GAMA BEIS 
(MR. CORK} 

Member of Portuguese Chamber of Commerce 

WELCOMES YOU AT 
Casa das Corti~as - Metropolis 
(Cork House) (Mrs. Cork's Souvenir Shop) 
4 - 6 - Ruo do Escola Politcicnlca - 8 -10 

llELE {~~~~~; UJ~l~TEs 
LISBON - PORTUGAL 

WONDERFUL COLLECTION OF CORK 
SPIECIALTIU 

A FILAT~LICA 

Selos paf'a colec~iies 

COMPRA E VENDE 

Apartado 13 - Telefone 856 - ELVAS 

«0 SELO POSTAlL» 

Em vlrtude do lapso verificado na pagl
nagiio do Boletim n. 283. ao qual fizemos re
fer~ncla no ultimo numero da nossa publlca
«;;ao. alguns dos nossos estimados leltores so
IIcltaram que, quando se conclulr a publlca
gao deste trabalho. se publlquem novamente 
as paglnas 1 a 4 de modo a que possam ser 
destacadas do Boletim sem afectar as res
tantes paglnas da revlsta. 

Indo ao encontro do desejo manlfestado 
por esses s6clos do C.F.P., que sao os nos
sos prezados leitores, prometemos. desde 
ja, satlsfazer 0 pedldo. aproveitando a oca
siiio para rectlficar urn lapso verlflcado quan
do da revlsao das provas dos assuntos tra
tados nas cltadas paglnas. 

Mals 'Informamos os nossos leltores de 
que, Igualmente no final da publlcagiio deste 
despretencloso trabalho. faremos lnserlr nas 
paglnas do Boletim. 0 fndice. a bibllografia 
e as erratas. 

Numeradas de 13 a 20 segue-se neste nu
mero a publlcagiio de mals 8 paglnas do 
aludido trabalho. 
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ANUNCIOS ECONOMICOS 
TABELA DE PUBLICIDADE" {MINIMO, ATE 5 LlNHAS 

" CADA LlNHA A MAIS 
25$00 
5$00 

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

F£LIX DA COSTA ILHA - ALCOEN
TRE. 

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

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

NOVAS EMISSOES - Fornec;:o novidades 
de qualquer pais ou tema, nas melhores con
dic;:oes. Pec;:a circular de inscric;:ao. prontamente 
remetida. S£RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

V. QUE SABE ESCOLHER ... pois claro! 
Escolhe folhas em Formato internacionaJ, mo
delos normal e luxo, para montagem das suas 
colecc;:oes, editadas por S£RGIO SIMOES
CALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a 
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra. 

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

MATERIAL FILAttLICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite prec;:arios, que pronta
mente the serao remetidos. Fac;:o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
S£RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

OS SELOS QUE PRETENDER e 0 ma
terial filatelico que desejar, encontrara por 
eerto em S€RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. Pec;:a prec;:arios. 

Novidades de Moc;:ambique. Series de LU
SAKA. INDEPENDE:NCIA e cUTV, blocos 
e FDC. Ed. Lumano C.P. 2505 - Lourenc;:o 
Marques. Republica Popular de Moc;:ambique. 

VENDO MATERIAL FILAT£LICO AOS 
MELHORES PRECOS - Albuns, Classifica
dores, Tiras Hawid, Pinc;:as, etc. Jorge M. S. 
Lopes - Rua Chibuto, lote 434-4.· E. Ret. -
Olivais Sul- Lisboa 6. 

Oferec;:o: Italia. Vatieano e S. Marino. 
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. log!. AI· 
drovani Constantino - 40.060 VilJafontana. 
Bologna. Italia. 

Com pro, Troco e Vendo selos classicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de 'pacotes. Vendo aIbuns 
e material filatelico. A. Borges Brito
BARREIRO - Portugal - Telefone 2272329. 

COMPRO e VENDO selos NOVOS e 
USADOS de Portugal, Ultramar e Estran
geiro, ou dos Temas Cosmos. Desportos, 
Fauna. Flores. Pintura. Religiosos. etc. No
vidades e Sobrescritos. Pec;:a Listas gratis 
a: SILVA PEREIRA. Rua Ant6nio No
bre, 43-2.· Dtd.· - LISBOA-4 ou Telefone 
784816. 

COMPRO TUDO: colecc;:oes, lotes. conjun
tos, «stocks~, novos e usados. de Portugal, 
Ultramar e Estrangeiro. Principalrnente co
Jecc;:oes especializadas, interessam-me muito. 
S£RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

MATERIAL FILAT£LICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pre~arios. que pronta
mente the serao remetidos. Fac;:o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
S£RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

COMPRO cartas pre-filatt~licas francesas. 
italianas e outras, fornecendo a pedido a lista 
de carimbos que interessam. Fernando Reis. 
Av. Serpa Pinto, 737 - Matosinhos. 

SELOS: Sempre em stock. Portugal, Pro
villeias Ultramarinas e estrangeiro. 

Novidades: Vendemos facial + 10 % e por
tes. Para mais informac;:oes p~a 0 nosso bo
letim. No seu proprio interesse, nao com
pre qualquer serie ou selo que falte em sua 
colec~ao, sem nos consultar. A. Antunes. 
P. O~ Box. 2611- Durban, 4000, S. A. 
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Marques. Republica Popular de Moc;:ambique. 

VENDO MATERIAL FILAT£LICO AOS 
MELHORES PRECOS - Albuns, Classifica
dores, Tiras Hawid, Pinc;:as, etc. Jorge M. S. 
Lopes - Rua Chibuto, lote 434-4.· E. Ret. -
Olivais Sul- Lisboa 6. 

Oferec;:o: Italia. Vatieano e S. Marino. 
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. log!. AI· 
drovani Constantino - 40.060 VilJafontana. 
Bologna. Italia. 

Com pro, Troco e Vendo selos classicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de 'pacotes. Vendo aIbuns 
e material filatelico. A. Borges Brito
BARREIRO - Portugal - Telefone 2272329. 

COMPRO e VENDO selos NOVOS e 
USADOS de Portugal, Ultramar e Estran
geiro, ou dos Temas Cosmos. Desportos, 
Fauna. Flores. Pintura. Religiosos. etc. No
vidades e Sobrescritos. Pec;:a Listas gratis 
a: SILVA PEREIRA. Rua Ant6nio No
bre, 43-2.· Dtd.· - LISBOA-4 ou Telefone 
784816. 

COMPRO TUDO: colecc;:oes, lotes. conjun
tos, «stocks~, novos e usados. de Portugal, 
Ultramar e Estrangeiro. Principalrnente co
Jecc;:oes especializadas, interessam-me muito. 
S£RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

MATERIAL FILAT£LICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pre~arios. que pronta
mente the serao remetidos. Fac;:o remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
S£RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

COMPRO cartas pre-filatt~licas francesas. 
italianas e outras, fornecendo a pedido a lista 
de carimbos que interessam. Fernando Reis. 
Av. Serpa Pinto, 737 - Matosinhos. 

SELOS: Sempre em stock. Portugal, Pro
villeias Ultramarinas e estrangeiro. 

Novidades: Vendemos facial + 10 % e por
tes. Para mais informac;:oes p~a 0 nosso bo
letim. No seu proprio interesse, nao com
pre qualquer serie ou selo que falte em sua 
colec~ao, sem nos consultar. A. Antunes. 
P. O~ Box. 2611- Durban, 4000, S. A. 
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Trocos selos estrangeiros e portugueses. 
Tambem vendo, Portugal e Ultrarnar 70% de 
desconto. Estrangeiros 1$50 0 franco Yvert. 
Mario Manuel Leimo. Lote 54-6. B. Reboleira 
SuI. Amadora. 

Selos. Compro e vendo. 
Lotes, «stocks:., col~oes novos ou usados. 
Tenho grande «stockn de selos cIassicos, 

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

Rua da Penha de Fran(fol, 256-2.0-Esq. -
Telefone 833878. 

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 
apreciac;iio. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Tenho para troca, a16m de muitas series 
novas e selos soltos, de Portugal. Ultrarnar 
e estrangeiro, FDC., postais m8.ximos, etc., 
etc. Receberei postais e sobrescritos (novos 
ou us ados) com selos impressos, FDC. Por
tugueses com serie completa, cartas, pre ou 
nao, filatelicas, cooulas camararias, notas fora 
de circulac;ao, medalhas, moedas, etc. -
- Mascarenhas - R. Visconde Serubal, 223-3.° 
PORTO. 

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

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

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

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

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA -
Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que 
colecciona. Faremos envio para apreciac;iio. 
S~RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo, 
compro, Pilgando bem. Paulo Sa Machado, 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

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

Troco selos usados de Portugal e Ex-Colo
nias por tematicas (desportos, religiao, fauna 
e flora) Cat. Yvert e A. V. (Franc;a) Joao Cas
tro e Silva - Casal Mayor-Lanheses - Portu
gal. 

COM PRO / ACHEn / ANKAUF. VEN
DO / VENTE / VERCAUF. TROCO / CHAN
GE / TAUSCH selos nacionais e estrangeiros. 
Jorge Manuel Soares Lopes - Rua Chibuto, 
lote 434-4.° Esq.o Ret. Olivais Sul- Lisboa 6. 

COMPRO provas, erros, ensaios, F.D.C. cir
culados com regis to, inteiros - 1l0stais, aero
gramas e flamulas re1acionados com 0 tema 
PINTURA EUROPEIA OCIDENTAL. Fer
nando Reis. Av. Serpa Pinto, 737 - Matosi
MOS. 

Mr. Iuri Isakov 
Moskovski pro 31 K.V. 10 
Kharkow 50 URSS 

Esta interessado em series completas novas 
de Portugal, Espanha, Republica Popular de 
Angola, Republica da Guine-Bissau, Timor, 
Colonias Inglesas e paises exoticos. Trocas base 
catalogo Yvert. 

COMPRO cartas pre-filatelicas francesas, 
italianas e outras, fornecendo a pedido a lista 
de carimbos que interessam. Fernando Reis. 
Av. Serpa Pinto, 737 - MATOSINHOS. 

COMPRO provas erros, ensaios, F.D.C. cir
culados com registo, inteiros-postais. aerogra
mas e flAmulas relacionados com 0 tema PIN
TURA EUROPEIA OCIDENTAL. Fernando 
Reis. Av. Serpa Pinto, 737 - MATOSINHOS. 

Com pro series novas de Portugal e even
tualmente outras; obliterac;i5es ilustradas, car
tas circuladas antigns de paises e temas, erros 
e variedades. Tambem troco por provas de 
luxo e de artista, para temas. ~LIX DA 
COSTA ILHA - ALCOENTRE 
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REP\JBLlCA GUINt-BISSAU 

\Jltimas emissaes (Segundo aL ~cho de la 
Timbrologie») 

Fundacao do Partido (19 de Setembro de 
1956) 2 pesos e 10 pesos. 

Proclamacilo da Independencla (24 de Se
tembro de 1973) 3 .pesos e 5 pesos. 

Anlversarlo de Amflcar Cabral, 1 peso e 10 
pesos. 

REP\JBUCA POPULAR DE MOC;AMBIQUE 

Emlssiio comemorativa da vislta 
do .. Presidente Kaunda» 

Os Correlos de Mocamblque apuzeram nos 
selos do oAcordo de Lusaka., nas taxas de 
2$00, 3$50 e 6$00, as legendas segulntes: 

.Presldente Kenneth Kaunda., 
Prlmelra vislta 20.4.76. 

Os selos foram postos em clrculacao em 
Maputo, no dla 21 de Abril, nilo tendo ha
vldo nem sobrescrlto of lela I ou carlmbo de 
1'- dla de clrculacao. 

BIBLIOGRAFIA FILATl:LlCA 

Aerogramas de Portugal. Paulo Rul Barata. 
Boletlm do Instltuto .Luls de Camces •. 
Macau. Vol. IV n.- 4. Artlgo .Marcas Pos-

tals de Macau, por Alexandre Guedes de 
Magalhiles ... 

Boletlm do Instltuto -LuIs de Camoes., 
Macau. Vol. JX N: 1. Artigo .Marcas Pos

tais de Macau (Aditamento), por Alexandre 
Guedes de Magalhiles. 

Anuarlo Filatelico Portugues. Edlcao da 
Publifil. 

DESEO CAMBIO, BASE CATALOGO YVERT, 
PARA CAMBIO DE SERIES COMPlETAS DE 
TODD EL MUNDO. 
YO PUEDO ESCRIBIR EN LINGUA ESPANHOLA. 
INGLES. FRANCES, ALEMAN, ITALIANO, HUN· 
GARO Y RUMANO 
COSTEA DUMITRU 

Str. Luptel 
Bloe C - Se. B. Ap. 22 
2400-SIBIU 
ROMANIA 

NuCLEO FILATi!LlCO - NUMISMATICO. 

- MEDALHfSTlCO E FILUMENfSTICO 

DO ATENEU COMERCIAL DO PORTO 

Fundado em 28 de Agosto de 1869 0 Ate
neu Comerclal do Porto tem desenvolvldo ao 
longo da sua existencla mais do que cente
narla, uma actlvidade a todos os tftulos no
tavel no campo cultural, Intelectual e recrea
tlvo. 

Por Iniclativa dos srs. Angelo Correia, Er
nesto Rangel, Paulo Sa Machado e Arqul
tecto Ricardo Gil da Costa fol fundado em 
2 de Outubro de 1967 0 nucleo em epfgrafe 
que conta, :presentemente, 81 associados. 

As Exposic;oes e outras realizacoes que 0 

referldo nucleo tem levado a efelto nas dl
versas especlalidades em que a sua activi
dade se desdobra multo tern contrlbuldo nos 
ultimos anos para elevar 0 nlvel cultural dos 
s6clos e vlsltantes do vetusto Ateneu Co
merclal do Porto. 

SELDS 
PORTUGAL, COL6NIAS E 

ESTRANGEIROS. CLASSICOS 

S£RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1." DEZEMBRO, 45·3.

TELEF. 365852 

LlSBOA 
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MARCOFILIA DE PORTUGAL - LECIS·LA~AO 
- EMISSOES DE SELOS E. MARCOFILIA 
DOS NOVOS PAISES DE EXPRESSAO 

PORTUCUESA 

comp'lIado por JOSE RODRIGO DIAS. FERREIRA 

MARCOFILIA 

Portugal 

Carimbos de 1: dia de clrcula9io 

APOIO A PRODUCAO NACIONAL - Lis
boa, 7 de Abril de 1976. C8rlmbos IdAntlcos 
em Porto (Municipio), Colmbra e Funchal. 

EUROPA 76 - Lisboa, 3 de Maio de 1976. 
Carlmbos IdAnticos em Porto (Municipio), 
Coimbra e Funchal. 

Carimbos ComemorativoB 

1.' MOSTAA FILATELlCA DO CLUBE DE 
CAMPISMO DO PORTO. Porto, 5 de Abril de 
1976. Posto de Correio na R. D. Manuel II, 30. 
; 1." CENTENARIO DA CAIXA GERAL DE 
DEPOSITOS. Lisboa, 10 e 12 de Abril de 1976. 
Posto de Correio na Rua do Ouro, 49. 
• DIA DO ESCUTEIRO. Oueluz, 23 de Abril 
(Ie 1976. 
'. D1A DO ESCUTEIRO. Angra do Heroismo, 
~3 ,:Ie Abril de 1976. 
. DIA DO ESCUTEIRO. Funchal, 23 de Abril 
de 1976. 

ELEVACAO DE FAO A VILA. Fao, 26 de 
Abril de 1976. 

1.' EXPOSICAO FEIRA. Vila Franca de Xira, 
1 de Maio de 1976. 

MOSTRA FILATELlCA E NUMISMATICA. 
ESCOLA PREPARATDRIA PADRE MANUEL 
ALVARES. Ribelra Brava, 6 de Maio de 1976. 

XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EX
·LlBRIS. Lisboa, 11 de Agosto de 1976. Pos
to de Correio na Fundacao Gulbenkian. 

. TIMOR 

: Porque 0 correio ests suspenso, os cor
reios de Llsboa, estao a devolver aos reme
~entes, as correspondencias nas quais sao 
aflxados .papeis com os segulntes dizeres: 

a duplicador, tlnta roxa. 
.. , DEVOLVIDO AO REMETENTE. 
~Po;' . estarem Interrompidas' as' comunlca

c;oes postals com Timor e nao estar prevlsto 
o seu pr6xlmQ restabeleclmento-. 

Impressos a verde 'ou preto. 
DEVOLVIDO AO REM ENTENTE 

.Por as comunlcacoes postals cl Timor 
estarem total mente Interrompldas e nao se 
prever, para data pr6xima, 0 restabelecl
rriento-. 

LEGISLACAO 

Portugal 

PORTARIA N." 801/75. 31.12.1975. Altera
cao da taxa unitarla da exploracao postal. 

PORTARIA N." 27/76. 21.1.1976. Emlssao 
extraordinsria de selos, com tarja fosfore
cente, comemorativa do Ano Internacional 
da Mu!her. 

NORMAS PRIVATIVAS DOS C.T.T. 

CCOOO 176 DSC. 7.1.1976. Perfuracao dos 
selos. Cancelamento. Inicials A. & M. 

CCOOO 276 DSC. 13.1.1976. Avenca da cor
respondencia a expedir .pelos servicos of i
ciais. 

EMISSOES DE SELOS DOS NOVOS PAISES 
DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

REPIlBLlCA POPULAR DE ANGOLA 

Emissio aDla Intemaclonal do Trabalho

Esta nova emissao sera da taxa de um an
golar, e a tiragem de dois mllhoes de selos. 
o selo, cuja projecc;ao e do Governo de An
gola, tem as segulntes Inscrlcoes: .Dia In
ternacional do Trabalho-, .Prlmelro de Malo-, 
.Pelo Poper Popular. e .Republica Po.pular 
de Angola-. As cores sao 0 vermelho. azul, 
amarelo e 0 preto. 
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Series novas com carimbo do 1.0 dia: sim
ples ou em quadras, de 1966 a 1968 e em 
duplas verticais e horizontais, de 1969 a 1973. 
Resposta a Secretaria ao n.O 200. 

Pretende-se correspondente em Fran~a para 
troca de novidades, novos e usados - Jose 
Sieuve Afonso - Rua Estado da india, 10-
-IO.o-A - Sacavem. Portugal. 

Vende-se colect;fio completa do Tomal eNo
ticias Filatelico. . Resposta it Secretaria ao 
n.o 300. 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3.° 

LlSBOA-2 - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR 
Ii a nossa grande especialidade 

Selos de todo 0 mundo para 
todos os temas 

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

COMPRA - VENDA 

Execu~ao rapida de pedidos 
por correspondencia 

ETIQU,ET AS DE F6SFOROS 
ReuniiSes para trocas todos os sabados, 
das 17 as 19 horas. na nos sa sede 

Ay. Almirante Reis. 70-5.0 -Dt.o 
LISBOA- 1 

TAP - Medal'ha de Merito 
Filah~lico 

o CLUBE FILATi:LlCO DA TAP, membro da 
Federacao Internaclonal das Socledades Aero
filatellcas (FISA), instituiu um premio de 
honra internacional, materlallzado sob a for
ma de MEDALHA DE MJ:RITO FILATJ:L1CO 
(mod. 80). 

Este premio fol atribuido em 1975 aos se-
guintes aerofilatellstas: 

.ESPANA-7S- (Madrid, 4/13-IV-197S) 
ROGER SASSE (Franc;a/France/France) 

.ARPHILA-75- (Paris, 6/16-VI-1975) 
CHARLES TAYLOR (Grii-Bretanha/Great 

Britain/Grande-Bretagne) 

.THEMABELGA-7S- (Bruxelles 13/21-XII-
1975) 

HASSE ODJ:N (Suecla/Sweden/Suede) 

Informacao prestada por 
TAP PHILATELIC CLUB 

Domingos Sacramento 
Mercado FilahHico de Lisboa 

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

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

* TODO a MATERIAL NECESSARia 
AO FILATELISTA 

* AlBUNS DE PORTUGAL, Ul TRAMAR, 
ESTRANGEIRO, EDI<;6ES SIMOES FER
REIRA, DOMINGOS DO SACRAMENTO 

E ELADIO DOS SANTOS 

* Circulares gratis em distribui~o 
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LEGISLAC;AO 

EMISSAO DE "APOIO A PRODUCAO NACIONAL" 

AS selos, cula composl~o a dos Servl~os Artis· 
tlcos dos crr, tAm as dlmens-es de 25,6 x 20,8 mm, 
compreendendo a serrllha, com 0 danteado 13,5. 

as trabalhos de Impressao foram executados em 
offset pela Imprensa Naclonal-Casa da Moeda. 

a plano de emlssAo e 0 segulnte: 

(Reprodu~ao autorlzada pelos em 

$50 - tlragem de 5 000 000 em folhas de 100 selos 
1$00 - tlragem de 5000 000 em folhas de 100 selos 

Fol marcada a data de 7 de Abril de 1976 para 
o 1.· dla de clrcula~o da nova emlssao. 

EMISSAO "EUROPA· 76" 

(Reprodu~iio eutorlzada pelos cm 

as selos, cula composlgao a dos Servl~os ArtIs
tlco! dos crr tAm as dlmensoes de 37x27,2mm com
preendendo a serrllha, com 0 denteado 12:12,5. 

as trabalhos de Impresslio foram executados em 
offset pela Imprensa Naclonal - Casa da Moeda. 

o plano de emlssao a 0 segulnte: 

3$00 tlragem de 10 000 000 em folhas de 50 selos 
20$00 tlragem de 500000 em folhas de 50 selos 

Sobre estes selos a Impressa uma tarja fosfores
cente. 

Fol marcada a data de 3 de Malo de 1976 para 0 
1.· dla de clrcula~ao da nova emlssAo. 

SOLETIM DO CLUSE FILATi:lICO' DE P.ORTUGAl 

nada resultou ate Janeiro passado, a nfto ser 3 plena 
adesao da Funda\Oao Calouste Gulbenklan. Poram, desde ' 
Mar~o ultimo, que se obteve aberts colabora~lio da 
Dlrec~lio·Geral do Turlsmo, da CAmara Municipal de 
lIsboa, da Impransa Naclonal-Casa da Moeda, da BI
blloteca Naclonal de lIsboa, da T.A.P., do Cradlto Pre
dial PortuguAs, alam das entldades anterlormante cl
tadas e de multas outras nlio menos coadJuvantes, 
como a Secretarla de Estado da Cultura e 0 Mlnl&tarlo 
dos Negoclos Estrangelros. . 

Da conluga~o dos esfor~os da Comissao Executlva 
e dos auxillos prestados, resultou Iii um Programa de 
excepclonal Interesse (que se lamenta nao podermos 
Inserlr aqul na Integra, mas que, quem 0 daselar, 
poden! obtll·lo na morade aclma cltada), do qual des
tacamos 7 Exposl~lIes de ex-lIbrls e de blbllografia 
especlallzada, sesslio de conferAnclas e comunlca¢as 
com tradu~ilo slmultanea, Concurso Internaclonal para 
apuramento dos mals artlstlcQs ex-lIbrls executados 
expressamente sob 0 terna .0 Sol quando nasce a para 
todos-, vlslta gulada ao Museu e iI Exposl~o come
moratlva dos 20 anos da Funda~l!ci Gulbenklan, passelo 
turlstlco-cultural a08 arradores de lIsboa e Plir-do·Sol 
no restaurante do Castelo de Silo Jorge, para encer
ramento do Congresso. Aos congresslstas, serllo of ere
cldas vallosas pUbllca~lIes (constltuldas por IIvros e 
catlliogo geral, de excspclonal Interesse), podendo alnda 
adqulr!r, a baixo pre~o, uma medalha comemoratlva e 
calxas de fosforos dedlcadas ao aconteclmento. Outras 
motlva~lIes, de grande Interesse, lustlflcam al'nda a 
Inscrl~Ao neste Congresso; pon!m 0 IImltado. espa~o 
nAo nos permlte que nos alarguemos mals. A Secre
tarla do Congresso estll iI dlspcslt;;ilo de todos para 
prestar os esclareclmentos necssslirios. 

MOREIRA RATa 

Selos de Portugal, Ultramar e Estrangelro. 
Novidades. Tematicos. Sobrescrltas de 1.0 dia. 
-- TO DO 0 MATIERIAL FILATfLICO --

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

Telef. 834108 
(PORTUGAL) 

FILATELISTAS! 

Srinbolo do XVI Congresso Internacional " 
de Ex-Lrbris 

PORTUCAL - ULTRAMAR 
REM'ESSAs A ESCOLHA 

, com selos novos e usados 

E'm pagamento, aceito selos em· 
qua·ntidade 

Pedir tabela de valorizat;ao 
e condit;6es de troca 

SANCHO OSORIO 
~artado 1312 L1SBOA- i 

Se vos interessa, estar ao corrente das tend~ncias da filatella 
de hoje, e. de vosso interesse, LER 

"JORNALISTA FILATELICO" 
- a rnais objectiva - a mais variada - a mais ilustrada-

inolui nas suas BO paginas, urn Suplernento Especial com a indlcar;:so 
e reprodur;:so das Novidades Mundiais por TEMAS e suas obliterar;:oes 

N.· isolado 20$-15 Cr$-Assinatura Anual 100$-90 crs (aviio) 
Redac./Adminlstrar;:ao: Av. Joso XXI, 43-2.· Dt.· (USBOA-l) 
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XVI CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE EX-LIBRIS 

Para conhecImento da massa assoclatlvB do n08BO 
Clube FJlat6J1co de Portugal e de todos quantos lerem 
este Boletim - elo de IIga~ilo de todos n6s -. Infor· 
mamas que se val reallzar. de 11 a 13 de Agosto pr6-
xlmo. na Fundagilo Calouste Gulbenklan. a XVI Can· 
gresso Internaclonal' de Ex-lIbrls. que terli a colabo
ra~lio d08 Carrel as de Portugal ,' que all Instalarlio um 
Posta de Correia para expedl~lio de correspondAncla. 
na qual aporlio um carl mba de 1.· dla. conforme. alliis. 
jli fol comunlcado na Imprensa dllirla. 

A este empreendlmento de grande prolec~iio mundlal 
Iii se assoclou tamb6m 0 Clube FJlat6lico de Portugal, 
que mandou edltar um sobrescrlto comemoratlvo do 
evento. onde flgura 0 srmbolo do referldo Congresso 
que lIustra a presente notlcla. 

Independentemente do Interesse fIIat611co que sem 
duvlda tem este empreendlmento. recomendamos. com 
a mals vivo entuslasmo. que nlngu6m delxe de estar 
presente no acto Inaugural (dla 11/8. pelss 14.30 horas). 
principal mente aqueles que se Interessam em par· 
cular pel os se/os. v/sto que. logo iI entrada. terlio 
ocasllio de admlrar uma pequena mostra de ex-Irbrls 
europeus de tema fIlahlllco. 

Para aqueles que. por uma razAo ou por outra. des
conhecem 0 que SliD e para que servem os ex-lIbrls. 
dlremos que se trata, de pequenas estampas em papel 
(antes desenhadas e depols gravadas por artlstas espe
clallzados). que. na sua flguraglio. dlio a conheeer boa 
parte da personalldada. tendAnclas e gostos de toda a 
ordem do seu utente. que se colam no verso da capa 
(da encadernaglio ou da brochura. conforme os casos) 
de cad a IIvro que se possua, nlio s6 para Ihe emprestar 
malor apresente~Ao. como. em especlel. para gerontir 
a sua posse. caso a obra se perea ou seja desvlada. 
Por Isso. torna-se Indlspenslivel que em todas 88 mar· 
cas blblloteelirlas figure 0 nome (em geral abrevlado, 
mas perteltamente IdentIficador) do seu possuldor. 
como tamb6m. aclma ou antes. a expressilo .Ex-lIbrls 
dee. que quere dlzer .Oos IIvros de- au .Oa Blblloteca 
dee. Hii alnda quem apresente uma dlvlsa au legenda. 
bem expresslva dos pontos de vista au do carlieter 
da pessoa que a utIllzar. mas nlio '6 obrlgat6rla; embora 
sela um complemento elosslco e de multo Interesse. 

Para que se possa ter uma Idela mals pertelta do que 
se dlz e da Incrlvel varledade de assuntos e t6cnlcas 
que os ex-llbrls encerram. serli de toda a convenliinela 
que f08se felta uma vlslta atenta lis dlversas Expo· 
slgoes de marcas de posse que estarilo patentes na 
Fundagllo Calouste Gulbenklan. dada a Imposslbllidade 
de I1ustrarmos aqul. convenlentemente. as nossas pa· 
lavras. Oa observactllo dlrecta dessas ex-llbrls. rasul· 
tara entllo uma Intagra~ao no que estamos tentando 
transmltlr. 

Acrescente-se alnda - para banlr. duma vez para 
sempre. certos costumes pouco elegantes e Idelas 
err6neas que subslstem -. que nilo s6 nilo se deve 
asslnar urn IIvro que se comprou ou que nos fol of ere· 
cldo - pols Isso danlflca-D e s6 0 seu autor pode 
escrever nele. tal como urn pintar num quadro que 
cirlou -. como tambam a usancta de ex-Ilbrls nllo 6 
restrlta aos grandes blbll6f11os; basta que cada urn 
possua umas centenas de IIvros. bern arrumados em 
pratelelras ou numa estante. e que culde deles com 
Iterto carlnho - nllo delxando que os maltratem - . 
para que eBBe c;on/unto de Obr8S mere~a ser ornamen
rado com mals esse peq\leno requlnte artlstlco que se 
chama Ex-lIbrls. 

Nilo s6 em Portugal. como na malorla das na~6es 
do mundo. mas prlnclpalmente nOB parses soclallstas. 
exlstem mllhares de adeptos do eX-lIbrls. crlando·os 
e usando-os nos seus IIvros. Se. par todo 0 mundo 
ocldental. 0 uso do ex-llbrls 6 multo vulgar. a todos 
os nrvels SOCials. OB palses de Leste utllizam-no em 
tal' profusilo que-se lOrna Imposslvel obter uma colec· 
gAo razoavel dessas marcas de posse - tal 0 seu avan
ta/ado numero. que. quase dla a dla. cresce explosl
vamente. Na Russia. edltam-se IIvros dedlcados aos 
ex-llbrls. com tlragens que varlam entre 50 a 70 mil 
exemplares. Por aqul se poderli f1car com uma Idela 
de quanto astli dlvulgado 0 ex-I rbrls por esse mundo 
fora .. _ Portanto, que entre n6s nao hal a acanhamento. 
por parte dos mals modestos amantes do IIvro. em 
utlllzarem um ex·llbrls IdentIflcador nas obras que 
possulrem. t tilo normal ter urn ex-llbrls. como com· 
prar um IIvro. E nilo se pense que sela colsa cara. 
desde que um artlsta amigo fa~a 0 desenho e este ae 
reproduza em zlncograwra_ Asslm. nilo a tlio belo; mas 
se ambos 08 trabalhos forem culdados. resultarli uma 
marca acelt4vel. 

E depols de ter colada em todos os seus IIvros 0 
ex-lIbrls que tlver mandado fazer. alnda poder4 de
dlcar-se ao allclante entretenlmento do seu colecclo
nlsmo. Por toda a parte. exlstem mil hares e mil hares 
de colecclonadores de marcas blbllotecarlas. qua se 
reunem. em cada pals. em colectlvldades da espe
cialldade. fazendo parte. a malorla delas. da Federa~1I0 
Internaclonal das Socledades de Amadores de Ex·1 rbrls 
(F.I.S.A.E.J. E todas publlcam. perlodlcamente. os seus 
boletlns. que silo autiintlcas preclosldades artlstlcas 
e de blblIofilia. onda sliD dlwlgados os estudos a que 
se dedlcam numerasos Investlgadores. de vasta ba
gagem hlst6rlca. ganeal6glca, heraldlca e IIterlirla; pols 
todos estes ramos do conhecimento. e nilo 86. tAm 
algo a ver com a Ex-lIbrlstlca. 

Em Portugal, ahlm da Academia Portuguese de Ex· 
-lIbrls. exlste a Assocla~lio Portuguese de Ex-llbrls. 
com sede no Porto; mas a atravas da sua secretarla 
em lIsboa (na Rua Coelho da Rocha. 122-r/c esq.J 
que a sua malor funcionalldade se destaca. Publica esta 
Assoclactilo um boletlm, Intltulado .A Arte do Ex-llbrla •• 
que a dlstrlburdo graclosamente a todos os seus ele· 
mentos. grande parte deles estrangelros. Par Isso. 0 
conteudo desta publlcact!lo Inclul colaboragilo de todas 
as regloes do mundo onde quer que se encontrem 
artlstas e colecclonadores de ex-llbrls; e s6 quem 
observe. mesmo que IIgelramente. os novos volumes 
publlcados durante os ultlmos 20 anos. a que poderli 
flcar com uma Imagem da grandeza artrstlca elite' 
rlirla deste boletlm. Trata-se de uma das melhores 
publlcagoes no ganero de todD 0 mundo. Em relactlio 
iI sua valla. sob qualquer aspecto. a quotlzact!lo a 
exrgua. 

Quanto 11 Idela lustlflcadora da reallzactilo do XVI 
Congresso. a expllca~ilo a Mell: De dols em dols anos. 
reallza-se. em pals dlferente, urn encontro dos ama
dores de marcas blbllotec4rlas. facto que fica assente 
no Congresso bnterlor. No nosso caso. dUrante 0 encon
tra de 1974. em Bled. na Jugosllivla. fol aprovada por 
aelamact80 a proposta de que 0 segulnte se efectuasse 
am Portugal. em 1976. 

Com lubllo se aceltou e Incumblincla e. qUlISe de 
segulda. comectou-sa a tratar do caso. fazendo pIanos. 
estabelecendo urn programa e contactando as entldades 
que mals pudassem aludar. Neste ultimo aspecto. 
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Carras de Combale 
APONTAMENTOS ACERCA DE UMA COLECCAO DE ASSUNTO 

I - REFER~NCIAS HIST6RICAS 

. Procura·se dar aqui uma idela do trabalho 
reallzado e a realizar no domlnlo da mon
tagem de uma colecc;:ao de assunto denoml
nado -Carros de Combate •. 

No entanto. 0 carro de combate em estudo 
e. par ora. apenas 0 vefculo motorlzado de 
lagarta. rna is conhecido por -tank-_ 

o carro de combate da Era Moderna nasceu 
no decurso da I Guerra Mundlal. Flnallza 
uma longa evoluc;:ao. que deve ter princl· 
piado com a domesticac;:ao dos anlmais de 
tracc;:ao. __ 

No antigo Oriente ja a chamado carro de 
guerra fol utillzado desde as epocas mais 
remotas, send a privllegio de classe e de 
bravura. No entanto. a sua rapidez nao can· 
segula dlmlnulr a sua vulnerabllidade. prlnci· 
palmente em relac;:ao a Infantaria. Aliado a 
este Inconvenlente. 0 aparecimento da cava
laria acaba par afastar a sua utillzac;:ao como 
arma de guerra. 

Curlosamente. no Sec. XIX, Julio Verne 
Imaglna urn carro de combate ja de caracte· 
ristlcas modernas. a sua -malson a vapeur-. 

Pratlcamente. a ideia s6 e retomada em 
1915. em plena Grande Guerra. com estudos 
slmultaneos em Franc;:a e na Inglaterra. de· 
vida a necessldade tactlca de encontrar uma 
arma of ens Iva capaz de penetrar nas IInhas 
adversas. 

Desde logo se deflnem as caracteristicas 
essenclals do carro de combate moderno. 
que deve possuir tres elementos: 1 - urn ca· 
nhao transportado. 2 - sabre urn veiculo blin· 
dado. 3 - cujas lagartas permitam a movi· 
mentac;:ao em qualquer terreno. 

A resoluc;:ao deste triplo imperativo levou. 
em breve. a soluc;:ao do problema. Na ver· 
dade. em Franc;:a. 0 general Estlenne (0 pai 
dos carros), jUfltamente com Brillie. pensa 
desde logo adaptar 0 pacrflco e Inofenslvo 
trator agrrcola amerlcano Holt. (nascendo 
asslm 0 tractor Scheider). logo denomlnado 
-carro de assalto- ap6s a sua experlmen· 
tac;:Ao em 1916. 

POR: JORGE DE OLIVEIRA 

Paralelamente. em Inglaterra, apolados por 
Churchill. alguns engenhelros. (entre os quais 
Swinton e Backon) enveredam pelo mesmo 
camlnho e produzem urn pr,lmelro prototlpo, 
tambem em 1916_ 

A partir de meados desse ano os estudos 
passam a ser feltos em conjunto pelos dols 
parses. apresentando a Fi'anc;:a 0 carro Schnei· 
der e a Inglaterra 0 Mark I. 

Cabe aqul fazer referencia a palavra -tanka. 
110me par que e usualmente con heel do 0 
carro de combate. Esta deslgnac;:ao tern uma 
hist6ria curiosa. derlvada da necessidade de 
preservar 0 segredo militar. Para tanto. os 
servlc;:os secretos Ingleses procuraram en
contrar uma maneira dlscreta de os carras 
brltanlcos chegarem ao Contlnente. sem des
pertarem curiosidades inoportunas. 

E as prlmeiros carras de combate aca· 
baram par desembarcar. encalxotados em 
grandes armac;:5es com a i!:Ieslgnac;:ao de 
-tanks-. Isto e. reservat6rlos de agua. Este 
Inocente nome. fruto da sagacidade de qual· 
quer Ignorado perlto em seguranc;:a. acabou 
par permanecer intlmamente Iigado aD ver· 
dadelro conteudo dos tals caixotes. Alnda 
hOje e tao vulgar. como a deslgnac;:ao tecnica 
de carras de combate_ 

Apesar de se desejar que. para beneflciar 
do efeito de surpresa, se esperasse pela 
construc;:ao de grande numero de engenhos. 
o comando ingles decldlu anteclpar 0 seu 
apareclmento. e e asslm que em 15 de Se· 
tembro de 1916. 49 carras Mark I sao utili· 
zados pela prlmelra vez em Flers. no Somme. 

A artilharla adversa causou serlos des· 
gastes e reduziu as resultados praticos. tor· 
nando decepclonante, em certa medlda. a 
utlllzac;:ao da nova arma. Porem. inesperada· 
mente. 0 Impacto psicol6glco fol tremendo. 
causando verdadelro panico nos Infa.ntes 
Inimigos. 

A Franc;:a s6 vela a apresentar 0 seu mo· 
delo. em combate. em 16 de Abril de 1917. 

No decurso da guerra os modelos vao. 
no entanto, suceder-se, e aperfelc;:oar·se, e 
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esta evolur;:ao l1unca mais parara, dado que 
se tem sempre reconhecldo a alta valla tec
nica ' e milltar destas maqulnas de guerra. 

Curiosamente, a Alemanha, face a aparen
temente pouco rendosa actuar;:ao dos prl
meiros engenhos ingleses e franceses, de
sinteressou-se pratlcamente desta nova arma, 
e ate aD final da guerra, apenas apresentou. 
alguns, poucos, carros A 7V. 

Durante os qulnze anos que se seguiram 
a paz de 1919, 0 interesse sobre a nova 
arma nao cessa de aumentar e engenhosos 
prototlpos sao construidos em varlos paises, 
embora em fraca quanti dade devido aDs 
ainda abundantes stocks de material de 
guerra existentes. 

E asslm que a Franr;:a estuda um can'o 
com canhao montado em torre propr·ia, a 
Inglaterra em 1921, apresenta 0 prlmelro 
carro anfiblo, e um pouco mals tarde, os 
E. U. A. lanr;:am um modelo original, 0 Chris
tie, adaptavel a rodas e lagartas. Por esta 
altura, 1931, a Franr;:a lanr;:a um modelo com 
radio a bordo. 1933 marca uma nova ten
dancla: carros IIgeiros, de espessa blln
dagem, armados de metralhadoras, e com 
uma velocldade de cruzeiro da ordem dos 
50 km a hora. E 0 caso do Fiat Ansaldo 
na Italla, 0 Vickers na Inglaterra e 0 Renault 
em Franr;:a. 

E em 1936, com 0 rearmamento geral, que 
aparecem os carros que Irao participar na 
eclosao da II Guerra Mundia!. Os progressos 
ate entao realizados permitem ja a utilizar;:ao 
de motores mals potentes, aparelhos opti
cos mals precis os, armamento mals pode
roso e radios mais fortes e de maior alcan
ce pratlco. 

No entanto nota·seainda que se esta 
perante um compromisso e~perimental, gi
rando entre os facto res poder (armamento), 
velocidade (motor) e peso (blindagem). 

A Alemanha que se tinha desinteressado 
na I Guerra, grar;:as as experiancias que rea
liza na guerra de Espanha, compreende 
enfim a real valia do carro de combate e, 
ultrapassando a fase dos carros 'ligeiros 
armados de metralhadoras, vira·se decisi
vamente para os carros mais pesados e me
Ihor protegidos. 

No Inicio da guerra de 1939/45 a Franr;:a 
dlspoe apenas de dois carros medios, 0 02 
eo Somme 35, enquanto a Alemanha .se apoia 
nos PKW e os E.U.A. nos M3 eMS. 

Mais tarde sao no entanto os alemaes 
quem fabrlca dois dos melhores carros de 
todos os tempos: 0 Pantera e 0 Tigre. 

A U.R.S.S. por seu turno vai ficar a dever, 
ao por multos considerado 0 melhor carro 
do mundo, 0 T34, 0 poder ofensivo que levou 
ao desbaratar do exercito alemao de ocupa
r;:ao. Este modelo foi seguido pelo Stalin, 
muito mals possante e blindado, mas mals 
lento. 

Entretanto os E.U.A. ultrapassam os velhos 
Grant e Lee e comer;:am a fabricar 0 seu mais 
famoso veiculo, 0 Sherman. 

A Inglaterra envereda pela Iinha Mathilda, 
Valentine, Churchill e Cruisers. 

Depols desta II Guerra Mundlal, os Exer
citos tam tendancla para se equlparem com 
carros pesados, que rondam as 50 ton., conti
nuando Ii U.R.S.S. com 0 citado Stalin, os. 
E.U.A. com 0 novo Patton, a Inglaterra lanr;:a 
o Centurion e 0 Conqueror, a Franr;:a 0 AMX 
e a Bundeswehr um derlvado do Panther. 

Todo este materIal val ser testado pel os 
respectivos parses nas inumeras .guerras
loca.is a que 0 Mundo tem estado sujelto. 

o processo de aperfeir;:oamento nao para 
mais, pois 0 carro de combate conquistou em 
definltivo um lugar de extraordlnario relevo 
na guerra, grar;:as ao seu enor-me poder of en
slvo. 

Por outro lado a Ideia base (utilizar;:ao de 
lagartas em veiculo para fins milltares) tem 
vindo a ser adaptada a reallzar;:ao de outros 
engenhos com caracteristicas e utllizar;:oes 
diversas tais como canhoes auto-motores, 
veiculos blindados de transporte, porta
-missels, etc. 

Nao devemos no entanto esquecer que 0 
emprego dos carros em combate tem regis
tado flutuar;:oes, consoante as tacticss julga
das convenientes. 

Na verdade, 0 carro de combate ao apa
recer na I Guerra Mundial, destina-se essen
cialmente a domlnar 0 obstaculo quase 
intransponivel pela infantaria e artilharla (0 
arame fa~pado), a poder mover-se em todo 
o terreno e a conjugar, sob a protecr;:ao da 
blindagem, 0 poder de fogo e a mobilidade. 

Apesar de, como apontamos, as prlmelras 
experienclas terem sido mal sucedidas, a 
crenr;:a na nova arma nao abrandou. Mas as 
ideias sobre a sua utilizar;:ao sao extremas: 
uns desejam 0 emprego aut6nomo de forr;:as 
blindadas poderosas acompanhadas por ele
mentos de lnfantarla e artilharla; outros con
slderam que 0 carro de combate e apenas 
um melo de choque suplementar posto a 
disposlr;:ao da Infantaria. . 

E no entanto a prlmelra tese que vem a 
vlngar em todos os paises que comer;:am 
a estruturar poderosas divlsoes blfndatlas. 
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L& BRtJlT MENACE 
VOTRE SAN-TE 

PHYSIQUE ET MENTALE 
I _'" _-

I-Ig. 3 -.0 Ruido amear;:a a nossa saude 
fislca e mental ... 

Fig. 4 - «TROVES •• 

Fig. 5 - cBordeus e os seus grandes vinhos» 
(para a tematlca vinha e vinhos) 

9 

Fig. 6 - Flamula suir;:a Que colhemos na re
vista .PHILATELlCA» Nr. 5/6 de 
1975, que e acompanhada do seguin
te comentario: necessltara 0 rema
dor suir;:o de um sopro pelas costas 
para trlunfar? 

Fig. 7 - Nesta reprodul;ao ve~os im
plantada na front~ do velho dita
dor uma torneira donde jorra agual 
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aconteceu ha nao muito tempo quando se 
procurou aumentar 0 consumo de conservas 
( ... uma flAmula com a 'Imagem de pelxes 10-
graria nao s6 0 eteito ,pretendldo como terla 
procura nos filatelistas que colecclonassem 
aquele tema), ou se se ,pretendesse estlmu
lar a poupam;:a de energla, salientar os bene
ficios da educac;:ao fislca e desportos, etc. 

~ evidente que 0 util emprego das flamu
las s6 poderl~ ser exequivel com urn planea
mento aproprlado, com gravuras e dlzeres 
bern escolhidos, com aparelhagem que per
mlta u!l1a boa obliterac;:ao, Isto 13, com 0 
apolo de tecnlcos Interessados em efectuar 
uma obra digna e de boa execuc;:ao e nao de 
improvlsac;:oes ou deflclenclas _ como tanto 
e em tao varlados ramos se tern verlflcado 
no nosso Pais. 

Outra sugestao, talvez mais ut6plca mas 
que julgamos seria original, conslstlrla na 
adopc;:ao de flamulas colorldas. Habltualmen-

te a tinta utillzada 13 a negra (multo menos 
frequentemente unlcolores de outros tons), 
mas Imaglnemos que seria possivel a utili
zac;:ao de flamulas bi-ou multlcolores... nao 
resultaria urn efelto bonito? E se Portugal 
fosse 0 prlmeiro pais do mundo a empregar 
flamulas deste tlpo, pols segundo sel alnda 
nenhuma experlencia fol feita neste senti do? 

NOTA: Aconselhamos os leltores Interessa
dos neste assunto a consultarem 0 
catalogo de Flamulas de Portugal de 
Paulo Rul Barata, os artlgos de A. 
Deshouillers publicados nos NR, 1460, 
1461 e 1462 de "L't:CHO DE LA TIM
BROLOGIE- e as secc;:oes dedicadas 
a este Importante capitulo da Filate
lia em numerosas revlstas que fazem 
parte da biblloteca do C.F.P. e da 
F.P.F .. 

Fig. 1 - Flamula de tipo .pouco frequente 
com 6 Iinhas curvas interrompldas 
(S. Petersburgo -1909). 

Fig. 2 - Flamula tipo abandeira. (ltalia. Na
poles -1902). 
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A guerra de Espanha fol efectlvamente 0 
grande e decislvo campo de ensalo desta 
arma; e vern a provar que 0 carro ligelro e 
fecilmente varrido do campo de batalha pelos 
carros mals pesados e pela artilharla. 

A Ii Guerra, muitas vezes chamaoa -guerra 
de blindados- pelas gigantescas batalhas de 
carros que se travaram, declsivas para 0 
esforc;o de qualquer das partes, mostra alnda 
que a cooperac;:ao com a aviac;:ao 13 de extraor
dinaria Importancia: fOi mesmo decisiva na 
chamada guerra 'relampago germanica. 

A propria guerra da Coreia vern mals uma 
vez demonstrar que, apesar dos lnconce
bivels mel os modernos, 0 carro de combate 
desde que poderoso, 13 e contlnuara a ser 
elemento Indlspensavel num conflito arm ado. 

A chamada era at6mica, revoluclonando a 
pr6prla arte da guerra de novo faz surgir 
divergenclas no uso dos blindados, opondo-se 
duas correntes. Proclamam uns que a arma 
blindada, equlpada com carros poderosos sera 
elemento declslvo numa guerra at6mica; pro
clamam outros, que aquela arma s6 podera 
sob reviver se utilizar carros ligeiros. 

Finalmente asslnalaremos que, de acordo 
com a Imutavel e universal lei da acc;:ao e 
reacc;:ao, logo se pensou na contra medida 
destlnada a combater a nova arma. E desde 
sempre se vern asslstindo ao aparecimento 
de varlados melos de destruic;:ao do carro de 
combate, arma que tendla a tornar-se abso
luta. 

Para alem do pr6prio carro, ele mesmo 
destruidor dos seus congeneres, a artilharia 
especlaliza-se cada vez mals (anti-carro), os 
avioes sao dotados de armas especiais com 
grande poder de penetrac;:ao, as minas cres
cern de potencla e aparece finalmente a arma 
especiflca mals temivel: 0 lanc;:a-granadas ou 
bazooka, talvez s6 recentemente destronado 
pelo missel telegulado. 

Isto sem falar dos meios de fortuna que 
o genlo humane sempre consegue descobrlr 
para com bater uma ameac;:a, e que leva ram 
a ,utilizac;:ao de uma '.arma- rudlmentar mas 
absolutamente temivel e mortal: 0 cocktail 
Molotov Ou seja, uma simples garrafa com 
Iiquido Inflamavel. 

Embora a partir de 1945 se tivesse che
gado a pensar seriamente que 0 carro de 
combate, face aos meios de combate desco
bertos, estava efectivamente condenado, 
ele continua a reslstlr a todos os aataques
e mantem a qualificac;:ao de urn dos mais 
poderosos e mortiferos meios belicos que 
o Homem Jamals inventou e dispoe para a 
sua pr6prla destruic;:ao. 

HUMlflLARTL LOI. 

Compra e vende 

SELOS 
MOEDAS 
MEDALHAS 

Cal~ada do Carmo, 25 s/I- Esq. 

TELEFONE 365207 

LISBOA-2 

FEDERACAO PORTUGUESA 
-DE FILATEUA 

FILIADA NA FEDERACAO INTERNACIONAL 
DE FILATELIA 

Avenida Almirante Reis, 70·5,· Dt: 

A Federac;:ao Portuguesa de Filatelia 13 uma 
associac;:ao cultural de agremiac;:oes filate
/icas portuguesas destinada, fundamental
mente, a: 

Prom over a propaganda da F,i1atelia em 
todo 0 terrlt6rio nacional; 

Defender os Interesses da Filatelia Portu
guesa;, 

Apoiar de forma efectiva, mostras, exposi
c;:oes e toda e qualquer iniciatlva valida que 
se relaclone com a Filatelia; 

Intenslflcar 0 estreitamento de relac;:oes 
entre as agremiac;:oes filatelicas; 

Com bater, por todos os mel os ao seu 
alcance, as fraudes e falsificac;:oes. 
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"E.L AD I 0 DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

RUA BERNARDO LIMA, 27 - L1SBOA.1 - Tel. 49725 

JUNHO-1976 

, 
Albuns de Portugal e Ultramar 

Edi~ao da nossa Casa 

Prec;os sujeitos a alterac;io sem aviso prevlo 

Formato 22 X 25. Folhas m6veis, em papel e cartollna. Reproduc;io em gravura 
de todos os selos tipo. Casas para todos os selos emitldos, com a Indicac;ao 
do respectlvo numero segundo 0 nosso catalogo de selos de Portugal e Ultramar. 
Sempre que haja numero de selos que 0 justlflque sao publicadas as folhas supla
mentares para os novos selos emltldos. 

Os prec;os dos albuns Incluem os respectivos suplementos saldos ate a data 
da publicac;ao desta lista, pelo que estao sujeltos a Iigelros aumentos em vlrtude 
das folhas suplementares que vao sendo acrescentadas aos mesmos. 

o Album de Portugal e Ultramar, para facJlldade de sua aqulslc;ao, vende·se 
por volumes, com capas de cartolina Impressas a 3 cores. 

Folhu Papal Cartollna 

1 Portugal Continental - 1.' parte (Cor· 
relo e C. Aereo) ...... 111 216$00 280$00 

1 a Portugal Continental - 2.' Parte (Blo-
87$00 115$00 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

cos, Prlv., etc.). . . . . . 46 
Ilhas Adjac., Ultramar e Africa 71 130$00 175$00 
Angola e Congo . 76 143$00 190$00 
Cabo Verde 39 76$00 100$00 
Guine . .. . 41 80$00 106$00 
Moc;ambique - 1.' parte. . . . . 63 118$00 160$00 
Moc;ambique - 2.' parte - Inhamba-

ne, Kionga, Lour. Marques, Queli-
67$00 90$00 mane, Tete e Zambezia . . . 36 

Comp.' de Mocambique e Nlassa . 34 63$00 80$00 
S. Tome e Principe • 39 76$00 100$00 
India 57 104$00 140$00 
Macau. 44 83$00 110$00 
Timor. 36 67$00 90$00 
Os 13 volumes em conjunto 693 1 310$00 1735$00 

Prec;os das folhas avulsas dos nossos "buns 
Papel 3$00, Cartolina 3S50, Luxo 6$00 

Capas de cartolina, impressas a 3 cores 17$50 

luxo 

420$00 

172$00 
260$00 
282$00 
152$00 
160$00 
232$00 

135$00 
122$00 
152$00 
206$00 
167$00 
135$00 

2595$00 
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MARCOFILIA 
AS FLAMULAS 

Embora seja assunto ja bastante focado 
por numerosos escrltores fJlatalicos, nao 
sera de mais chamar iI atencao para 0 as
pecto da marcofilla, relacionado com as obll
teracoes mecanlcas designadas por Flllmulas. 

Existem varios tipos destas: as mais anti
gas sao constituidas geralmente por carimbo 
datador e com 0 nome da localidade e uma 
serle de linhas rectas ou curvas (onduladas), 
contlnuas ou discontinuas, habitual mente en
tre 4 e 8 conforme 0 Pals em que foram utl
lizadas, parecendo-nos que a forma mals 
adoptada fOi a de 6 linhas. [Fig. 1] 

Por vezes este tipo, mas ja com desenhos 
ou frases, tern a curiosldade de ser repre
sentado -em bandeira.: e 0 que acontece 
em obliteracoes classicas por exemplo da 
Italla (Vltor Manuel III) [Fig. 2) E.U.A. (ban
delra com 13 estrelas) e ainda Belglca, Sui· 
c;a, etc. 

Outro tlpo de flamulas nao ilustradas con· 
siste na utillzacao de frases de caracter In· 
formatlvo, publlcltarlo, turistico e outros e 
tern sido largamente usado. [Fig. 3] 

Todavla, na nossa opiniao, as flilmulas de 
maior Interesse, particularmente por poderem 
desempenhar urn papel de Importllncla em 
muitos campos, sao as denominadas fillmu· 
las ilustradas, isto porque uma gravura suo 
gestiva pode despertar 0 Interesse para de
termlnado assunto. [Fig. 4] 

Sao bern conhecldas as flemulas france
sas, Inglesas, suicas, etc., utillzadas em Inu· 
meras localidades para realcarem aspectos 
hist6ricos, econ6micos, turfsticos, culturals, 
desportivos e muitos outros. 

Outros aspectos para alem destes de ca· 
racter fundamentaimente didactlco, sao os 
reiacionados mais directamente com e Fila· 
telia. Torne-se cada vez mals destacado 0 
papel que as flamulas desempenham no co· 
iecclonlsmo tematico, por vezes mals diffcels 
de aparecerem que carlmbos comemoratlvos 
(sejam de 1.· dla ou outros) e qlcJe podem 
valorizar bastante uma coiecC;iio daquele ge· 
nero. [Fig. 5) 

Par: A. M. ESTANCO LOURO 

. Nao menos interessantes saO as aspectos 
imprevistos que certas flemuias proporclo
nam no conjunto obliteracao-selo, multas ve· 
zes oferecendo casos de humorismo. [Figs. 6 
e7} 

Infelizmente no nosso Pais pouco se tern 
felto no capitulo do aproveitamento das fle
mulas. Sob 0 ponto d"e vista turlstico, urn 
dos mais difundidos noutros paises, 0 seu 
uso e muito restrlto : noutros casos os assun· 
tos que se .procuram reaic;ar ficam diluidos 
ou tern relevo secundario. outras vezes sao 
usadas inoportunamente pois os acontecl
mentos a que se referem estao ultrapassa· 
dos e em vez de comec;arem a ser utillza· 
das com antecedencla em relacao aqueles. 
contlnuam a aparecer inesperadamente de
pols do perlodo em que devlam ser empre· 
gadas. 

Para termlnar aproveitamos 0 facto de ter· 
mos abordado este assunto banal. para algu
mas sugestoes que pomos a conslderacao 
dos C.T.T .. 

Pens amos que urn adequado estudo na 
confecc;ao de flamulas e sua utillzac;ao seria 
certamente beneflco sob multlplos aspectos: 
asslm podlam-se utillzar flemulas aproprladas 
para exercer uma aceao educatlva e cultural 
junto da populac;ao, como por exemplo do 
tlpo da usada em 1972 .Hlglene dos alimen· 
tos e limpeza publica base da saude .... mas 
com desenhos claros. rna Is do que as pala· 
vras suscep.tlvels de exprlmlrem 0 objectivo 
desejado e nao com gravuras confusas como 
aconteceu no caso aclma referldo. 

Em muitas localldades de Interesse turls· 
tlco seriam focados aspectos que posslbill· 
tassem a promociio do turlsmo interno e In
ternaclonal. Nos postos de correio de aero· 
portos. gares marftlmas. grandes centros 
urbanos. etc.. com conslderavel volume de 
correspondencla para 0 estrangelro, podlam 
ser utilizadas flamulas com frases nas Ifn· 
glcJas rna Is difundldas. 

Podla-se Igualmente recorrer as flfimulas 
para ' divulgacao de certas medidas. como 
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PACOTES DE SELOS 
Pre~os sujeltos a altera~io sem aviso previo 

PORTUGAL 
50 selos dlferentes 

100 
200 
300 

10$00 II 400 selos dlferentes 
22500 SOD. • 
52$00 600. • 

110s00 1000. • 

PORTUGAL (Comemoratlvos) 
50 selos dlferentes 
75 

100 
150 

17soo II 200 selos dlferentes 
28$00 250 

1=~ ~~ 
ULTRAMAR 

50 selos dl ferentes 
100 
200 
300 
400 

20$00 I 500 selos diferentes 
45$00 1000. • 

1500. • 
100$00 2000. • 
170$00 I 2500. • 
270$00 3000. • 

A~ores 'ndla Nlassa 

220$00 
330$00 
700s00 

3300S00 

150$00 
270$00 
540$00 
900$00 

400li00 
900s00 

1850$00 
3000$00 
4700S00 
8000500 

25 dlf. 85SOO 
50 300$00 

10 dlf. 
25 • 
50 • 
75 • 

10$00 
30$00 
9OS00 

150s00 

10 dlf. 80$00 

100 · 550$00 

~frica 

6 dlf. 12$50 

Angola 
50 dlf. 40$00 

100 · 90$00 
150 · 190500 

100 300S00 

Inhambane 
10 dlf. . • . . . _ 70500 

Louren~o' Marques 
10 dl f. 20500 
25 • 100S00 

Macau 

25 • 230$00 

10 dlf. 

25 dif. 
50 • 

QueJimane 

S. Tome 

80S00 

40$00 
120$00 

Cabo Verde 10 dlf. 
25 • 
50 • 

15S00 
50S00 

160500 

Tete 
25 dlf. 
so · 100 · 
10 dlf. 
25· 

25 dlf. . 
so • 

Todos 

Congo 

Guine 

31500 
10SSOO 
:lOOSOO 

80$00 
260500 

. SOSOO 
• 160$00 

10 dlf. . 

Mo~ambique Timor 
50 dlf. . . . . . . 40$00 

100 • 90S00 10 dlf. 
150. . ... . . 220$00 25. 

50 • 
Mo~mbique (C.") II 

10 dlf. 18$00 I 
25 • . . 35500 'I 
50. . . . . .. 125$00 II 10 dl'. 

100· . .. . . . 290S00 25. 

Zamb6zla 

estes pacotes sao compostos com selos dlferentes. em perfeito 
As encomendas devem vir acompanhadas da sua importiincla. 

. acresclda dos respectlvos .portes. N~o ~c~.it!t~os d.evo)l!gq~s. 

lSS00 
75$00 

240$00 

. 75$00 

. 200$00 

estado 

c~ •• ;..-;::--::' ._ •••• _. _ .. . ... __ ... _ ... .... _ ..... .. . _____ .:-_-_~ ____ . _ • • _. __ .:; .:..~...:=:-;:-_ _ .... _-~ ___ ..-. .... . --~ 
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Pre~os sujeitos a altera~io sem aviso previo 
Tiras HAWID 

MACOS 
54S00 

DE 25 TIRAS 

N.· 1021 - A 21 
• 1024-A24 
• 1026-A26 
• 1027 - A 27.5 
• 1029-A29 
• 1030-A30 
• 1031-A31 
• 1033-A33 

N .• 1066 - Magos de 10 tiras A 66 . 
• 1070 - • 10 A 70 . 
• 1086 - • 10 A 86 . 
• 1201 - • 10 
• 1202 - • 10 
• 1203 - • 10 
• 1204 - • 7 

54$00 
54S00 
57$00 
57$00 
58S00 
59$00 
60$00 

• 1205 - • 12 • Bortldes para blocos 
1210- • 12 

• 1211 - • 12 • 

• 1000 - ConJunto de 18 tlras dlferentes para 
Tlpo .Ceres. - pacote de 25 tlras. cortadas 
Tlpo .0. Carlos. - pscote de 2S tlras. cortadas 

21 x 24 

MACOS DE 25 TIRAS 
(Cortadas) . ................................ 14$00 

21.5 x 26 ................................. 14$00 
2S x 30 .... ............................. 14$00 
20 x 24 ........ ......................... 14$00 
24 x 20 .... ............................. 14$00 
20 x 26 ................................. 14S00 
24 x 21 .............................. ... 14$00 
24 x 31 .... ... ....... ; .. ................ 14$00 
26 X 21.5 ................................. 14$00 
30 x 26 ....... ................. ......... 14S00 
26 x 31 .... ............................. 14$00 
31 x 26 .. ................. .............. 14$00 
41 x 24 .... ................... .......... 14$00 
30 x 25 ................................. 14$00 
30 x 39 .. ............................... 14$00 
39 x 30 ................................. 14$00 
23 x 27.5 ... ....... ........ ............... 14S00 
36 x 29 ....................... ........ .. 14$00 
41 x 41 ... ........... ...... ............. 28S00 
41 x 53 .... ....... .......... ........... . 28$00 
53 x 41 ....................... .. ... ... .. 28$00 
40 x 26 .. .. ...................... ... .. .. 14$00 

- Gullhotlnes Hawid. cade ......... 276$00 

_ M6quinaa .. peclels «corta·tl· 

res-, cade 92$50 

- ...:. BI~I!~~~ de colos __ ~spe~al 
_ ·~awld.i _ cad!!. , .. ,., ... :.; ... : ... ...... ;. . . :3_: 

8elos 

N.· 1036 - A 36 
• 1039 - A 39 

1040-A40 
• 1041-A41 
• 1044-A44 
• 1048-A46 
• 1049-A49 
• 1052- A 52 
• lOSS-ASS 

· 130 X 85 
· 148 X 105 
· 160 X 120 
• 210 X 170 

• 165x 95 
• 162 X lIS 

MACOS DE so TIRAS 
Cortadas) 

72$00 
72500 
72$00 
72$00 
72500 
80S00 
84SOO 
89$00 
91$00 

57$00 
59500 
59500 
57SOO 
59$00 
65$00 
97S00 
97$00 
82500 
84500 

60$00 
13500 
14$00 

20 X 24 .......... ....................... 28$00 
21 x 24 .... .. .. .. .......... ............. 28$00 
~4 x 21 .... ....... .... .. ............ .. .. 28$00 
26 x 21.5 .. ............ ........ ....... .... 28$00 
31 x 24 .... ...... .. ....... ......... ..... ' 28$00 
41 x 24 .... ...... .. .. ...... ...... ....... 28$00 
20 x 26 ... .. ............................ 28$00 
21 ;5 x 26 ................................. 28$00 
3t x 26 ................................. 28$00 
36 x 26 ................................. 28$00 
40 x 26 .... .. ...................... .. ... 28$00 
41 x 26 .......... .. .. ............... . ... 28$00 
43 x 26 .... ........ .. .. ................. 28S00 
27.5 X 33 .. . .... .. ................... ..... 28$00 
33 x 27.5 ...... ..... ..... ................. 28$00 
36 x 29 ........................... .. .... 28$00 
25 x 30 .. ............................. .. 28S00 
39 X 30 .. ...... ........ .. ...... .. .. . .... 28S00 
26 x 31 ...................... ........... 28$00 
23 x 27.5 ................................. 28$00 
26 x 36 .......... .. ..................... 28$00 
30 x 39 .. .... ..... ............ ...... .... 28$00 
26 x 40 .......... ..... .. ............ .. .. 28$00 
26 x 41 .... ...... ... ...... ....... ....... 28500 
26 x 43 ................................. 28500 
46 x 27.5 ................................. SOSOO 
41 X 30 ...... . ... ..... ..... .. ........... SOSOO 
55 X 33 .... ............................. .50$00 
53 x 41 . ...... .. ....... .. .... .... .. .. .. . 50$00 
41 x 41 .............. . ...... ... .... .... . 50$00 
41 'x 53 ............ .. ........ .. ...... .. . - 50$00 
33 x 55 ............ .... .. .......... .. .. : _ SO$OO: 
~· Limlnas especlals para corta·:·_:. · .. · - . 
. - .llras Howid. cade .................. ~ .'4$50. 

23 
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Carimbos Postais Ferroviarios de Portugal 
Por: A. GUEDES MAGAlHAES 

LFEP 

Com 0 fim principal de. facilitar a remessa 
de guias de despacho de mercadorias, por 
forma a que chegassem as maos dos consi
gnatarios no momento mais apropriado e 
obtido 0 acordo da Direcc;:ao-Geral do Cor
reio, a Direcc;:ao do Caminho de Ferro de 
Sueste promoveu que, a partir de 20 Ago 
871, os seus funcionarios pudessem trans
portar cartas em mao. 

Das 26 regras estabelecidas nas respec
tivas Instruc;:oes extrarmos resumldamente 0 
que mais interessa: 

1. As cartas deveriam ter os selos que 
Ihes competissem peles Tabelas em vi
gor e serem entregues aos chefes das 
estac;:oes ate 10 minutos antes da par
tida do comboio. 

2. Em relac;:ao ao servic;:o do correio as es
tac;:oes ferroviarlas eram consideradas 
auxiliares das Direcc;:oes de Correio da 
area em que estavam situ ad as. Por Isso, 
as estac;:oes deveriam dlspor duma mar
ca com 0 nome da estac;:ao e 0 numero 
que indicasse a Direcc;:ao de Correio a 
que .pertencessem, destinada a marcar 
as cartas; terlam, mals, uma oblitera
c;:ao para inutllizar os selos, a qual teria 
o mesmo numera das marcas, exceptua
da a de Llsboa que nao terla numero. 

3. E as marcas que competerlam as dlfe
rentes estac;:oes terlam os seguintes nume
ros: 

Llsboa 

Barreiro .. ......... .. ...... .... .. .. 13 
lavradio ... .. ..... .... ............. 13-A 
Molta ...... .. .............. ..... ..... 25 
Alhos Vedros .... .... ..... ....... 25-A 
Plnhal Novo ..................... 25-B 
Proceirao ........ ............ ...... 25-C 
Pegoes .... ........ .. .. .. ... .. . .. .. . 25-0 
Montemor-o·Novo ....... .. .. .... 26 
Palmela ..... .......... .. .. .... ...... 29 . 
Setubal .... .... .. .. ................ 37 
Vendas Novas ... .. ..... ........ 40 
Beja ...... .. .... .. .... ............ ... 191 
Balelzao ............. .. ............. 191 ~A 
Oulntos .. .. .................. .. ..... 191-B 

Outeiro .... .. ... ,' .. ... .... .. ... ..... 191-C 
Car'regueiro .. .. .. .. .... .. ..... .... 191-0 
Casevel ... ...... ....... ..... .. .... . 191-E 
Alcac;:ovas ........ ... ....... .... .... 192 
Alvito .... .............. .... ..... .... 194 
Vila Nova ...... .. ...... ........... 194-A 
Cuba ................. .. ........ ..... 196 
Evora ...... .......... ... .. .. ......... 197 
Casa Branca ..... ...... .. ........ 197-A 
Viana do Alentejo .... ........ 206 

E presumimos que este mapa tenha sido 
aden dado com a estac;:ao de Estremoz, com 
o numero 173,. onde 0 comboio chegou, 
pela primeira vez, a 22 Dez. 873. 

Do exame das poucas cartas conhecldas, 
das quais se reproduz a mais rep~esentati
va (1) concluimos que as regras nao foram 
integralmente cumpridas. De facto, as mar
cas nao tem 0 nome da estac,:ao ferrovlarla, 
mas 0 numero e a legenda -CORREIO/C. 
DE F./SUESTE •. Devemos acrescentar que 0 
carimbo nominal -EVORA .. nao .pertencia ao 
servic;:o de correio, sendo a marca com que 
eram autenticados os documentos de ser
vic;:o interno ferroviario e que fol aproveita
da, alias desnecessarlamente, para fim pos
tal. Tao desnecessaria era que as outras 
cartas conhecldas. remetidas do Barreiro e 
de Cuba, nao exibem carimbos nominais. Na 
carta reproduzida a obllterac;:ao e todos os 
carimbos foram batldos a preto, mas nas 
cartas remetidas de Cuba e do Barreiro as 
marcas aparecem a azul esverdeado. 

E interessante mencionar que nao se co
nhece um s6 exemplar de obliterac;:ao com 0 
numero seguldo de letra, 0 que faz sup~r 
nao terem sldo empregadas. 

Nao e conheclda a data em que este ser
vic;:o delxou de ter interesse, admitindo que 
tenha cessado quando, em Mar 878, foj 
inaugurada a ambuliincia Lisboa·Casevel, ou 
algum tempo antes se, porventura, chegou a 
funcionar uma condw;:ao na Linha do Sui, 
predecessora da referida ambuliincia. 

Seja como for, a verdade e que os agentes 
ferroviarjos continuaram a expedir guias de 
despacho estampilhadas e com os selos obll
terados por carimbos ferroviarl08. Assim, 
conhecemos 0 selo de 25 rais, castanho, de 
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Pre~o~ sujeitos a altera~ao sem aviso previo 

PACOTES ESPECIAIS 
(Alto valor de Catalogo) 

PORTUGAL 
600 dlferentes 

1000 
300 dlf. comemoratlvos 
400 dlf. 
500 dlf. • 

ULTRAMAR PORTUGU£S 
1000 dlferentes 
1500 
2000 
2500 

3000 " 

A(:ORES 
150 dlferentes 
200 • 

ANGOLA 
200 dlferentea 
250 II 

300 
400 

CABO VERDE 
lSO dlferentes 
200 
250 
300 

CONGO 
50 dlferentea 

GUINE 
265 selas dlferentes 

700$00 
3300$00 
540$00 
900s00 

1500$00 

825SOO 
1650$00 
2700s00 
4100$00 
7000$00 

66OS00 
1000$00 

45OSUO 
6OOS00 
7S0$00 

1250$00 

Sl0$00 
1000$00 
1500$00 
2000s00 

350$00 

(Catalogo mals de 6900$00) • • • 

TIMOR 
213 Selos dlferentes 

(Catalogo mais de 6 400$00) 

GUIN£ 
100 dlferentes 
150 • 
200 • 

INDIA 
lS0 dlferentes 

200 • 
300 • 

MACAU 
100 dlferentes 
200 II • 

MO(:AMBIQUE 
200 dlferenles 
250 

300 • 
400 .. 

S. TOM£ E PRINCIPE 
100 dlferentes 
150 • 
200 • 
300 

TIMOR 
100 dlfer.nles 

. 1SO • 
200 10 

400$00 
720$00 

1000$00 

sOOSOO 
650$00 

1000$00 

320$00 
1200$00 

300$00 
450$00 
565S00 

100OS00 

520$00 
875$00 

1600$00 
3300$00 

420Soo 
1070500 
1900S00 

2300$00 

2150$00 

5 
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ACTUALIZA~AO DO NOMERO DE SOCIOS 

Como e do conhecimento dos So
cios do C. F. P. a actual direc9ao to
mou a iniciativa de levar a efeito a 
actualiza980 do numero dos associa
dos, tarefa esta que ja esta conclulda. 

Pretende-se agora emitir as novas 
cartoes as quais serao tratados nos 
mol des mais modernos isto e, POI" 
processo semelhante ao bilhete de 

identidade passado pelos respectivos 
Arquivos de Identifica9aO. Convem, 
par isso, emitir, de uma so vez, a 
maior numero posslvel de cartoes, 
par razoes de ordem pratica e eco
nomica. 

TEMATICOS 

Assim, solicitamos aos nossos pre
zados consocios, que ainda a nao fi
zel'am, a favor de remeterem para a 
Secretaria do Clube com a maior ur
gencia que Ihes for passive) duas fo
tografias tipo passe e a importancia 
de 10$00 em selos do correia em cir· 
cula~io para despesas de expediente. 

Este pedido e dirigido somente aos 
Socios que sejam detentores do car
tao antigo. Como e evidente, as so
cios modernos a quem ainda nao fOi 
remetido a respectivo cartao apenas 
tam que entregar as duas fotograflas 
cas a nao 0 tenham feito na altura em 
que se inscreveram como s6cios. 

Possuimos gra'nde va1riedade de sobrescritos nacionais 
e estrangeiros dos seguintes te-mas: 

* ASTRO'FILATELIA * MOSICA 

* PINTURA * BALLET 

* FAUNA * RELICIAO. .. 

* ,FLORA . - . *.' , BJ\R~OS , -, . , , " . . . . . , .. 

* DESPORTOS,' ' .':: , *. ETC. 
~, ~. 

·: BARAT·A ~ DAS NEVES 
Rua. 'd,i 1rinda·die,. :,5: 1-.' - Dt.O - (ao La,rgo do Carmo} 

.. , 

TELEFONE 36 71 33 
: ..... : ~,': . '::,'. ,:'. ,.:',· i.:ISBOA - 2 ":.' 

, .. .... 1 •• 4. • •••••• _ . -- . . : ... .. , 

BOLETIM :00 CLUBE FILATELICO DE P.ORTUGAl 25 

~~JZ-
~_;;;_ o:;,~ £"7-7~ 

~-----'--=---
Evora, 6 Dez 871 

D. Luis, de perfil [So F,' 57 p.) obliterado 
a verde por carimbo identico ao reproduzldo 
na carta. Temos pena de nao ser possivel 
a sua reproduc;:ao, esclarecido que 0 numero 
nao esta completo, mas que supomos ser 
191, 192, 194, 196 ou 197. 

E tambem conhecemos selos, alguns dos 
nossos dlas, obliterados por carimbos em 

BA.RRQf'ELLAS 

servlc;:o nas estac;:5es ferroviarias, dos quais 
apresentamos fotogravuras dos mais repre
sentativos, 

Com excepc;:ao do de Caminha, todos eles 
foram confeccionados com letras do tipo nor
mando encerradas em cercadura rectangu
lar, 0 de Caminha, com cercadura identica, 
tem as letras em tlpo romano. 
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REGOA 

BOLETIM DO CLUBE ALATWCO DE P.ORTUGAL 

VALENCA 

C.F.S. 
FARO 

VALENCA 

PENAFIEL C. 

U:;I:lUA T. PAc,;O 

VIANNA 

AVEIRO 

MACAZINE FILATELICO 

V.' N.' DA 
CERVEIRA 

(Continua na pag. 27) 

- Revista me:nsal de 48 pag1inas plenas de interesse e actualldade. 
- Sec~ao permanente de Numismatica. 
- Servi~o de Novidades Universais compl'eto, a pre~os ba'ixissimos. 
- $uplemento do catalogo Yvert-e·t-Te.Jlier. 
- Assinatura Anua·1 (12 nume'ros) 150$00. 

.... -R.-IRka·rcfo· :)-orge, 9-2.9· JEsq.·_ ·1.IS10A-S- .. . ----.-. 
. ' . ; .. ~ 

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL 

ReveJ'so da medalha comemoratlva dos 
60 anos de vida fllatellca do Dr. Ant6nlo 

Fragoso 

PLAINO DE EMISSOES EXTRAORDINARIAS 
PARA'· 1976 

Visto ter sofrldo algumas alterac;:oes sa
bre 0 previsto, damos a conhecer 0 novo pia. 
no das emissoes extraordlm'irlas de selos 
para 1976: 

Exposic;:ao Filatelica a LubrapexD 
Invenc;:ao do Telefone por G. Bell 
6.· Centenario da Lei das Sesmarias . 
Plano Nacional de Alfabetizac;:ao 
Centenario da Caixa Geral de Dep6sitos 
Apoio ii produc;:ao nacional 
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Energla (do cicio Recursos Naturals) 
Aguas (do cicio Reeursos Naturals) 
Europa 76 (aeordo CEPT) . 

Exposlc;:ao Fili!ltellca Internaeional .Portu· 
. cal~31D 

. Jogos Olimpieos 1976 (a emitir obrigato • 
Prever a pravenir a ceguaira (O.M.S.) •• . . ' . -- .• . " -riamente no dla da abertura dos Jogos 

. _E}<.Jl9s!c;:aQ Fi!ateljca • • Irrterp.hil. _. ___ . . __ 9!ffIJPiCos)! .. ___ ..... __ .. _.~ .• , , •. ,_. __ .- .• -l 
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Em 1957, no Congresso da Federaoao Por· 
tuguesa de .FlIatelia fol 0 Dr. Ant6nlo Fragoso 
proposto, sendo elelto por unahlmldade, para 
asslnar a .Llsta dos Filatelistas Emlnentes», 
tendo 0 Coronel Guedes de Magalhaes clas
slflcado 0 agraclado «como um plonelro da 
Marcofilia portuguesa, se nao no tempo, pelo 
menos na forma. Conslderamo-Io, indubita
vel mente, a malor autorldade em Marcofllia 
Naclonal. 

o i1ustre extinto possuia a medalha de 
Servioos ·Inestimavels da F. P. F. e as meda· 
Ihas de prata de Servioos dlstintos do C. F. P. 
e da Associaoao Portuguesa de Fllatelia 
Tematlca. 

Ha longos anos radlcado em Vila Nova de 
Gala nunca delxou, porem de dedicar 0 
maior interesse e carinho as coisas da sua 
terra, vlvendo com grande intensldade os 
problemas da sua vila natal. 

Nao se conformando com a inexistencia 
em Ovar de um organlsmo filatelico que 
estimulasse a juventude vareira para 0 colec-

clonamento de selos, lutou e consegulu crlar 
esse organlsmo do qual fol presldente da 
dlrecoao. Assim nasceu a Secoao Filatelica 
e Numlsmatlca do Orfeao de Ovar que, com 
a preclosa colaboraoao da jovem e dlnamlca 
Secoao Filatelica do Centro Unlversltarlo 
do Porto, realizou duas exposiooes - uma 
em Ovar, outra no Porto - em homenagem 
ao Dr. Ant6nlo Fragoso quando completou 
60 anos de vida fllatelica. 

Para comemorar 0 evento as duas Secooes 
Filatelicas mandaram cunhar uma medalha 
comemoratlva de que apresentamos as gra· 
vuras do anverso e do reverso. 

Diz-se que nao ha ninguem Insubstlturvel. 
N6s dlremos que ha pessoas que atingem 
uma tal cravelra num determinado campo 
que nao se vlstumbra, a prlmelra vista, quem 
as possa substituir. 

Estas simples palavras serao, porventura, 
a maior homenagem que podemos prestar 
ao fllatelista eminente, ao grande amigo do 
Clube e distintissimo colaborador deste Bo· 
letim agora desaparecldo. 

Anverso da medalha 
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Conhecemos os segulntes carlmbos: 

Sobre selos de D. Luis 

BARROSELLAS 
CAHIDE 
CAMINHA 
FOZ-TUA 
LANHELLAS 
REGOA 
S. PEDRO DA TORRE 
VALENCA 
VIANNA 
V.' N.' DA CERVEIRA 

Foram todos batldos a azul, havendo dols 
tlpos de cada um dos Carlmbos de Barro· 
selas, S. Pedro da Torre e Valenoa. 

Sobre selo da 1.' emissao de D. Carlos (2) 

C.F.S./FARO (Camlnho de Ferro do Sui I 
IFaro) a azul. 

Sobre selos Ceres e outros 

AN CORA 
AVEIRO 
LlSBOA T. PACO 
OVAR 
PAREDE E GALIZA 
PENAFIEL C. 
PORTO 
TROFA 

e alnda outros nao Identlflcados. 0 de Pare
de e Galiza apresenta-se a vermelho e to· 
dos os outros a preto. 

Os colecclonadores mals ponderados po
derao querer saber 0 que nos autorlza a 
conslderar de ferroviarios os carimbos rela
clonados, dado que nao apresentamos ne· 
nhum documento oficial comprovativo da nos· 
sa afirmaoao, nem, tao pouco, um Intelro 
filatelico. . 

Mas a verdade e que exlstem estaooes de 
caminhos de ferro denominadas uFOZ-TUA», 
.PAREDE E GALlZA- e "PENAFIEL CEN
TRAL-. nao sendo conhecidas .povoaooes nem 
estaooes postals com tais nomes. Por outro 

lado. lembremo-nos que ha mais dum seculo 
que as estaooes postals de Lisboa e Porto 
nao usam carimbos nominais e note-se que 
no grupo de selos de D. Luis os carimbos 
sao todos impressos a azul e representati· 
vos de localidades com estaoao de ctunlnho 
de ferro, mas em cujas estaooes postais 
desde multos anos atras se usava tlnta pre· 
ta, sem excepoao cO!1heclda. 

E. ainda, os filatelistas da nossa geraoao 
deverao recordar-se de haverem recebido 
avlsos expedidos pelas estaooes de caminho 
de ferro. quase total mente impressos, a 
anunclar qualquer mercadorla chegada e que 
Ihes era destlnada. Poderao ter de mem6rla 
que esses avlsos eram franqueados com a 
taxa de impressos e 0 selo estava obliterado 
pelo carlmbo da pr6pria estaoiio ferrovlaria. 

Quando ha anos encontramos os primelros 
selos leves, com tais obliteraooes. logo nos 
recordamos daqueles avlsos mas que, ate 
hoje. nao tlvemos a alegrla de reencontrar 
um s6 exemplar. 

(1) Da colec9Ao Furtado Leote. 
(2) Da colec9Ao Castanhelra da Silveira. 

Cas a Filalelica J. ELL, 
FUNDADA EM 1940 

Novidades sempre aos melhores pre~ 

Material fiilatelico 
HAWID, LEUOHTTURM e SAfE 

EM STOCK: 
MAiS DE 7.000 S~RIES DiFERENTES 

DE TODO 0 MUNDO 

SERI·ES COMP:LETAS NOVAS DE 
PORTUGAL E ULTRAMAR 

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

Telefone 323508 
LlSBOA-2 
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, F.· I -LA T~E- L 1ST A ••••• 
ESCRE VA-NOS 

HOJE MESMO 

E DIGA-NOS 

QUE PAfSES 

OU- TEMAS 

COL E C C]O N A E 

GRATUITAMENTE 

recebera as nossas 

LISTAS DE PRE~OS 

DIRIIA-SE A: 

E 

CATALOGOS 

FILATELIA LLACH, 
- FUNDADA EM 1915 

s. L. 

Avenida GeneraHssimo, 489 Barcelona -15, 

Telefone: 250 5000 ESP A N H A 

nUTlMOO . [lOB[ f1UTHICO OIP-ODnCAl 
I A N 0 X X X J U N HOD E 1 9 7 6 NaD 2 8 5 I 

Morreu 0 Dr. Ant6nio Fragoso 
FICOU MAIS POBRE A FILATElIA PORTUGUESA 

paR: EURICO C. E. LAGE CARDOSO 

Ocorreu nos prlmeiros dlas do passado 
mes de Marc;:o 0 faleclmento do lIustre me
dico e fllatelista emlnente Dr. Antonio Fra
goso que contava 73 anos de Idade. 

Natural da vila de Ovar cursou medicina 
nas Faculdades do Porto e de Par·is pos
suindo tambem 0 curso de Mediclna Tropical. 

a nome do ,or. Antonio Fragoso esta Iigadp 
a hlst6rla da Fllatelia em Portugal. 

Apenas com 10 anos de idade comec;:ou 
a juntar selos para mais tarde comec;:ar a 
estuda-Ios e depois a colecclona-Ios. A sua 
longa carreira filatelica, a todos os titulos 
brilhante, durou preclsamente 63 anos. 

Especializado em Marcofilia Postal, expos 
pela primelra vez na 2.' Exposic;:ao Fllatellca 
Portuguesa (1940), sendo premiado com me
dalha de cobre; na EXp'oslc;:ao Naclonal de 
1944 obteve duas medalhas: uma de Vermeil 
e outra de ouro. Desde entao expos sempre 
fora de concurso. 

Depols de 1.944 foi membro dos juris das 
principals eXiposic;:oes reallzadas no nosso 
pars, tais como: A 1.' e a 2.' Bepex; Expo
sic;:ao Internaclonal de lIsboa de 1953; Expo
slc;:ao Nacional reallzada em 1955 e Aemipex 
69. Nunca deixou, porem, de colaborar em 
iniciativas filatelicas a nrvel regional tendo 
sido jurado em exposic;:oes reallzadas em 
Leiria, Oliveira de Azemeis e Avelro. Fol 
tambem membro do juri da I Exposlc;:ao Fila
tellca Escolar. 

a Dr. Antonio Fragoso fol socia fundador 
e honorario do Clube Internaclonal de Flla
tella e presldente da sua primelra Direcc;:ao; 
membro do Conselho Tecnlco deste Boletlm 
(1948-1950), pertenceu a Comissao Consul
tlva da revlsta .Mercado Fllatellco» e a Co
missao Orlentadora do Catalogo .Slmoes Fer
relra-. 

Na qualidade de membro da Comissao Or
ganizadora da allsboa 53- escreveu dois no
taveis capftulos do livro .Cem Anos do Selo 
do Correlo em Portugal. Intitulados .Os Pre
cursores dos Selos Postais Portugueses» e 
uObliterac;:oes Postais». 

as seus ,"umerosos escritos de grande 
interesse para a Historia Postal e em espe
cial para a Marcofilia Portuguesa, encontram
-se dispersos por diversas publlcac;:oes na
cionais, tais como a revista .Selos e Moe
das- e aGula Oflcial dos C.T.T.». 

,Entre os seus trabalhos destacaremos: 
.Curlosidades da Marcofilia-; .Bases para a 
Classiflcac;:ao das Marcas Postais Portu
guesas-, .0 Correlo-Mor de Portugal- e c.A 
Ordenac;:ao Cronologica dos cunhos de I·elevo. 

a Boletim do C. F. P. contou-o entre os 
seus mals ilustres e distintos colaboradores. 

a ultimo artlgo com que colaborou nesta 
revista coincidlu preclsamente com 0 pri. 
meiro numero por nos orlentado (Boletim 
n.· 281, de Out. de 1975). 

a artlgo Intltula-se .Outro erro que se 
corrlge.... e fol escrito em Junho do ano 
passado. No final do .Post Scriptum., prome· 
teu-nos 0 seu autor a correc~iio de outro erro 
para 0 proximo numero ... 

Infelizmente a morte a tal -Ietra que se 
vence em data ·incerta. impediu-o de cum
prir a promessa formulada. 

-Em todos os seus trabalhos usava uma 
IInguagem fluente, elegante e perfeita, pelo 
que a propria Socledade de LIngua Portu
guesa 0 classlficou de .fino cultor da LIngua 
Portuguesa •. 

Em 1953 fol eleito para a Academia Ibero
-Americana de Historia Postal, de Madrid e 
em 1963 soclo efectivo da Associac;:ao dos 
Jornallstas e Homens de Letras do Porto. 
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5) Postal maximo - i: uma pec;a filatelica 
em que 0 selo deve ter relac;ao com a ima
gem do .postal e 0 carimbo deve ter a data 
da entrada em circulac;ao do selo ou pelo 
menos deve ser aposto dentro do periodo 

em que 0 selo circulou. 0 postal .po de ser 
mandado imprimir oficial ou particularmente. 
Ao coleccionamento de postais maximos cha
ma-se -Maximafilia-. 

Um postal maximo 

6) Flamula - i: urn carimbo de propaganda 
que e apllcado na correspondencia, na cor 
preta. mecanlca e simultaneamente, com 
uma obllterac;ao corrente, como parte com
.plementar da sua composlc;ao. A designac;ao 
-flamula- julga-se que derivou do facto de 
os carlmbos deste genero, utillzados na Eu
ropa, ate a guerra de 1914-1918. reproduzl
rem uma bandelra. 

N,L\O 
DESPERDICS 

If..GUA 

Mf.\J,(f'f" 

Embora existam diversas especies de fla
mulas apenas reproduzimos uma flamula ilus
trada que e a mais apreclada pelos temati
cos. Nao pretendemos, de forma alguma, fa
zer urn estudo deste documento postal mas 
tao somente chamar a atenc;ao para a sua 
existencia. 

Flamula i1ustrada (composta de um desenho 
que se aproxima do objecto da propaganda 

e de um texto suclnto) 

Lustrado: A superficie e menos brilhante 
que a do -esmalte- e isenta, tambem, de 
qualquer preparado. 0 brilho nos papeis -es
malte- e -Iustrado- e dado pel a maquina de 
repassar, chamada calandra. 

Avergoado (ou estriado): i: 0 papel que, 
quando visto contra a luz, apresenta uma 
especie de pautado a agua, e ao qual os 
franceses chamam papel -verge-. 

Costelado: i: 0 papel que apresenta numa 
das faces uma serie de saliencias Iineares 
mais ou menos paralelas entre si, geral
mente interrompidas, e que melhor se obser
vam nas zonas brancas do selo. 

Pontinhado em losangos: i: a qualidade de 
papel que, quando examinado contra a luz, 
apresenta uma especie de tecido, composto 
de pequenos losangos regularmente dispos
tos. 

Filigranado: Chama-se filigranado ao papel 
que, visto a transparencia, apresenta urn 
desenho felto na propria pasta e que tern 
por fim caracteriza-Io mals nltldamente. 

Liso: i: a qualidade de papel composto de 
massa compacta, que nao apresenta vestl
gios de tecldo. 0 papel pontlnhado ern 10-
8angos naclonal, Incluldo no papel IIso, apre
senta vestiglos no tecldo, isto e, losangos 
imperfeitos. 

Cartolina: Papel de tlpo semelhante ao 
anterior mas com uma espessura nunca In
ferior a 0,14 mm. 

* Por fim, vamos fazer uma breve alusao ao 
-denteado-. 

Para facilitar a separac;ao dos selos eon
tldos na respectlva folha, e esta perfurada 
por maqulnas especlals. Da-se 0 nome de 
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denteado ou plcotado a sucessao dos dentes 
que ficam dessa perfurac;ao e que deli
mitam as margens do selo. 

o denteado do selo designa-se pelo nu
mero de dentes contados em dois centime
tros IIneares. Com raras excepc;oes, os selos 
portugueses sao de quatro margens. Se 0 
numero de dentes for 0 mesmo nas quatro 
margens, diz-se que 0 denteado e simples, 
por exemplo, 12,5. Se 0 denteado horizontal 
for dlferente do vertical, 0 denteado e com
posto e a sua indicac;ao numerica indlcarl~ 
primeiro 0 horizontal e depois 0 vertical, por 
exemplo, 15 X 14. 

Tern sido utilizadas tres especies de ma
qulnas de dentear. A p~lmelra, hOje abando
nada, e conheclda pelo nome de maquina de 
grade e plcota duma so vez a folha Inteira e, 
portanto, as quatro margens do selo. A segun
da, a chamada maqulna de pente, perfura de 
cada vez tres lados do selo. A ultima, me
nos utlllzada, e conheclda por maqulna de 
Iinha, e plcota de cada vez uma unlea mar
gem do selo. 

i: relativamente tacil reconhecer 0 dentea
do de linha. Num bloco de selos verlfica-se 
que nos pontos de cruzamentos das IInhas 
deperfurac;ao ha sobreposlc;ao parcial de 2 
furos. Em selos Isolados observa-se a 1m
perfelc;ao mals ou menos acentuada dos can
tos, como consequencla daquela sobrepo
sic;ao. 

Para medir 0 denteado dos selos usa-se 
urn pequeno Instrumento com uma escala 
proprIa a que se da 0 nome de .Odontome
tro-. Sobre este Instrumento falaremos mals 
adiante ao tratarmos do material que um eo
leccionador de selos deve utilizar. 

3 - 0 COLECC,IONISMO DE SELOS POSTAl 5, 
OS CO'LECCIONADORES E A SUA PAIXAO 

o Instlnto que leva a colecclonar e uma 
aptldao dos seres mals complexos, partleu-
1armente nas zonas temperadas e frlas. 

Evldentemente nasceu do instlnto de eon
servac;ao: 0 cllma rude que, em contraste 
com os tr6,plcos, nao of ere cIa Igual's eondl
c;oes de vida durante todo 0 ano, obrlgou a 
armazenar provisoes para os tempos dlff
eels. Mas, a medlda que progredlam a dlvl
sao do trabalho e a elvlllzac;ao, dlmlnula a 
necessldade de armazenar Indlvldualmente 
reservas para as Spocas dlffeels. 

Embora se tornasse cad a vez menos ur
gente a necessldade de atender a proprIa 

sobrevlvencla, permaneceu, curlosamente, 0 
afA do eolecclonador. 

Partlndo da necessldade puramente mate
rial de armazenar reservas para os maus 
tempos, se ehegou a eoleccionar por motl
vos Ideals. 0 valor e a beleza dos objectos 
importavam mals do que as suas apllcac;oes 
prSticas. 

Objectos de adorno, Imagens, armas, ar
relos bellcos e euriosldades provenientes de 
outros pafses, miniatures, moedas e antlgul
dades. Todos estes eolecclonadores necessi· 
tavam de melos e espac;o para recolher as 
suas eolecc;oes. Era assim privlleglo de uma 
minoria. 0 numero de eoleceionadores eres-
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cia ill medida que os objectos a reunlr exl
giam menos espaoo. 

A Imprensa proporcionou objectos de co
lecOao baratos e em grandes quantldades, 
o que permltia aos economicamente dabels 
a satlsfaOao do instlnto de colecclonar que, 
segundo parece, a tao antigo como 0 homem. 

Em 6 de Maio de 1840, como ja fol refe
rldo, emltiu-se a 1.' estampilha adeslva, de
vi do a descoberta da Imprensa. 

Os primeiros colecclonadores, aceltes com 
maior ou menor benevolencia, datam de 1860. 
Pensa-se, poram, que 0 prlmeiro comerclante 
de selos data de 1850. Com efeito, J. B. 
Moens abriu nesse ano, em Bruxelas, um es
tabeleclmento .para venda de selos postais. 
Mas, verdadeiramente, s6 por volta de 1860, 
comeoaram tambem os comerclantes a ga
nhar a vida comprando e vendendo selos. 

Percorreram os selos um camlnho trlunfal 
ao longo de todos estes anos e hOje agru
pam-se na F. I. P. (Federation International 
dePhllatelie) Socledades fllatelicas de mals 
de 30 pafses com um total aproxlmado de 
1.000.000 de membros. 

Mas Isto a apenas um pequeno mlmero 
dos colecclonadores de todo 0 mundo, pols 
pode clfrar-se em mals de 25 mil hoes de 
colecclonadores serlos, Isto e, aqueles que 
se esforoam ,por completar ordenadamente 
as suas colecooes. 

Nestes ultlmos anos desenvolveram-se 
roultas possibilidades de colecOao como por 
exemplo plantas, borboletas, Insectos, mas, 
sobretudo produtos c:la Imprensa. Etlquetas 
de calxas de f6sforos, colecooes de postals. 
cromos, etc. 

Mas nenhuma destas alcanoou a enverga
dura e a extensao mundlal das colecQoes de 
selos do correlo. E porque? Porque 0 selo a 
um valor dlstrlbuido pelo Estado, nao por 
qualquer pessoa privada, desconheclda e qul
oa nao dlgna de conflanQa. 

Mantem um preQo mfnlmo nao dlmlnulndo 
b 'seu valor quando se trata de selos novos. 
Por outro lado, podem obter-se sem grande 
esforQo quando estao carlmbados conseguln
'do-se apreciavels colecooes sem grande dls-
1Pendio. Todos os pafses Independentes preo
cupam-se mais ou menos com as emissoes 
de selos, exlstlndo por isso em todo 0 mun
do Interesse ,por selos, mals nos pafses tem
.parados menos nos troplcals. 
, A ql.'li:ll'ltldade de s~los emltlda estava de
terrtllnada orlglnarlamente pelas necesslda
des postals e assim se conhecla a quanti
dade de que se podia dlspor. Oeste modo, 

podlam formar-se com 0 tempo quotlzaooes 
estavels nos catalogos internaclonals. 

o encanto particular dos selos, a sua es
tampa atractlva e a confecQao excita a curio
sldade, leva a guarda-Ios e flnalmente a co
lecciona-Ios. 

o coleccionador de selos actua, nao s6 
.como comprador, mas tambem realiza uma 
parte conslderavel das transacooes no mer
cado fllatelico. 

Oferece material para -stocks»; aprovislo
na 0 mercado com a venda de colecQoes 
completas; vendedor nas reuniOes assoclati
vas, dlas de trocas, etc. 

Os colecclonadores verdadelramente -for
tes» nao se encontram normalmente nas as
soclaooes. Realizam, de um modo geral, as 
grandes operaQoes com comerclantes da sua 
conflanoa ou em lelloes, por vezes anonima
mente, por melo de Intermedlarlos que ga
nham a sua comissao. 

Como colecclonar selos nao e actlvldade 
que deva registar-se nao se pode estabelecer 
nem por aproxlmaOao 0 numero de coleccio
nadores. Alias, os colecclonadores de selos 
sao Indivldualistas. Com efelto, s6 uma pe
quena parte dos colecclonadores pertence a 
assoclaooes fllatelicas. 

Do volume das edlQoes de revlstas espe
cializadas, do numero de grandes comerclan
tes fllatelicos, do volume de venda de cata
logos anuals e outros pontos de referencla, 
se deduz que, por exemplo, na Alemanha 
Federal s6 10% estao assoclados. 

Os colecclonadores sao generals e opera
rlos, professores catedratlcos, academlcos 
e empregados; membros das proflssoes libe
rals, tals como medicos, e advogados; In
dustrials e comerclantes, sendo escasso 0 

numero de agrlcultores e escassfssimo 0 de 
pescadores. 

Numero aproxlmado de coleccionadores 
serios, (com as devidas reservas, pelos mo
tlvos spontados) em varlos pafses: 

Alemanha Federal ................. 3 mil hoes 
Hungria ................................ 100 mil 
Estados Unldos da America do 

Norte .............................. . 
Belglca ................................ . 
Portugal ............................... . 

17 mllhoes 
60 mil 
10 mil 

Alguns dos coleccionadores mais famosos: 
Presidente dos E. U. A., Franklin D. Roo

sevelt, que tendo sido um dos maiores co
lecclonadores do mundo, fez atralr mil hoes 
de pessoas para este passatempo. 

Rei Furad do Eglpto. 
Rei Carol da Romania. 

4) Carlmbo comemorativo e carimbo de 
primeiro dia de circulaOao. 0 primeiro destl
na-se a comemorar qualquer evento e 0 se
gundo destina-se a assinalar 0 ,primeiro dia 
de circulaOao de uma serle de selos postais. 
Quando esse -Carlmbo» se destina a inuti-
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lizar 0 selo, designa-se por -obliteraoao de 
primeiro diaD. 0 coleccionamento destas e 
de outras marcas postals tais como flamulas 
e franquias mecanicas e deslgnado por -Mar
cofilla •. 

Um carimbo comemorativo 

Uma obllteraoao de primeiro dia 
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REF' OBlIQVS; 

-
Urn serograma em sentido restrito 

3) Selos de correia aereo, carimbos de 
prlmelros voos, aerogramas, etc., Isto e, to
das as pec;:as de algum modo relacionadas 

Afl't1.$PA.QJI:"'~JlHTO. 
• • 

, 

com 0 correia por via aerea estao agrupadas 
numa especlalidade designada por .Aerofi
latelia-. 

Ums pec;a aerofilatelica 

Jorge V - Colecc;:ao Vermelha (cor da pele 
de que sao forrados os respectlvos albuns)~ 
Cerca de 350. 

Jorge VI- Colecc;:ao azul (pelo mesmo mo
tivo) - 80 albuns. 

Principe de Monaco. 
Cardeal Francis Spellman, arceblspo de 

Nova lorque. 
o coleccionador, 0 verdadeiro colecclona

dor, qualquer que seja, alias, 0 objecto da 
sua colecc;:ao, manifesta uma verdadelra pai
xao por aquilo que colecciona. 0 colecclona
dor de selos nao podia fuglr a regra. E :com 
verdadeiro sacrificlo que muitos, economica
~ente menos favorecldos, adqulrem selos 
para as suas colecc;:oes e outros prefer~m 
~ndar vestldos e calc;:ados mals modesta
mente e ate prescindir de alguma beblda ou 
alimento que Ihe daria prazer, para adqulrir 
algo para a sua colecc;:ao. 0 numero destes 
e superior ao que se pode julgar. A palxao 
do colecclonador revela-se ao ponto de, nor
malmente, a~ colecc;:oes transltarem por hI!
ranc;:a de gerac;:ao em gerac;:ao pOis 0 desgos
to que causarla a venda ao seu proprletarlo 
nao e compensado pelo lucro que pode obter. 
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A colecc;:ao faz parte de sl pr6prlo e aliem~-Ia 
representa arrancar-Ihe um pouco da propria 
vida. Os verdadeiros colecclonadores mesmo 
quando se desfazem da sua colecc;:ao .nunca 
perdem 0 espfrlto de colecclonador e .arran
jam outra, para se · entreterem, .como ales 
dlzem. 

A palxao dos selos tarnbem pode levar a 
atltudes extremas e condenavels, mas essas 
atltudes s6 sao de recear em espfritos fra
cos que nao sabem controlar as palxoes em 
qualsquer campos em que .as mesmas se-ma-. 
nlfestem. Tals exageros sao a excepc;:iio ~ue 
conflrmam a regra, pols, na generalidade, a 
paclEincla e 0 controlo psiquico IlS0 apan~-
glQ dos colecclonadores de selQs. .' ' 
, Vamos cltar como exemplo 0 caso de. IJm 

coleccionador francEis que tomou uma at.it~ 
de extraordlnarlamente condena)l.el para 
obtElr a .pec;:a- que , desejava. Passo~se .. o 
faoto em 1892, quando Goston Lerom< ·foi mor, 
to por nao ter querldo vender um dupliqado 
de um selo raro emltldo pelos Mlsslonarloll, 
Hawalanos, a um amigo Hector Glrov. "Ei$te, 
depols de a matar, ' apode.rou-se do selo que 
tanto amblclonava. 

4- MATERIAL FILATELICO QUE UMCOLECCIONA,DOR 
NAO DEVE DISPENSAR 

a) Pin~a - E um instrumento metahr;:o 
cujas pontas podem ou nao ter a forma de 
pa e que se destlna a .pegar- nos selos. A 
utilizac;:ao do referido objecto evlta que 0 co
lecclonador danlflque os selos com as maos, 
partlndo-os, Inutilizando algum dente ou 
transmltindo a humidade das maos a goma 
dos selos (quando estes sao novas) 0 que 
provoca muitas vezes que os selos se col em 
uns aos outros ou ate ao ,proprio classifi
cador. 

b) Lupa - E um objecto de grande uti Ii
dade que apresenta, pel a menos, duas van
tag ens dignas de realce. Na verdade, alem 
de permitir: uma observac;:ao mals correcta 
do selo que se pretende analisar, defende 0 
pr6prlo cole.cclonador ~o cansac;:o visual que 
a observac;:ao directa e mlnuclosa dos selos 
provoca. , 

c) Odont6metro - Do grego -odonto-, 
dente e .metro-, medlda, e uma escala nor
malmente Impressa num pequeno cartao ou 
em celulolde. A conflgurac;:ao da escala po
de apresentar varlos tlpos. Fol 0 filatelista 
francEis Dr. Legrand 0 Inventor do Odonto
metro, cuJo maneJo e multo facil. Asslm, pra; 
cura-se na escala uma serle de denteado que ' 

se ajuste perfeham~nte ils , r~en~rilnclas do' 
denteado do selo. ~~ G~da lIerJe: d,e ~,ente~ 
do do opontom~tro consta 1:10 I~.d~ !-!m I.lu
merq , ~ue cpr~-espol'!d~, pre.cl,samente, ;ao AU;: 
mero do denteado. ' 

dl Catalogo - r: um Iivro onde se encon
tram dlscrlmlnados todos os selos emltldos 
e, por vezes, multas varledades, com Indica
c;:ao dos prec;:os para os selos novas e usa
dos. A ,prlmelra col una de prec;:os refera-se 
aos exemplares novos e a segunda, obvia
mente, aos usados. Normalmente, os catalo
gos apresentam gravuras de, pelo menos, 
um selo de cada serle emltlda, para faclli
tar a consulta. 

Os preC;:Qs constantes dos catalogos sao 
flxados pelos edltmes, mas sobre esses pre
C;:OS as comercla~tes fazem,. regra geral, um 
desconto que e, normal mente, maior nos 
selos usados do que nos novos. 

Os catalogos de selos editados em Portu
- gal s1l9 as de .Slmp,Els Ferreira- e -Eladlo 
'de Santos •. 0 catalog6 estrangeiro r;nals co
nhecldo , entrE! nos , e :utilizada em , multos_ au

, tros parses ' e '0' ;.vilert ' at' Tetlre·r;' ' da Socia
dade das Edlc;:oes Yvert et Tellier, de Franca. 

;'Alain db .Yvert et Tellier- francEis e do 
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.Zumstein- suir;:o (este s6 com Europa) exis
tern ainda os segulntes catalogos de selos 
mundials: .Stanley Gibbons-, Ingl~s; .Scott. 
e gMlnkus- amerlcanos; -Mlchel-, alemao 
ocldental e -lipfla-, alemao oriental. 

e) Classificador - E uma espacle de livro 
com urn numero de folhas varlavel onde 
estao coladas a toda a largura das folhas, 
tiras de cartolina, papel, ou plastlco. 0 clas
slficador destina-se it arrumar;:ao e protecr;:ao 
dos selos enquanto estes nao sao -instala
dos- definltlvamente nas folhas dos albuns. 

f) Charnelra - E urn pequeno ,rectAngulo 
de. papel gomado dobrado. Uma das pontas 
apllca-se no selo e a outra, que a normal
mente malor, cola-se na folha onde se pre
tende que 0 selo flque arrumado. As char
neiras devem ser utillzadas apenas nos selos 
usados. Com efelto, se forem utillzadas em 
selos novos gomados, mesmo que sejam da 
melh~r qualldade, delxam uma marca perc&p
tfvel na goma dos selos (j qlie os desvalo-
rlza. ',' 

g) Tiras de plastico - As 'mars conhecldas 
sAo as fabrlcadas pela ' casa' -Hawld- que a 
a firma Internaclonalmente 'mars reputada no 
ganero. 

. As tlras de plastlco destlnam-se a prote
ger os selos novos com goma de qualquer 
acldente, alam de que permlte que esses 
selos sejam apresentados em folhas flcando 
s' goma gvlrgem-, 0 que nilo aconteqerla se 
fossem utillzadas -charnelras-. 

As tlras de plastlco s~o gomadas no verso, 
lipllcando-se dlrectamente'na,s folh!ls onde se 
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pretendem .arrumar .. os selos bastando hu
medecer, IIgelramente, a goma das ,tlras. 
o selo fica exposto devldo ao facto das tl
ras terem, na parte anterior, plastlco trans
parente. 

Existem varlas espacies de plastlcos que 
silo prejudlciais para a -arrumar;:ao- de selos 
e que, com 0 tempo, os descoram e os 
amolecem. As tlras em polletlleno sao reco
mendavels uma vez que nao contem qual
quer produto susceptivel de deterlorar os 
selos. Estao neste caso as famosas -tlras 
Hawld-. 

Indlca-se, a segulr, urn melo de saber se 
as tlras podem ser ou nao utillzadas sem 
perigo: Faz-se urn teste com urn f6sforo, 
Impregnando 0 chelro na tlra. Se a tlra -sen
te- 0 acldo clorrdrlco, a suspelta. Se exala 
urn chelro de cera, a de polletlleno, portan
to, sem perigo para os selos. 

h) Guilhotlna - Embora exlstam outros 
Instrumentos destlnados a cortar as tlras de 
plastlco a que nos referlmos na allnea g) 
o certo a que a gullhotlna a 0 unlco objecto 
que corta as tlras com perfelr;:ao, manejan
do-se com extraordlnarla facilldade. 

I) Album - E urn IIvro em cujas folhas se 
colecclonam os selos. Exlstem folhas de al
bum "om as -casas- ja Impressas onde basta 
apllcer os selos. Outras vezes os colecclona
dores compram as folhas e sao eles pr6prlos 
que desenham as -casas- a seu gosto onde, 
depols, sao colocados os selos. Outras ve
zes alnda arrumam os selos nas folhas sem 
desenharem qual~quer -casas-. 
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5 - FILATELIA OU (FILOTELIA) E 0 SELO POST.6JL 

o termo usado universal mente para desi
gnar a cl~ncia que se ocupa dos selos a 
Fllatella. 

Deve-se este termo ao frances Herpin que, 
em Novembro de 1864, publicou na revista 
-Le Colletloneur des Timbres-Poste» editada 
em Paris, urn artigo que intitulou -Baptismo» 
no qual propos a palavra .Phllatalie-. 

Herpin criou este termo juntando somente 
os vocabulos gregos phil os - amigo e ate
leia - franquls. Simpiesmeente, -0 grego- do 
sr. Herpin nao devia ser muito profundo, 
porquanto confundiu a palavra grega ateleia 
que tern 0 significado ja referldo com a pala
vra telos que slgnlflca taxa. 

Ora 0 colecclonador nao colecclona fran
qui as mas selos e estes sao uma taxa que 
em grego, como se dlsse, se traduz por 
telos. 

Oeste modo, a palavra exacta, verdadelra, 
s6 poderla ser filotelia formada pelos dols 
termos phil os-amigo e telos-taxa . 

Assim, 0 termo fIIatelia e etlmol6gica e 
fllologlcamente errado quando queremos de
slgnar apenas 0 colecclonlsmo de selos, 

Nos parses de lingua grega, Gracia e Chi
pre, recusaram-se de forma categ6rlca a 
aceltar 0 termo filatelia e adoptaram «philo
teliaa como a unlca palavra de significado 
exacto. Desta palavra derlvam os termos phi
lotelista e phllotelismo. 

Mas 0 termo fllatelia a reconhecldo no 
mundo Intelro abrangendo todas as modall
dades de coleccionlsmo relaclonadas com 0 
Correlo, tals como marcas postals, postals 
maxlmos, Inteiros postals, etc, Asslm, nao 
nos repugna aceltar 0 termo fllatella ao fa
larmos dos varlos ramos que ela abrange. 

Poram, quanto ao colecclonlsmo de selos, 
unlca modalldade que nos propusemos focar, 
parece-nos, de facto, que os gregos estao 
dentro da razBo. E, sendo asslm, das duas 
uma: Ou adoptamos 0 termo porque a unl
versalmente conhecido 0 colecclonlsmo de 
:!ielos ou segulremos 0 termo etlmol6glca e 
fllologlcamente verdadelro que a quase do 
desconheclmento total das Inumeras pessoas 
que colecclonam selos. 

Para obvlar a este Inconvenlente sempre 
que posslvel procuraremos evltar 0 uso de 

urn ou outro termo, falando apenas e tao 
somente de coleccionismo de selos, e colec
clonador de selos. 

5 -1 - RAMOS OU £SPIECIAUDADES 
QUE SE ENQUADRAM NA 
FII,LATEUA 

Neste trabalho, embora seja nossa Inten
r;:ao debrur;:armo-nos excluslvamente sobre 0 
selo postal, cujo coleccionlsmo esta mais 
divulgado e a mals acessivel, de urn modo 
geral, ao comum das pessoas, vamos fazer 
uma alusao, necessarlamente breve, docu
mentando, aos prlnclpais ramos ou especla
IIdades que se enquadram na Filatella: 

1) Inteiro Postal- E uma per;:a emltlda pe
los Servlr;:os Oflclals dos Correlos com 0 
selo previamente impresso. 

Nao h8 -per;:a fllatalica. mals pr6xlma do 
selo de Correlo que 0 Intelro Postal. 

Um lnteiro postal 

2) Aerograma - Esta per;:a deve incluir-se 
na especialidade dos Intelros Postals (aero
grama em senti do restrlto) e na da Aeroflla
tella (aerograma em senti do restrlto e em 
sentldo lato). 

A palavra aerograma pode ser tomada, com 
efelto, em dols sentldos: Em sentldo restrlto, 
a um Intelro postal composto por uma folha 
na qual se escreve a mensagem e que pos
terlormente se dobra de forma pra-determl
nada e se expede por via aarea. 

Em sentldo lato - E uma per;:a qualquer 
(sobrescrlto ou postal, por exemplo) clrcu
lada· por via aarea. 
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.Zumstein- suir;:o (este s6 com Europa) exis
tern ainda os segulntes catalogos de selos 
mundials: .Stanley Gibbons-, Ingl~s; .Scott. 
e gMlnkus- amerlcanos; -Mlchel-, alemao 
ocldental e -lipfla-, alemao oriental. 

e) Classificador - E uma espacle de livro 
com urn numero de folhas varlavel onde 
estao coladas a toda a largura das folhas, 
tiras de cartolina, papel, ou plastlco. 0 clas
slficador destina-se it arrumar;:ao e protecr;:ao 
dos selos enquanto estes nao sao -instala
dos- definltlvamente nas folhas dos albuns. 

f) Charnelra - E urn pequeno ,rectAngulo 
de. papel gomado dobrado. Uma das pontas 
apllca-se no selo e a outra, que a normal
mente malor, cola-se na folha onde se pre
tende que 0 selo flque arrumado. As char
neiras devem ser utillzadas apenas nos selos 
usados. Com efelto, se forem utillzadas em 
selos novos gomados, mesmo que sejam da 
melh~r qualldade, delxam uma marca perc&p
tfvel na goma dos selos (j qlie os desvalo-
rlza. ',' 

g) Tiras de plastico - As 'mars conhecldas 
sAo as fabrlcadas pela ' casa' -Hawld- que a 
a firma Internaclonalmente 'mars reputada no 
ganero. 

. As tlras de plastlco destlnam-se a prote
ger os selos novos com goma de qualquer 
acldente, alam de que permlte que esses 
selos sejam apresentados em folhas flcando 
s' goma gvlrgem-, 0 que nilo aconteqerla se 
fossem utillzadas -charnelras-. 

As tlras de plastlco s~o gomadas no verso, 
lipllcando-se dlrectamente'na,s folh!ls onde se 
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pretendem .arrumar .. os selos bastando hu
medecer, IIgelramente, a goma das ,tlras. 
o selo fica exposto devldo ao facto das tl
ras terem, na parte anterior, plastlco trans
parente. 

Existem varlas espacies de plastlcos que 
silo prejudlciais para a -arrumar;:ao- de selos 
e que, com 0 tempo, os descoram e os 
amolecem. As tlras em polletlleno sao reco
mendavels uma vez que nao contem qual
quer produto susceptivel de deterlorar os 
selos. Estao neste caso as famosas -tlras 
Hawld-. 

Indlca-se, a segulr, urn melo de saber se 
as tlras podem ser ou nao utillzadas sem 
perigo: Faz-se urn teste com urn f6sforo, 
Impregnando 0 chelro na tlra. Se a tlra -sen
te- 0 acldo clorrdrlco, a suspelta. Se exala 
urn chelro de cera, a de polletlleno, portan
to, sem perigo para os selos. 

h) Guilhotlna - Embora exlstam outros 
Instrumentos destlnados a cortar as tlras de 
plastlco a que nos referlmos na allnea g) 
o certo a que a gullhotlna a 0 unlco objecto 
que corta as tlras com perfelr;:ao, manejan
do-se com extraordlnarla facilldade. 

I) Album - E urn IIvro em cujas folhas se 
colecclonam os selos. Exlstem folhas de al
bum "om as -casas- ja Impressas onde basta 
apllcer os selos. Outras vezes os colecclona
dores compram as folhas e sao eles pr6prlos 
que desenham as -casas- a seu gosto onde, 
depols, sao colocados os selos. Outras ve
zes alnda arrumam os selos nas folhas sem 
desenharem qual~quer -casas-. 
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5 - FILATELIA OU (FILOTELIA) E 0 SELO POST.6JL 

o termo usado universal mente para desi
gnar a cl~ncia que se ocupa dos selos a 
Fllatella. 

Deve-se este termo ao frances Herpin que, 
em Novembro de 1864, publicou na revista 
-Le Colletloneur des Timbres-Poste» editada 
em Paris, urn artigo que intitulou -Baptismo» 
no qual propos a palavra .Phllatalie-. 

Herpin criou este termo juntando somente 
os vocabulos gregos phil os - amigo e ate
leia - franquls. Simpiesmeente, -0 grego- do 
sr. Herpin nao devia ser muito profundo, 
porquanto confundiu a palavra grega ateleia 
que tern 0 significado ja referldo com a pala
vra telos que slgnlflca taxa. 

Ora 0 colecclonador nao colecclona fran
qui as mas selos e estes sao uma taxa que 
em grego, como se dlsse, se traduz por 
telos. 

Oeste modo, a palavra exacta, verdadelra, 
s6 poderla ser filotelia formada pelos dols 
termos phil os-amigo e telos-taxa . 

Assim, 0 termo fIIatelia e etlmol6gica e 
fllologlcamente errado quando queremos de
slgnar apenas 0 colecclonlsmo de selos, 

Nos parses de lingua grega, Gracia e Chi
pre, recusaram-se de forma categ6rlca a 
aceltar 0 termo filatelia e adoptaram «philo
teliaa como a unlca palavra de significado 
exacto. Desta palavra derlvam os termos phi
lotelista e phllotelismo. 

Mas 0 termo fllatelia a reconhecldo no 
mundo Intelro abrangendo todas as modall
dades de coleccionlsmo relaclonadas com 0 
Correlo, tals como marcas postals, postals 
maxlmos, Inteiros postals, etc, Asslm, nao 
nos repugna aceltar 0 termo fllatella ao fa
larmos dos varlos ramos que ela abrange. 

Poram, quanto ao colecclonlsmo de selos, 
unlca modalldade que nos propusemos focar, 
parece-nos, de facto, que os gregos estao 
dentro da razBo. E, sendo asslm, das duas 
uma: Ou adoptamos 0 termo porque a unl
versalmente conhecido 0 colecclonlsmo de 
:!ielos ou segulremos 0 termo etlmol6glca e 
fllologlcamente verdadelro que a quase do 
desconheclmento total das Inumeras pessoas 
que colecclonam selos. 

Para obvlar a este Inconvenlente sempre 
que posslvel procuraremos evltar 0 uso de 

urn ou outro termo, falando apenas e tao 
somente de coleccionismo de selos, e colec
clonador de selos. 

5 -1 - RAMOS OU £SPIECIAUDADES 
QUE SE ENQUADRAM NA 
FII,LATEUA 

Neste trabalho, embora seja nossa Inten
r;:ao debrur;:armo-nos excluslvamente sobre 0 
selo postal, cujo coleccionlsmo esta mais 
divulgado e a mals acessivel, de urn modo 
geral, ao comum das pessoas, vamos fazer 
uma alusao, necessarlamente breve, docu
mentando, aos prlnclpais ramos ou especla
IIdades que se enquadram na Filatella: 

1) Inteiro Postal- E uma per;:a emltlda pe
los Servlr;:os Oflclals dos Correlos com 0 
selo previamente impresso. 

Nao h8 -per;:a fllatalica. mals pr6xlma do 
selo de Correlo que 0 Intelro Postal. 

Um lnteiro postal 

2) Aerograma - Esta per;:a deve incluir-se 
na especialidade dos Intelros Postals (aero
grama em senti do restrlto) e na da Aeroflla
tella (aerograma em senti do restrlto e em 
sentldo lato). 

A palavra aerograma pode ser tomada, com 
efelto, em dols sentldos: Em sentldo restrlto, 
a um Intelro postal composto por uma folha 
na qual se escreve a mensagem e que pos
terlormente se dobra de forma pra-determl
nada e se expede por via aarea. 

Em sentldo lato - E uma per;:a qualquer 
(sobrescrlto ou postal, por exemplo) clrcu
lada· por via aarea. 
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-
Urn serograma em sentido restrito 

3) Selos de correia aereo, carimbos de 
prlmelros voos, aerogramas, etc., Isto e, to
das as pec;:as de algum modo relacionadas 
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com 0 correia por via aerea estao agrupadas 
numa especlalidade designada por .Aerofi
latelia-. 

Ums pec;a aerofilatelica 

Jorge V - Colecc;:ao Vermelha (cor da pele 
de que sao forrados os respectlvos albuns)~ 
Cerca de 350. 

Jorge VI- Colecc;:ao azul (pelo mesmo mo
tivo) - 80 albuns. 

Principe de Monaco. 
Cardeal Francis Spellman, arceblspo de 

Nova lorque. 
o coleccionador, 0 verdadeiro colecclona

dor, qualquer que seja, alias, 0 objecto da 
sua colecc;:ao, manifesta uma verdadelra pai
xao por aquilo que colecciona. 0 colecclona
dor de selos nao podia fuglr a regra. E :com 
verdadeiro sacrificlo que muitos, economica
~ente menos favorecldos, adqulrem selos 
para as suas colecc;:oes e outros prefer~m 
~ndar vestldos e calc;:ados mals modesta
mente e ate prescindir de alguma beblda ou 
alimento que Ihe daria prazer, para adqulrir 
algo para a sua colecc;:ao. 0 numero destes 
e superior ao que se pode julgar. A palxao 
do colecclonador revela-se ao ponto de, nor
malmente, a~ colecc;:oes transltarem por hI!
ranc;:a de gerac;:ao em gerac;:ao pOis 0 desgos
to que causarla a venda ao seu proprletarlo 
nao e compensado pelo lucro que pode obter. 
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A colecc;:ao faz parte de sl pr6prlo e aliem~-Ia 
representa arrancar-Ihe um pouco da propria 
vida. Os verdadeiros colecclonadores mesmo 
quando se desfazem da sua colecc;:ao .nunca 
perdem 0 espfrlto de colecclonador e .arran
jam outra, para se · entreterem, .como ales 
dlzem. 

A palxao dos selos tarnbem pode levar a 
atltudes extremas e condenavels, mas essas 
atltudes s6 sao de recear em espfritos fra
cos que nao sabem controlar as palxoes em 
qualsquer campos em que .as mesmas se-ma-. 
nlfestem. Tals exageros sao a excepc;:iio ~ue 
conflrmam a regra, pols, na generalidade, a 
paclEincla e 0 controlo psiquico IlS0 apan~-
glQ dos colecclonadores de selQs. .' ' 
, Vamos cltar como exemplo 0 caso de. IJm 

coleccionador francEis que tomou uma at.it~ 
de extraordlnarlamente condena)l.el para 
obtElr a .pec;:a- que , desejava. Passo~se .. o 
faoto em 1892, quando Goston Lerom< ·foi mor, 
to por nao ter querldo vender um dupliqado 
de um selo raro emltldo pelos Mlsslonarloll, 
Hawalanos, a um amigo Hector Glrov. "Ei$te, 
depols de a matar, ' apode.rou-se do selo que 
tanto amblclonava. 

4- MATERIAL FILATELICO QUE UMCOLECCIONA,DOR 
NAO DEVE DISPENSAR 

a) Pin~a - E um instrumento metahr;:o 
cujas pontas podem ou nao ter a forma de 
pa e que se destlna a .pegar- nos selos. A 
utilizac;:ao do referido objecto evlta que 0 co
lecclonador danlflque os selos com as maos, 
partlndo-os, Inutilizando algum dente ou 
transmltindo a humidade das maos a goma 
dos selos (quando estes sao novas) 0 que 
provoca muitas vezes que os selos se col em 
uns aos outros ou ate ao ,proprio classifi
cador. 

b) Lupa - E um objecto de grande uti Ii
dade que apresenta, pel a menos, duas van
tag ens dignas de realce. Na verdade, alem 
de permitir: uma observac;:ao mals correcta 
do selo que se pretende analisar, defende 0 
pr6prlo cole.cclonador ~o cansac;:o visual que 
a observac;:ao directa e mlnuclosa dos selos 
provoca. , 

c) Odont6metro - Do grego -odonto-, 
dente e .metro-, medlda, e uma escala nor
malmente Impressa num pequeno cartao ou 
em celulolde. A conflgurac;:ao da escala po
de apresentar varlos tlpos. Fol 0 filatelista 
francEis Dr. Legrand 0 Inventor do Odonto
metro, cuJo maneJo e multo facil. Asslm, pra; 
cura-se na escala uma serle de denteado que ' 

se ajuste perfeham~nte ils , r~en~rilnclas do' 
denteado do selo. ~~ G~da lIerJe: d,e ~,ente~ 
do do opontom~tro consta 1:10 I~.d~ !-!m I.lu
merq , ~ue cpr~-espol'!d~, pre.cl,samente, ;ao AU;: 
mero do denteado. ' 

dl Catalogo - r: um Iivro onde se encon
tram dlscrlmlnados todos os selos emltldos 
e, por vezes, multas varledades, com Indica
c;:ao dos prec;:os para os selos novas e usa
dos. A ,prlmelra col una de prec;:os refera-se 
aos exemplares novos e a segunda, obvia
mente, aos usados. Normalmente, os catalo
gos apresentam gravuras de, pelo menos, 
um selo de cada serle emltlda, para faclli
tar a consulta. 

Os preC;:Qs constantes dos catalogos sao 
flxados pelos edltmes, mas sobre esses pre
C;:OS as comercla~tes fazem,. regra geral, um 
desconto que e, normal mente, maior nos 
selos usados do que nos novos. 

Os catalogos de selos editados em Portu
- gal s1l9 as de .Slmp,Els Ferreira- e -Eladlo 
'de Santos •. 0 catalog6 estrangeiro r;nals co
nhecldo , entrE! nos , e :utilizada em , multos_ au

, tros parses ' e '0' ;.vilert ' at' Tetlre·r;' ' da Socia
dade das Edlc;:oes Yvert et Tellier, de Franca. 

;'Alain db .Yvert et Tellier- francEis e do 
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cia ill medida que os objectos a reunlr exl
giam menos espaoo. 

A Imprensa proporcionou objectos de co
lecOao baratos e em grandes quantldades, 
o que permltia aos economicamente dabels 
a satlsfaOao do instlnto de colecclonar que, 
segundo parece, a tao antigo como 0 homem. 

Em 6 de Maio de 1840, como ja fol refe
rldo, emltiu-se a 1.' estampilha adeslva, de
vi do a descoberta da Imprensa. 

Os primeiros colecclonadores, aceltes com 
maior ou menor benevolencia, datam de 1860. 
Pensa-se, poram, que 0 prlmeiro comerclante 
de selos data de 1850. Com efeito, J. B. 
Moens abriu nesse ano, em Bruxelas, um es
tabeleclmento .para venda de selos postais. 
Mas, verdadeiramente, s6 por volta de 1860, 
comeoaram tambem os comerclantes a ga
nhar a vida comprando e vendendo selos. 

Percorreram os selos um camlnho trlunfal 
ao longo de todos estes anos e hOje agru
pam-se na F. I. P. (Federation International 
dePhllatelie) Socledades fllatelicas de mals 
de 30 pafses com um total aproxlmado de 
1.000.000 de membros. 

Mas Isto a apenas um pequeno mlmero 
dos colecclonadores de todo 0 mundo, pols 
pode clfrar-se em mals de 25 mil hoes de 
colecclonadores serlos, Isto e, aqueles que 
se esforoam ,por completar ordenadamente 
as suas colecooes. 

Nestes ultlmos anos desenvolveram-se 
roultas possibilidades de colecOao como por 
exemplo plantas, borboletas, Insectos, mas, 
sobretudo produtos c:la Imprensa. Etlquetas 
de calxas de f6sforos, colecooes de postals. 
cromos, etc. 

Mas nenhuma destas alcanoou a enverga
dura e a extensao mundlal das colecQoes de 
selos do correlo. E porque? Porque 0 selo a 
um valor dlstrlbuido pelo Estado, nao por 
qualquer pessoa privada, desconheclda e qul
oa nao dlgna de conflanQa. 

Mantem um preQo mfnlmo nao dlmlnulndo 
b 'seu valor quando se trata de selos novos. 
Por outro lado, podem obter-se sem grande 
esforQo quando estao carlmbados conseguln
'do-se apreciavels colecooes sem grande dls-
1Pendio. Todos os pafses Independentes preo
cupam-se mais ou menos com as emissoes 
de selos, exlstlndo por isso em todo 0 mun
do Interesse ,por selos, mals nos pafses tem
.parados menos nos troplcals. 
, A ql.'li:ll'ltldade de s~los emltlda estava de
terrtllnada orlglnarlamente pelas necesslda
des postals e assim se conhecla a quanti
dade de que se podia dlspor. Oeste modo, 

podlam formar-se com 0 tempo quotlzaooes 
estavels nos catalogos internaclonals. 

o encanto particular dos selos, a sua es
tampa atractlva e a confecQao excita a curio
sldade, leva a guarda-Ios e flnalmente a co
lecciona-Ios. 

o coleccionador de selos actua, nao s6 
.como comprador, mas tambem realiza uma 
parte conslderavel das transacooes no mer
cado fllatelico. 

Oferece material para -stocks»; aprovislo
na 0 mercado com a venda de colecQoes 
completas; vendedor nas reuniOes assoclati
vas, dlas de trocas, etc. 

Os colecclonadores verdadelramente -for
tes» nao se encontram normalmente nas as
soclaooes. Realizam, de um modo geral, as 
grandes operaQoes com comerclantes da sua 
conflanoa ou em lelloes, por vezes anonima
mente, por melo de Intermedlarlos que ga
nham a sua comissao. 

Como colecclonar selos nao e actlvldade 
que deva registar-se nao se pode estabelecer 
nem por aproxlmaOao 0 numero de coleccio
nadores. Alias, os colecclonadores de selos 
sao Indivldualistas. Com efelto, s6 uma pe
quena parte dos colecclonadores pertence a 
assoclaooes fllatelicas. 

Do volume das edlQoes de revlstas espe
cializadas, do numero de grandes comerclan
tes fllatelicos, do volume de venda de cata
logos anuals e outros pontos de referencla, 
se deduz que, por exemplo, na Alemanha 
Federal s6 10% estao assoclados. 

Os colecclonadores sao generals e opera
rlos, professores catedratlcos, academlcos 
e empregados; membros das proflssoes libe
rals, tals como medicos, e advogados; In
dustrials e comerclantes, sendo escasso 0 

numero de agrlcultores e escassfssimo 0 de 
pescadores. 

Numero aproxlmado de coleccionadores 
serios, (com as devidas reservas, pelos mo
tlvos spontados) em varlos pafses: 

Alemanha Federal ................. 3 mil hoes 
Hungria ................................ 100 mil 
Estados Unldos da America do 

Norte .............................. . 
Belglca ................................ . 
Portugal ............................... . 

17 mllhoes 
60 mil 
10 mil 

Alguns dos coleccionadores mais famosos: 
Presidente dos E. U. A., Franklin D. Roo

sevelt, que tendo sido um dos maiores co
lecclonadores do mundo, fez atralr mil hoes 
de pessoas para este passatempo. 

Rei Furad do Eglpto. 
Rei Carol da Romania. 

4) Carlmbo comemorativo e carimbo de 
primeiro dia de circulaOao. 0 primeiro destl
na-se a comemorar qualquer evento e 0 se
gundo destina-se a assinalar 0 ,primeiro dia 
de circulaOao de uma serle de selos postais. 
Quando esse -Carlmbo» se destina a inuti-
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lizar 0 selo, designa-se por -obliteraoao de 
primeiro diaD. 0 coleccionamento destas e 
de outras marcas postals tais como flamulas 
e franquias mecanicas e deslgnado por -Mar
cofilla •. 

Um carimbo comemorativo 

Uma obllteraoao de primeiro dia 
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5) Postal maximo - i: uma pec;a filatelica 
em que 0 selo deve ter relac;ao com a ima
gem do .postal e 0 carimbo deve ter a data 
da entrada em circulac;ao do selo ou pelo 
menos deve ser aposto dentro do periodo 

em que 0 selo circulou. 0 postal .po de ser 
mandado imprimir oficial ou particularmente. 
Ao coleccionamento de postais maximos cha
ma-se -Maximafilia-. 

Um postal maximo 

6) Flamula - i: urn carimbo de propaganda 
que e apllcado na correspondencia, na cor 
preta. mecanlca e simultaneamente, com 
uma obllterac;ao corrente, como parte com
.plementar da sua composlc;ao. A designac;ao 
-flamula- julga-se que derivou do facto de 
os carlmbos deste genero, utillzados na Eu
ropa, ate a guerra de 1914-1918. reproduzl
rem uma bandelra. 

N,L\O 
DESPERDICS 

If..GUA 

Mf.\J,(f'f" 

Embora existam diversas especies de fla
mulas apenas reproduzimos uma flamula ilus
trada que e a mais apreclada pelos temati
cos. Nao pretendemos, de forma alguma, fa
zer urn estudo deste documento postal mas 
tao somente chamar a atenc;ao para a sua 
existencia. 

Flamula i1ustrada (composta de um desenho 
que se aproxima do objecto da propaganda 

e de um texto suclnto) 

Lustrado: A superficie e menos brilhante 
que a do -esmalte- e isenta, tambem, de 
qualquer preparado. 0 brilho nos papeis -es
malte- e -Iustrado- e dado pel a maquina de 
repassar, chamada calandra. 

Avergoado (ou estriado): i: 0 papel que, 
quando visto contra a luz, apresenta uma 
especie de pautado a agua, e ao qual os 
franceses chamam papel -verge-. 

Costelado: i: 0 papel que apresenta numa 
das faces uma serie de saliencias Iineares 
mais ou menos paralelas entre si, geral
mente interrompidas, e que melhor se obser
vam nas zonas brancas do selo. 

Pontinhado em losangos: i: a qualidade de 
papel que, quando examinado contra a luz, 
apresenta uma especie de tecido, composto 
de pequenos losangos regularmente dispos
tos. 

Filigranado: Chama-se filigranado ao papel 
que, visto a transparencia, apresenta urn 
desenho felto na propria pasta e que tern 
por fim caracteriza-Io mals nltldamente. 

Liso: i: a qualidade de papel composto de 
massa compacta, que nao apresenta vestl
gios de tecldo. 0 papel pontlnhado ern 10-
8angos naclonal, Incluldo no papel IIso, apre
senta vestiglos no tecldo, isto e, losangos 
imperfeitos. 

Cartolina: Papel de tlpo semelhante ao 
anterior mas com uma espessura nunca In
ferior a 0,14 mm. 

* Por fim, vamos fazer uma breve alusao ao 
-denteado-. 

Para facilitar a separac;ao dos selos eon
tldos na respectlva folha, e esta perfurada 
por maqulnas especlals. Da-se 0 nome de 
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denteado ou plcotado a sucessao dos dentes 
que ficam dessa perfurac;ao e que deli
mitam as margens do selo. 

o denteado do selo designa-se pelo nu
mero de dentes contados em dois centime
tros IIneares. Com raras excepc;oes, os selos 
portugueses sao de quatro margens. Se 0 
numero de dentes for 0 mesmo nas quatro 
margens, diz-se que 0 denteado e simples, 
por exemplo, 12,5. Se 0 denteado horizontal 
for dlferente do vertical, 0 denteado e com
posto e a sua indicac;ao numerica indlcarl~ 
primeiro 0 horizontal e depois 0 vertical, por 
exemplo, 15 X 14. 

Tern sido utilizadas tres especies de ma
qulnas de dentear. A p~lmelra, hOje abando
nada, e conheclda pelo nome de maquina de 
grade e plcota duma so vez a folha Inteira e, 
portanto, as quatro margens do selo. A segun
da, a chamada maqulna de pente, perfura de 
cada vez tres lados do selo. A ultima, me
nos utlllzada, e conheclda por maqulna de 
Iinha, e plcota de cada vez uma unlea mar
gem do selo. 

i: relativamente tacil reconhecer 0 dentea
do de linha. Num bloco de selos verlfica-se 
que nos pontos de cruzamentos das IInhas 
deperfurac;ao ha sobreposlc;ao parcial de 2 
furos. Em selos Isolados observa-se a 1m
perfelc;ao mals ou menos acentuada dos can
tos, como consequencla daquela sobrepo
sic;ao. 

Para medir 0 denteado dos selos usa-se 
urn pequeno Instrumento com uma escala 
proprIa a que se da 0 nome de .Odontome
tro-. Sobre este Instrumento falaremos mals 
adiante ao tratarmos do material que um eo
leccionador de selos deve utilizar. 

3 - 0 COLECC,IONISMO DE SELOS POSTAl 5, 
OS CO'LECCIONADORES E A SUA PAIXAO 

o Instlnto que leva a colecclonar e uma 
aptldao dos seres mals complexos, partleu-
1armente nas zonas temperadas e frlas. 

Evldentemente nasceu do instlnto de eon
servac;ao: 0 cllma rude que, em contraste 
com os tr6,plcos, nao of ere cIa Igual's eondl
c;oes de vida durante todo 0 ano, obrlgou a 
armazenar provisoes para os tempos dlff
eels. Mas, a medlda que progredlam a dlvl
sao do trabalho e a elvlllzac;ao, dlmlnula a 
necessldade de armazenar Indlvldualmente 
reservas para as Spocas dlffeels. 

Embora se tornasse cad a vez menos ur
gente a necessldade de atender a proprIa 

sobrevlvencla, permaneceu, curlosamente, 0 
afA do eolecclonador. 

Partlndo da necessldade puramente mate
rial de armazenar reservas para os maus 
tempos, se ehegou a eoleccionar por motl
vos Ideals. 0 valor e a beleza dos objectos 
importavam mals do que as suas apllcac;oes 
prSticas. 

Objectos de adorno, Imagens, armas, ar
relos bellcos e euriosldades provenientes de 
outros pafses, miniatures, moedas e antlgul
dades. Todos estes eolecclonadores necessi· 
tavam de melos e espac;o para recolher as 
suas eolecc;oes. Era assim privlleglo de uma 
minoria. 0 numero de eoleceionadores eres-
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA Ff;I);ERA~AO PORTUGUESA DE FILATIELIA (F. P. F.) 

S6elo n.· 451 da Assoeiac;:iio da Imprensa Niio-Dlaria 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70 -S.o-Dt.o (cam elevodar) - LlSBOA-l -Telef. 823936 

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

£XPEDIIENTIE - Ter~os e Sextos-fei ros, dos 21 as 24 haros, e s6bodas, dos 16 as 20 haros 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA QUOTIZACAO 

L1SBOA e Coneelhos Iimftrofes - Efeetivos. 20$00 p~r mes; Juniores .. 10$00 p~r mAs 

Contlnente (excepto Llsboa e Conce/hos limltrofes) Ifhas e ex-co/6nlas 
Correspondentes .. 150$00 p~r ana 
Junlores . . . . . .. 70$00 par ana ou equlvalente em moeda local 

Brasil. . . . . . . . . . . . { 100$00 ano 
Espanha . . . . .. . . . . 
Qutros paises . . . . . . . U. S. $6,00., por ana 

PAGAMENTO ADIANTADO. POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO QU SELDS 
EM CURSO. SAO SOCIOS JONIO RES OS MENORES DE 21 ANOS. 
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A SEVE·RA 
RUA DAS CAVEAS, 55 - 57 * Telef. 34006 

* PORTUGAL BAIRRO ALTO * LISBOA - 2 

RESTAURANTE TiPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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HORARIO: 

OAS 15 AS 18 HORAS 
E AOS DOMINGOS, OAS 10 AS 13 HORAS 
ENCERRADO AS 2 .... FEIRAS E FERIADOS 

. ... • 
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PARA INFORMA<;OES DE SAIDA DE NOVAS EMISSOES 
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