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Como a roda do tempo nao para, dentro
de dias despontara urn novo ano.
Mantendo a tradiCao da epoca festiva que
se atravessa, dirigimo-nos aos associ ados do
Clube Filatelico de Portugal que sao tambem
os nossos estimados leitores para, em nome
de toda a equipa que se encontra a frente
dos destinos do nosso Clube e do seu Boletim, Ihes exprimir os votos de festas muito
felizes extensivos as respectivas familias e
desejar que 0 ana prestes a -nascer. Ihes
traga as maiores venturas pessoals.
o Dir.ector do Boletim certo como esta que
o significado da data que este mes se comemora e que todos os anos se renova torna
mais sensiveis os corac;:oes dos homens e
ilumina-Ihes a razao, achou esta ocasiao, de
verdadeira fraternldade crista, como a mais
proprcia para fazer algumas consideracoes
e lanc;:ar alguns apelos.
E preciso, de facto, que acabemos de uma
vez para sempre com 0 -imperio- da tilatelia
em L1sboa, no Porto ou em Aveiro. Ha que
ir ao encontro dos fitaletistas de todos os
distritos ,se nao pudermos ir a todos os concelhos.
Ha que terminar com .bairrismos- Inconvenientes, desnecessarios e perniciosos.
Os dirigentes, principal mente eles, p~r
serem responsaveis perante a grande massa
dos filatelistas, devem ser sensatos, coerentes, tolerantes e compreensivos uns com os
outros. Devem, acima de tudo, ter a humildade de reconhecer as suas pr6prias IImitacoes, sem quebra de personalidade.
Por outr~ lado, os grandes vultos da filatella lusitana que se afastaram ou perderam

o interesse por tudo 0 que diz respeito aos
acontecimentos filatelicos nacionais devem
olvidar velhos ressentimentos porquanto os
homens passaram e a instituil,:ao ficou. Nao
somos assim tao ricos de valores no campo
filatelico que nos possamos dar ao luxe de
nos mantermos -orgulhosamente 565- mesmo Intra-muros. Fac;:amos as reparacoes morals aos humilhados e of en didos e tenhamos
a coragem de Ihes pedir que colaboreni
connosco.
Actualmente, em todos os sectores da vida
portuguesa e, por conseguinte, tambem no
dominio da cultura onde, sem receio de desmentido, cabe a filatelia, a unidade e a
palavra de ordem. Mais coesos, seremos,
sem duvida, mais fortes e com a nossa forca,
servindo a filatella e nao nos servlndo dela,
facamos ouvlr a nossa voz portas adentro
e tambem nos .are6pagos» internacionais
onde os -monstros sagrados- da filatelia
mundial exprimem as suas opinioes pessoais
transformadas mais tarde em -leis- que todos n6s, coleccionadores-expositores, temos
de acatar.
Ha que discutir, expllcar, persuadir e fazer
valer a forc;:a da nossa razao, pols por ca
tambem existem -nomes grados- que podem
e devem expressar os seus pontes de vista
e que sao dignos de ser escutados em todos
os ramos em que a filatella se desdobra.
Eis, em suma, 0 que gostariamos de ver
concretizado em 1977. Cada urn de n6s deve
contrlbuir para isso com a sua quota-parte.
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SOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

«lUB 'R APEX
Em 9 de Outubro passado fol Inaugurada
a .Lubrapex 76» - Exposil;ao ,Filatellca Luso-Brasileira - que, no Palacio de Crlstal, no
Porto, se manteve aberta ao publico a,te ao
dla 18 do mesmo meso
Ao acto esteve presente 0 ministro dos
Transportes e Telecomunicacoes, dr. Rui
Vilar, acompanhado pela.s dlversas autoridades do distrito - governador civil e vlce-governador, respectivamente, Cal Brandao e
Manuel Ramos; comandante interino da
P. S. P., major Sampaio Ddrvelra; presidente
da Comissao de Gestao da Camara Municipal do Porto, Rogerio Tavares; e 0 Sispo
do Porto, D. Antonio Ferrei'ra Gomes - para
alem de varios representantes relo reorpo
consular. A Federacao Portuguesa de Filatella estava representada pelo respectivo
presldente, Eng." Agron. M. R. Marques
Gomes.
Na exposicao, organizada pel a Associacao
Portuguesa de Filatelia Tematica, particioaram 246 filatelistas portugueses e brasilelros alem de Administracoes Postais e Organlsmos Filatelicos.
Em 1336 quadros puderam ser apreciados
coleccoes das diversas especlalidades que
se enquadram na filatelia.

76»

Na classe especial estiveram expostas
participacoes de filatelistas da Romenia, da
Franca, de Espanha e alnda de Italia.
A Turquia e Gra-Bretanha marcaram tambern presenca na classe oficia!.
Este certame bienal que se realiza, alternadamente, no Brasil e em Portugal, constituiu, simultaneamente a X ExposiCao Filatellca Naciona!.
Como apontamento de reportagem, registe-se a presenca no Palacio de Cristal, na
vespera da inauguracao da «Lubrapex 76-,
do sr. Almlrante Pinheiro de Azevedo, antigo
Primeiro-MI-nlstro, que manteve com 0 vice-presidente da Dlreccao do C. F. P., sr. Fernando Gomes Carrso urn dialogo de muito
interesse em que fol focado, entre outros,
o problema que urge resolver da dlnamlzacao da fl-Iatella junto das camadas juvenls
dos nossos estabelecimentos de ensino. 0
vice,presldente da Dlreccao do C. F,P. grande
entuslasta desta medlda e~traordinarlamente
beneflca para a juventude portuguesa recebeu do sr. Almlrante Pinheiro de Azevedo
a promessa do seu total apoio.
EURICO C. E. LAGE CARDOSO

Um aspecto da "Lubrapex 76» e X Exposi(,:iio Filate/lcB NacionBI
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CAMPANHA DOS 2000 SOCIOS
Ofer.tasao's socias proponentes e ao,s filatelistas propostos para s6cios
A grandiosldade, 0 dinamismo. as iniciativas, enfim, a vida de uma colectividade
qualquer que seja a modalldade a que se
dedique [desportiva, recreativa, cultural, etc.)
depende principal e, por vezes, exclusivamente, da massa associativa que possui.
Podem o~ dirigentes mais ousados ou mefhor r.elacionados obter urn ou outro subsidio de entidades oficiais ou privadas mas,
Isso nao chega, ate porque nao se pode
constantemente solicitar tais subsidios; os
dirigentes nao se atrevem e as entldades
nao os outorgam. No momento grave que 0
pais atravessa e ,natural e compreensivel
que a dificuldade em obter donativos seja
cada vez maior.
Qualquer agremiacao deve, assim, procurar manter-se e desenvolver-se por si propria. E 'Por essa razao que, de urn modo
gera'" todas as colectividades por maiores
ou mais pequenas que sejam, costumam
fazer uma ou mais campanhas para angariar
novos s6cios -com 0 objectivo de dar mais
vitalidade a sua propria vida e outras vezes
como ultimo recurso para dar urn sopro de
vida a sua existencla moribunda.
Felizmente, urn conjunto de facto res positivos permltlu este ano que 0 nosso clube
possa encarar 0 futuro, com relatlvo optlmismo mas tambem com as devldas cautelas fnao estamos em tempo de aventureirismos).
Porem, os actuais dirigentes do C. F. P.
sao, por natureza, Insatisfeitos, pretendendo

engrandece-Io 0 mais possivel quer melhorando serviCos e instalac;:oes quer realizando mais e melhores certames para divulgacao de todos os ramos da filatelia. Em
suma, tem em mente iniciativas que merecem 0 apoio e 0 apiauso de todos os associados que sao, afinal, os principais beneficiados.
Eis a explicacao que ja vai longa, mas
tornava-se necessaria. para a campanha que
o C. F. P. pretende levar a efeito a partir
de 1 de Janeiro de 1977, no intuito de atingir
a bonita soma de 2000 soclos. Para estimular
tal Iniciativa, como prova de reconhecimento
aos seus associ ados, e, ·finat-mente, para
demonstrar aos novos socios como sao benvindos ao ilOSSO convivio, resolveu a Direccao Ido 'nosso Clube oferecer a cada
associ ado, por cada novo socia _que proponha, 5 sobrescritos com carlmbos comemorativos diferentes da edic;:ao do Clube.
Cada novo socio que ingresse no Clube durante 0 ana de 1977 recebera a oferta de
10 sobrescritos com carimbos comemorativos diferentes igualmente da edicao do
C.F.P.
Procedeu-se ha pouco tempo ill actualizacao do numero de socios. Somos ja, presentemente, mais de 1500. Esperam os dirigentes do C. F. P. que, no final do ana que
vai agora iniciar-se, se conslga atingir 0
numero ambicionado, se ·nao for possivel
ultrapassa-Io.
EURICO C. E. LAGE CARDOSO
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Porem, os actuais dirigentes do C. F. P.
sao, por natureza, Insatisfeitos, pretendendo

engrandece-Io 0 mais possivel quer melhorando serviCos e instalac;:oes quer realizando mais e melhores certames para divulgacao de todos os ramos da filatelia. Em
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FUNDADA

EM

1922

RUA BERNARDO LIMA, 27 - L1SBOA-1 - Tel. 49725
DEZEMBRO-1976

Prec;os sujeitos a alterac;ao sem aviso previo
PACOTES DE SELOS
PORTUGAL
50 8el08 dlferentes
100
•
200
•

10$00
22$00
52$00

II

IIOS00
220s00

300 solos dlferentes
400
500.
-

330SDD

PORTUGAL (Comemoratlvos)
50 8elos dlferentes
75
•
100
•

17$00
26S00
45$00

II

l00s00
150s00
270$00

ISO selos dlferentes
200
250.

•
•

ULTRAMAR

..

50 sel08 dlferentos
100
200

2OS00
45$00
l00S0D

85SDO
300$00

550s00

Africa

6 dlf.

12$50

Angola
50 dlf.
100

ISO

4OS00
SOSOO
190$00

··

31$00
105S00

25 dlf.

··

300s00

Congo
80$00

10 dlf.

25

·

260S00

Guln6
25 dlf.
50

•

•

•

10 dlf.
25
50
75
100

Nlassa

---

10s00
3OS00
9OS00
150$00
300S00

10 dlf.
25

2OS00
100$00

Lourenc;o Marques

-

l5SDO
5OSOO

50$00

. 160S00

.-

.-

100 -

Ouellmane
10 dlf.

S. Tom6

.

45$00

120s00

Tete
10 dlf.

4OSD0
SOSOO

22OSDO

Moc;amblque (c.a)
10 dlf.
25 50 -

-

16OS00

Moc;amblque
50 dlf.
100
150

soSOO
230s00

10 dlf.
25

25 dlf.
50

Macau
10 dlf.
25
50

Cabo Verde
50
100

17OS00
270s00
400$00

300 selos dlferente8
400
•
500
-

fndla

Ac;ores
25 dlf.
50
100

··

II

29OSDO

•

sOSOO

Timor
10 dlf.
2550 -

15$00
75S00

240S00

Zamb6zla

23S00
55$00
125$00

•

10 dlf.
25 -

• • . • • •
•.••

••

75S00

2DDSD0

Todos estes pacotes sao compostos com selos dlferentes, em perfelto estado
As encomendas devem vir acompanhadas da sua ImportAncla,
acresclda dos respectlvos portes. Nao aceltamos devolucoes.
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As divergencias nas cota~6es
dos selos nos catalogos portugueses
Na seccao Passatempo de .A lIustracaode 8 de Setembro deste ano, lemos um
artigo sobre filatelia da sutoria de Fernando
Gama Brandao que foca 0 'problema, ja
antigo mas sempre amusl, das divergencias
verificadas nos -dois habituais catalogos
de selos portugueses- como os designa 0
articulista.
As divergencias apontadas referem·se
nomeadamente a numeracao e cotacao dos
selos 0 que, no dizer do autor do artigo,
servem apenas ·para embaracar os coleccio·
nadores, dificultando a actualizacao e valorizacao das suas coieccoes. Propoe Fernando
Brandao que se unifiquem os dols catalogos
pois a disparidade de cotacoes que se veri·
fica em alguns selos ou series -quase atinge
aaraias do escandaloso- 0 que nada bene·
ficia a filatelia portuguesa.
o artigo a que fizemos alusao sugeriu·
·nos algumas consideracoes sobre os dOis
pontos de divergencia no mesmo apontados.
-Os dOis 'habituais catalogos de llelos
portugueses- sao, como facilmente se
depreende, 0 de Simoes Ferreira e 0 de
Eladio de Santos.
Quanto ao problema da numeracao dos
selos (um dos catalogos indica que foram
postos a Circular mil duzentos e noventa
e oito selos e 0 outro refere mil duzentos
e oitenta um) nao nos parece de grande
importancia pois, embora haja dois numeros
de identificacao para 0 mesmo selo, isso
resulta, como muito bem diz 0 articulista,
do facto de s6 um dos catalogos mencionar
variedades (0 de Simoes Ferreira). Em nossa
opiniao, tal facto nao acarreta prejuizos
para 0 coleccionador, porquanto cada filate·
lista utillza 0 catalogo que prefere e aO qual
se habituou, por vezes, durante largos anos.
Nas trocas a que procede ou nas aquisicoes
que faz indica 0 numero do selo preten·
dido referindo 0 catalogo que utllizou.
Os catalogos sao edltados por casas dife·
rentes, um sera mais completo do que outr~,
mas ambos tem igualmente aceltacao no
meio fHatelico nacional. Julgamos que nao
e neste aspecto que os catalogos referidos
nos merecem criticas, pelo menos crlticas
severas.
Ja 0 mesmo nao se po de dizer quanto
a outra divergencia anotada pelo articulista

Por: EURICO C. E. LAGE CARDOSO
de -A lIustracao.. Com efeito, quanto as
cota!(oes e que 0 problema e mais agudo
e tem, quanto a n6s, de ser revisto sem
haver ·necessidade de unificar os dois
catalogos.
Temos, acima de tudo, contra tudo e contril todos, de defender a .algibeira- do coleccionador mesmo que a nossa ac!(so colida
com os interesses econ6micos das casas
que editam os catalogos.
Ao que julgamos saber, 0 que se pass a
com a discrepancia das cota!(oes nos dois
catalogos portugueses, a que nos referimos,
resume·se no seguinte: Se 0 -stock- de urn
determinado selo au serie e mUitoredu·
zido numa das casas filatelicas editoras, as
cotar;:oes desse seio (lU serie baixam signi·
ficativ!\mente no catalogo que anualmente
essa casa ·edita para procurar obter a baixo
pre!(o aquilo de que necessita, vendendo
mals tarde a prer;:os mais altos quando considerar oportuno.
Por outro ·Iado, na casa editora do outro
catalogo esse mesmo material pode existir
com certa abundancia e,neste 'Caso, a
cota!(ao sobe, pois a casa filatelica tern
interesse em vender esse material -0 meIhor posslvel- como e 6bvio. I: um jogo,
sem dUvida, de natureza econ6mica do qual
sal prejudicado unica e exclusivamente 0
coleccionador que deseja adquirir as pe!(as
para a sua colec!(80.
I: par isso que, ao consultarmos aqueles
dois catalogos que sairam em Agosto ultimo
podemos verlficar, por exemplo, esta dis·
paridade de cota!(oes.
1) Serie -5.0 Centenario da Morte de D. Nuno

Alvares Pereira-, de 1931:
No catalogo Simoes Ferreira, cota 3.750$00
No catalogo Eladio de Santos, cota 3.350$00
2) Serie -Castelos de Portugal-, de 1946:
No catalogo Simoes Ferreira, cota 1.000$00
No catalogo Eladlo de Santos, cota ,460$00
3) Serie -Aves- de Angola, de 1951:
No catalogo Simoes Ferreira, cota 9.000$00
No catalogo Eladio de Santos, cota 10.000$00
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Os exemplos repetem-se em numero signlficatlvo. Os que deixamos atras referldos bastam para jUstificar 0 que afirmamos.
A diferem;:a de cotac;:oes permite, ah)m
disso uma eventual aotuac;:ao por parte de
certo~ comerciantes (que niio ·tem 10ja abertal que nao podemos deixar de considerar
lesiva dos interessbs dos coleccionadores.
Senao, vejamos: Quando pretendemos
adquirir urn seio ou uma sarle de selos de
certo modo dificil de obter no mercado,
alguns desses comerciantes que exercem a
sua activldade em cates, colectivJdades ou
em feiras, por exemplo, podem dlzer que
s6 vend em 0 tal selo ou a tai serle peio
catalogo que cotar melhor argumentando que
tambam adquiriram esse material peio mesmo catalogo. Ora, pode suceder multo bern
que tenham obtido tais pec;:as com base no
catalogo que as cota por urn prec;:o mais baixo e as procurem vender pura e simplesmente pelo catalogo que as cotam por urn
prec;:o mais elevado. Resulta daqui que alem
do lucro obtido pela dlferenc;:a da percentagem emre a compra e a venda, arrecadam
alnda outro que resulota de terem adqulrido
o -material- com base num catalogo rna is
favoravel para a compra e de 0 terem negociado por outro mais vantajoso para a venda.
o que deixamos dito a susceptivel de acontecer se a consciencia desses comerciantes
nao funclonar a favor dos colecclonadores.
Ja viio 40ngas estas conslderac;:oes e dagui
fazemos eco das palavras do articulista que
nos insplrou estas linhas nao no sentldo da
uniflcac;:ao dos catalogos mas slm para que
os edltores dos mesmos cheguem a urn acordo, de modo a evltarem as dlsparldades que
se verlficam nas cotac;:oes de diversos selos,
para dignlflcac;:ao da sua activldade meresntil para bern do desenvolvimento da Hlatelia
e,' em ultima analise, como prova de respeito
e conslderac;:iio pel as colecclonadores que
sao a razao de ser da sua exlstencia como
comerciantes.

Bom stock de saries Portugal Cant.
posteriores a 1934 troco por selos
ante rio res a essa data.
A. NAVARRO LOBO
Rua Sousa Macedo - Viseu

CAIXA GERAl DE DEPOSITOS

Dla Mundial da

Poupan~a

A Caixa Geral de DepOsitos, sob a egide
do 1nstltuto Intemacional das Caixas Econ6micas, promoveu varlos aetos comemorativos do Dia Mundial da Poupanc;:a, 31 de
Outubro - esote ano integrados no vasto programa celebrativo do seu Primeiro Centenario.
Lamentamos s6 agora fornecer esta noticia aos nossos lei tares mas os comunicados 'n.· 4 e 5 enviados pela C. G. D. aos
6rgaos de informac;:ao s6 chegaram B Sade
do nosso Olube quando 0 Boletim de Outubro ja estava a ser enviado para 0 Correlo.

NOVAS SERIES DE SElOS
POSTAS A CIRCULAR NA ROMENIA
Na Romenia foram postas a circuiar, segundo nos foi comunicado, as seguintes
series de selos:
1) Em 25 de Agosto de 1976, a serie comemorativa dos 1600 anos da primeira prova
documental da cidade de BUZAU.
2) Em 12 de Setembro de 1976, a serie
comemorativa do centenario do nasclmento
do escultor C. Brancusi.

CASA A. MOLDER
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3.°
LlSBOA-2 - Telef. 321514

TUDO PARA FILATEL.IA
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
, a noss;j grande especiaficlade

Selos de todo 0 mundo para
todos os temas
Exposit;ao permanente de Selos em
15 virtrines do atrio do res-do-chiio e no 3.° andar (elevador)

COMPRA Execu~io

VENDA

rapida de pedidos
por correspondencia

7

Uma carta (tres assuntos) do
DR. ANTONIO D'AlMEIDA FIGUEIREDO
lIustre medico e distlnto filatelista
Por motivo de doenc;a que 0 acometeu
esteve retido na sua residAncia 0 nosso prezado amigo Dr. Almeida Figueiredo que, durante varlos anos, desempenhou no Clube
Filatelico de Portugal os mais altos cargos
directlvos com uma dlgnidade, competencia
e aprumo dignos de realce.
o grande merito que, todos neste Clube,
Ihe reconhecem como filatelista confunde-se
com a admirac;:ao que 1he tributamos como
articulista.
FOi, portanto, com a certeza de que as
suas palavras enriqueceriam as paglnas da
nossa publicac;:ao que tlvemos a ousadla de,
passada a fase aguda da doenc;:a, pedlr ao
Dr. Almeida Figueiredo que tratasse urn tema
a sua escolha, pOis os seus vastos conhacimentos e a sua longa e~erlencla das -coisas- filatelicas sao sempre uma garantia
para quem Ie os seus escrltos.
·Este nosso estlmado amigo, tal como previamos, correspondeu ao pedldo que formuhimosmas fe-Io de urn modo original (sob
a forma de carta focando tres assuntos).
Chamou-Ihe aconsiderac;Oes acerca do boletima dando-nos a possibilidade de delas fazer 0 uso que melhor entendessemos. As8im, pegando-lhe na palavra, contactamo-Io
para que nos ,permItIsse .publicar apenas os
2.· e 3.· assuntos da sua -Carta-, pais 0 1.·
por Ganter palavras amaveis a n6s dlrlgidas,
fruto da amlzade que nos une, podia ser mai
interpretado pelos nossos leitores. Simplesmente, 0 nosso muito estimado Dr. Almeida
Figueiredo fOi categ6rico na resposta; podiamos nao lPublicar os assuntos tratados
nas 2.' e 3.' partes da -carta- mas 0 respeitante a 1: parte teria de vir a lume se
pretendessemos Inserir 0 restante. Dado 0
interesse que tinhamos em dlvulgar os outros assuntos nao tivemos outra alternativa
senao publicar a -carta- na integra.
Dada esta e>cplicac;:ao que deviamos aos
n'ossos leitores nao queremos deixar de
agradecer ao Dr. Almeida Figueiredo a -carta- que nos enviou bern como as palavras
generosas que nos dirlglu e desejar-Ihe com
multa amizade 0 seu rapldo restabetaclmento
para que dentro em pouco, possa voltar ao
1l0SS0 convivio, Siio estes os Yotos que ex-

pressamente forrnulam 0 Director do Boletim secundado pela Direcc;:ao do Clube Filatalico de Portugal.
Publica-se, em seguida, a -Carta- do Dr.Ant6nlo d'Almeida Figueiredo:
Lisboa, 16-9-76

Ex.m. Snr.
Dr. furico Lage Cardoso
Meu caro Amigo
Pela sua mao amlga recebl mals um numero do Boletlm do Clube Filatalico de Portugal, agora sob a sua proficiente direcc;:ao.
Apreclei imenso 0 seu curto e tao bem escrito artigo a prop6sito da e)(posic;:ao da tematica -Vida de Jesus- do grande filatelista
Felix da Costa IIha. Ja conhec;:o essa magnifica tematica, e mesmo sem saber se tera
side remodel ada e melhorada, nao deixaria
de a ir ver novamente. se tlvesse tomado
conhecimento de que estava exposta.
Poderla 0 Boletlm nada mais trazer escrito, vir com todas as paginas em branco
que, mesmo asslm, viria chelo, plenamente
cheio, com as palavras que transcreve de
Felix da Costa IIha, e, principal mente, com
o maravilhoso periodo com que as comenta
e encerra 0 seu artigo.
Bern haJa pois Dr. Lage Cardoso por nos
fazer sentlr Homens, seres Humanos, e niio
simples animais, mals ou menos Instruidos.
A Fe, a Crenc;:a em Deus, sao tao anti gas
como 0 Homem.
Percorra 0 Mundo inteiro e vera que os
mais belos monumentos sao Insplrados peia
Fa, desde os tempi os e estatuas dos gregos, aos tempi as dos Aztacas, passando por
todas as maravilhosas catedrais, romanicas
ou g6ticas, espalhadas pela Europa, e que
a Filatelia tao prlmorosamente documenta.
E, repare Or. que Religiiio e Llberdade,
sao inseparaveis. Marcada pela intoleriincia
de Calvi no, quantos 'Pensadores, poetas, artistas, produziu a Suic;:a, numa epoca em que
por toda a Europa havla uma explosAo de
beleza?
E rapare tambem, que a IgnorAncia, 0
sectarlsmo e a intolerAncia, vAo desde 0
incAndio da blblioteca da Alexandria, a quei-
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Os exemplos repetem-se em numero signlficatlvo. Os que deixamos atras referldos bastam para jUstificar 0 que afirmamos.
A diferem;:a de cotac;:oes permite, ah)m
disso uma eventual aotuac;:ao por parte de
certo~ comerciantes (que niio ·tem 10ja abertal que nao podemos deixar de considerar
lesiva dos interessbs dos coleccionadores.
Senao, vejamos: Quando pretendemos
adquirir urn seio ou uma sarle de selos de
certo modo dificil de obter no mercado,
alguns desses comerciantes que exercem a
sua activldade em cates, colectivJdades ou
em feiras, por exemplo, podem dlzer que
s6 vend em 0 tal selo ou a tai serle peio
catalogo que cotar melhor argumentando que
tambam adquiriram esse material peio mesmo catalogo. Ora, pode suceder multo bern
que tenham obtido tais pec;:as com base no
catalogo que as cota por urn prec;:o mais baixo e as procurem vender pura e simplesmente pelo catalogo que as cotam por urn
prec;:o mais elevado. Resulta daqui que alem
do lucro obtido pela dlferenc;:a da percentagem emre a compra e a venda, arrecadam
alnda outro que resulota de terem adqulrido
o -material- com base num catalogo rna is
favoravel para a compra e de 0 terem negociado por outro mais vantajoso para a venda.
o que deixamos dito a susceptivel de acontecer se a consciencia desses comerciantes
nao funclonar a favor dos colecclonadores.
Ja viio 40ngas estas conslderac;:oes e dagui
fazemos eco das palavras do articulista que
nos insplrou estas linhas nao no sentldo da
uniflcac;:ao dos catalogos mas slm para que
os edltores dos mesmos cheguem a urn acordo, de modo a evltarem as dlsparldades que
se verlficam nas cotac;:oes de diversos selos,
para dignlflcac;:ao da sua activldade meresntil para bern do desenvolvimento da Hlatelia
e,' em ultima analise, como prova de respeito
e conslderac;:iio pel as colecclonadores que
sao a razao de ser da sua exlstencia como
comerciantes.

Bom stock de saries Portugal Cant.
posteriores a 1934 troco por selos
ante rio res a essa data.
A. NAVARRO LOBO
Rua Sousa Macedo - Viseu

CAIXA GERAl DE DEPOSITOS

Dla Mundial da

Poupan~a

A Caixa Geral de DepOsitos, sob a egide
do 1nstltuto Intemacional das Caixas Econ6micas, promoveu varlos aetos comemorativos do Dia Mundial da Poupanc;:a, 31 de
Outubro - esote ano integrados no vasto programa celebrativo do seu Primeiro Centenario.
Lamentamos s6 agora fornecer esta noticia aos nossos lei tares mas os comunicados 'n.· 4 e 5 enviados pela C. G. D. aos
6rgaos de informac;:ao s6 chegaram B Sade
do nosso Olube quando 0 Boletim de Outubro ja estava a ser enviado para 0 Correlo.

NOVAS SERIES DE SElOS
POSTAS A CIRCULAR NA ROMENIA
Na Romenia foram postas a circuiar, segundo nos foi comunicado, as seguintes
series de selos:
1) Em 25 de Agosto de 1976, a serie comemorativa dos 1600 anos da primeira prova
documental da cidade de BUZAU.
2) Em 12 de Setembro de 1976, a serie
comemorativa do centenario do nasclmento
do escultor C. Brancusi.

CASA A. MOLDER
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3.°
LlSBOA-2 - Telef. 321514

TUDO PARA FILATEL.IA
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
, a noss;j grande especiaficlade

Selos de todo 0 mundo para
todos os temas
Exposit;ao permanente de Selos em
15 virtrines do atrio do res-do-chiio e no 3.° andar (elevador)

COMPRA Execu~io

VENDA

rapida de pedidos
por correspondencia
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Uma carta (tres assuntos) do
DR. ANTONIO D'AlMEIDA FIGUEIREDO
lIustre medico e distlnto filatelista
Por motivo de doenc;a que 0 acometeu
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com a admirac;:ao que 1he tributamos como
articulista.
FOi, portanto, com a certeza de que as
suas palavras enriqueceriam as paglnas da
nossa publicac;:ao que tlvemos a ousadla de,
passada a fase aguda da doenc;:a, pedlr ao
Dr. Almeida Figueiredo que tratasse urn tema
a sua escolha, pOis os seus vastos conhacimentos e a sua longa e~erlencla das -coisas- filatelicas sao sempre uma garantia
para quem Ie os seus escrltos.
·Este nosso estlmado amigo, tal como previamos, correspondeu ao pedldo que formuhimosmas fe-Io de urn modo original (sob
a forma de carta focando tres assuntos).
Chamou-Ihe aconsiderac;Oes acerca do boletima dando-nos a possibilidade de delas fazer 0 uso que melhor entendessemos. As8im, pegando-lhe na palavra, contactamo-Io
para que nos ,permItIsse .publicar apenas os
2.· e 3.· assuntos da sua -Carta-, pais 0 1.·
por Ganter palavras amaveis a n6s dlrlgidas,
fruto da amlzade que nos une, podia ser mai
interpretado pelos nossos leitores. Simplesmente, 0 nosso muito estimado Dr. Almeida
Figueiredo fOi categ6rico na resposta; podiamos nao lPublicar os assuntos tratados
nas 2.' e 3.' partes da -carta- mas 0 respeitante a 1: parte teria de vir a lume se
pretendessemos Inserir 0 restante. Dado 0
interesse que tinhamos em dlvulgar os outros assuntos nao tivemos outra alternativa
senao publicar a -carta- na integra.
Dada esta e>cplicac;:ao que deviamos aos
n'ossos leitores nao queremos deixar de
agradecer ao Dr. Almeida Figueiredo a -carta- que nos enviou bern como as palavras
generosas que nos dirlglu e desejar-Ihe com
multa amizade 0 seu rapldo restabetaclmento
para que dentro em pouco, possa voltar ao
1l0SS0 convivio, Siio estes os Yotos que ex-

pressamente forrnulam 0 Director do Boletim secundado pela Direcc;:ao do Clube Filatalico de Portugal.
Publica-se, em seguida, a -Carta- do Dr.Ant6nlo d'Almeida Figueiredo:
Lisboa, 16-9-76

Ex.m. Snr.
Dr. furico Lage Cardoso
Meu caro Amigo
Pela sua mao amlga recebl mals um numero do Boletlm do Clube Filatalico de Portugal, agora sob a sua proficiente direcc;:ao.
Apreclei imenso 0 seu curto e tao bem escrito artigo a prop6sito da e)(posic;:ao da tematica -Vida de Jesus- do grande filatelista
Felix da Costa IIha. Ja conhec;:o essa magnifica tematica, e mesmo sem saber se tera
side remodel ada e melhorada, nao deixaria
de a ir ver novamente. se tlvesse tomado
conhecimento de que estava exposta.
Poderla 0 Boletlm nada mais trazer escrito, vir com todas as paginas em branco
que, mesmo asslm, viria chelo, plenamente
cheio, com as palavras que transcreve de
Felix da Costa IIha, e, principal mente, com
o maravilhoso periodo com que as comenta
e encerra 0 seu artigo.
Bern haJa pois Dr. Lage Cardoso por nos
fazer sentlr Homens, seres Humanos, e niio
simples animais, mals ou menos Instruidos.
A Fe, a Crenc;:a em Deus, sao tao anti gas
como 0 Homem.
Percorra 0 Mundo inteiro e vera que os
mais belos monumentos sao Insplrados peia
Fa, desde os tempi os e estatuas dos gregos, aos tempi as dos Aztacas, passando por
todas as maravilhosas catedrais, romanicas
ou g6ticas, espalhadas pela Europa, e que
a Filatelia tao prlmorosamente documenta.
E, repare Or. que Religiiio e Llberdade,
sao inseparaveis. Marcada pela intoleriincia
de Calvi no, quantos 'Pensadores, poetas, artistas, produziu a Suic;:a, numa epoca em que
por toda a Europa havla uma explosAo de
beleza?
E rapare tambem, que a IgnorAncia, 0
sectarlsmo e a intolerAncia, vAo desde 0
incAndio da blblioteca da Alexandria, a quei-
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rna de livros da Alemanha hitleriana, etc.,
etc., etc ..
Levar-me-ia para urn campo que nao quero, 0 agradecimento e as felicitacoes pelo
seu artigo.

Urn outro artigo que me chamou a atenCao, e me merece alguns reparos, a 0 de
• Portugal na INTERPHIL 76-.
Absolutamente de acordo na divulgaCao
mundial que a Administracao dos C.T.T. pretende fazer dos nossos selos, e tambam que
o oselo de correio a acima de tudo urn
objecto postal necessario e urn produto artisticoa. Mas dizer que cos selos portugueses, agora como no passado, desenhados por
uma plaiade dos melhores artistas deste
Pais, cuidadosamente estudados e produzidos, inspiram confianca no que concerne ao
conteudo temetico e sao cheios de significado como obras de arte., a uma afirmacao
que confere 0 r6tulo de amnesicos aos filatelistas, e pode ser facilmente rebatida.
Embora sabendo, .perfeitamente , que a
concepcao e execucao dos selos de Portugal e do entao chamado Ultramar, pertenciam a entidades completamente distintas,
os reparos e criticas VaG em conjunto, e
cada urn tire do prato a talhada que julgue
pertencer-Ihe.
Os selos tern por fim .principal senao exclusivo, franquear a correspondencia, isto a
obrigar a pagar ao utente, antecipadamente,
as despesas que 0 transporte da sua correspondencia ocasionou desde 0 ponto de origem ao do destino. Para evitar enganos e
maior facilidade de fiscalizac;ao por parte do
pessoal dos correios, a taxa deve ser claramente visivel.
Diga com franqueza se tal se verifica nos
selos mapas de Mocambique?
Recorda-se do que foi a maravilhosa exposh,ao de Arte Sacra Missioneria realizada
no Mosteiro dos Jer6nimos? E recorda-se
tam bern do que foram os selos emitidos
nessa altura, principalmente 0 que mostrava
o claustro do Mostelro?
E onde ja se viu urn capacete de bombeiro tao bern empenachado como 0 de
Guilherme Gomes Fernandes? .. S6 se for
para arder mais depressa ...
E quando nos Impingiram urn S. Bernardo
por urn S. Te6t6nlo? E aquela celebre emissao de braz6es destlnada a India, que fol
dito ter-se atrasado porque os brazoes esta-

vam errados e que saiu, ao que parece (nao
tenho conhecimentos para afirma-Io ou naga-Io) com outros, ou ata maiores erros do
que os primeiros.
E a celebre emissao de desportos para
todas as Provincias Ultramarinas?
Mas 0 que me parece mais vergonhoso
e escandaloso, e a emissao do cinquentanario da implantacao da RepUblica Portuguesa. E pensar-se que aquilo foi estudado.
foi proposto, fOi aprovado e fOi mandado
executar. Nem pro.porcoes nem exactidao de
cores.
Nao facamos aos Herois da nossa Hist6ria a afronta de dizer que 0 vermelho da
nossa bandeira representa 0 sangue dos que
por ela deram a vida .pois tinhamos de concluir que era urn sangue bastante anemico
e dessorado.
Felizmente que 0 grau artistico e a concepc;ao dos nossos selos tern melhorado espectacularmente. Todavia ...
Como sabe a normalizacao dos sobrescritos e a obrigatoriedade da colocaCao do remetente no canto superior esquerdo, deixam
para a colocaCao de selos urn espac;o de
70X40 mm. Ora 0 selo de 10$00 do 26.· da
F. L. Astron. tern 68X32 mm.; como as dimensoes mfnimas dos sobrescritos sao de
90X140 mm. se houver que colocar mais de
urn selo nao vejo bern onde escrever 0
enderec;o e 0 remetente.
Os selos de Europa 75, sao, na realidade
muito thons. Mas nao Ihe parece que 0 seu
tamanho esta desproporcionado em relacao
aos do ana Europeu de Proteccao do Patrim.
Arquit.?
HoJe a normalizacao dos servic;os dos correios tornam a :fiscalizaCao e as eXig13ncias
muito mais rigorosas. Pecas como as de
que Ihe Junto fotografias sao actualmente
dificeis, senao impossiveis de encontrar_
o sobrescrito de Africa do SuI com as dimensoes de 38x25 cm. tern alam dos selos
visiveis mais urn bloco de 9 selos e outro
de 2, da taxa de 2 1/2 c., no verso. (fig. 1)
o de Angola, do tamanho de 29 X 25 cm.
tambam este bern fornecido de selos, tem
alguns inutilizados a lapis au mesmo sem
qualquer inutilizaC;ao. Chegava-se ao ponto
de deixar circular, sem reparo au sanc;Ao.
urn postal franqueado com urn selo fiscal
de 50 cts. devidamente carimbado oa estaCao receptora. (fig. 2)
.. .Compare isto com a multa de 6S5O porque urn senhor nao sabe onde deverla ter
colocado os selos; Va la que, pelo mesmo
motivo, outro carteiro s6 levou 2$00. ~fIg . 3) -~

(fig. 1)

(fig_ 2)
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prazo relativamente curto. Ora experimentel
em ·material escolhldo ao acaso, urn processo
de esterilizaC;ao simples:
- Numa caixa metalica .prepara-se urn du-plo fundo constltuldo por rede ou placa metalica perfurada, sob a qual se colocam algumas pastilhas de formol, evitando-se assim 0 contacto directo com os selos. Fecha-se a caixa e para maior estanqulcidade,
rodeia-se com uma tira de adeslvo. Nunea
os exames feitos ao cabo de 48 horas, prazo
este que ·pode ser diminuido com ligeiro
aquecimento que nao aconselho senao a
quem tenha bastante experil!ncia, mostraram
a existl!ncla de bacilos.
Claro que nao experimentei todos os selos do mundo, nem sequer todos os de
Portugal. Todavia naqueles em que fiz a experll!ncia, nunca notei qualquer alteraC;ao de
cor.
Eis as considerac;oes que se me of ere cern,
dizer-Ihe, meu Caro Dr. Lage Cardoso acerca
do boletlm que teve a amabilidade de me
egviar; delas 'podera fazer 0 uso que meIhor entender.
Com elevada consideraC;ao e muita estima
me subscrevo
atentamente
AntOnio d'A. Figueiredo

M.

ALB U QUE R QUE
58, St. Marks Road
LONDON, W.10 - ENGLAND

Selos para Coleccionadores
Inglaterra - Imperio Britanico
IIhas do Canal- Irlanda
*
Esta ja vai longa meu caro Dr. mas ja
agora, deixe-me dizer-Ihe quanto aprecio
aquele manual de divulgaC;ao filatelica de
que publica as paginas 21 a 36. A propes ito
de franquias mecanicas oprivadas conhece
concerteza, algumas nao muito frequentes
franquias mistas isto e, em que no mesmo
sobrescrito se encontram tambem selos vulgares obliterados.
E como se fala na predilecC;ao demonstrada por doentes tuberculosos no coleccionamente e troca de selos tal pode causar alguns receios por parte de rpessoas mal informadas. A moderna medicaC;ao torna os doentes abaciliferos, quando bern conduzida, em

PORTUGAL e EX-COLONIAS

Crande Stock de Inteiros Posta-is
de Portugal e T erritorios
U~tramarinos

Tematica NATA L especializada
Compra e Venda de Colecc;oes, Lotes,
FDC, Catcilogos Estrangeiros, Albuns
e outro material filatalico
Consulte-nos ou envle hole mesmo a
sua IIsta de fa/tas
Aceitamos cheques em ESCUDOS
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ENCERRAMENTO DA «LUBRAPEX 76»
DISCURSO PROFERIDO PELO ADMINISTRADOR DOS C. T. T. NO JANTAR
DO .. PALMARESD
{

Viveram-se estes dias na cidade do Porto intensamente.
Viveram-se sob 0 signo da Filatelia.
Nesta cldade que hOje irradia sobre todo 0
Pals, muitos que consideram a Filatella coisa
bizarra e bizantina, tiveram a grata revelaC;ao
de que ela e afinal actividade em plena expansao, cada vez rnais universal e apaixonante.
Como tudo quanto se prende a comunicac;ao
o futuro reserva a Filatelia mais prestigio e
mais caminho. Como a todos os hom ens que
prosseguem novas idelas por estes caminhos,
os filatelistas terao a grande oportunidade de
dar maior contributo ·no futuro e de verem a
sua actuac;ao ganhar mais relevo e projecc;ao
social.
No pass ado, a chancela ou selo real que
tambem tern os seus cientistas, e esta fora
das vossas preocupac;oes, ja era, na verdade,
urn selo, mas selo que praticamente autorizava urn unico emissor de mensagens, 0 Rei ou
o seu Chanceler.
Foi 0 selo do correio que consagrou 0 direito individual e democrcitlco de, cada urn, mediante uma franquia utilizar Iivremente os correios. Sera sempre justissimo recordar que
logo a seguir a Inglaterra (em 1840) foi 0 Brasil 0 segundo pais do mundo a adoptar os selos de correio.
. Com este selo postal a adminlstrac;ao publica democratizou em quase todo 0 Mundo,
rapldamente, 0 dlreito de emitir mensagens
para longa dlstancia e 0 de todos utilizarem
para isso 0 servic;o de correios.
Surgiu entao 0 Filatelista e ganhou relevo
o significado dessa pequena vinheta que era
apenas uma franquia, urn prec;o, e passou a
ser elemento da unlao pontual entre os sitios
mais diversificados do Globo. 0 que os FilateIistas desde entao conseguiram esteve em
grande parte patente aqul, na LUBRAPEX. onde os coleccionadores do Brasil e de Portugal
vieram reunir-se para ,demonstrarem, mais
uma. vez ,a crescente importancia deste fenemeno filatallco.
.. A eles vieram juntar-se com os seus stands,
dando-nos 0 gosto de os receber como hespe-

des, dois outros paises: ANGOLA e MOCAMBIQUE.
OS crr de Portugal nao poderiam estar
alheios a vitalidade da Filatelia, nem ignorar a
crescente importancia do fenomeno.
Estamos numa apoca de grandes tranformac;oes estruturais e 0 peso de certas actividades significantes, 0 seu movimento, a sua relaC;ao com 0 futuro, nao nos podem passar
despercebidos. Hoje os filatelistas sao urn
grupo ja multo importante e ao qual cabera
contribuir cada vez mais para que 0 grande
publico receba atraves do pequeno selo postal
rna is conteudo. A capacldade desta pequena
tarjeta, destes pequenos rectangulos de papel,
e urn verdadeiro desafio a vossa critica, ao
vosso gosto estetico mais exigente e lucido e
tambem, porque nao, ao vosso contributo
criativo.
As Administrac;oes postais de todo 0 Mundo tern, pelo seu lado, estado em correspondencia com os filatelistas. No futuro. terao
que estar mals, e a nossa convicC;ao. Senao
vejamos urn exemplo:
,
As Adminlstrac;oes Postais, em todo 0 Mundo, despertaram nas ultimas decadas, como
sabeis, para a veriflcaC;ao dos reditos que podiam obter a partir da venda do selo novo. 0
campo que asslm se abriu e tao vasto que,
inevitavelmente se veriflcaram excessos. Tiragens exageradas, emissoes numeroslsslmas e
sem qualquer justificaC;ao, exeCUC;ao de selos
em tecnicas e materials absurdos, toda uma
serie, enflm, de manipulac;oes francamente duvidosas, amplamente conhecidas e denunciadas ...
Os filatelistas porem, nao tardaram a aperceber-se da exploraC;ao a que estavam a ser
sujeitos, e sente-se por todo 0 lado 0 repudio
perante tais praticas. 0 filatelista nao se deixa alienar por urn coleccionismo Invertebrado
e sem inspiraC;ao legitima. Pelo contrario, cada vez rna is a Filatelia nos inspira na propria
criaC;ao de novos aspectos valorativos do
selo postal ·ao servic;o do publico.
Os crr estao orgulhosos ' por a sua polltica
filaMlica ter permltldo que 0 selo portugues,
indubltavelmente, se mantlvesse va/or seguro.
nao obstante inevitaveis criticas e eventuals
erros.
Por outro lado, na produc;ao contInua e compacta de selos a que somos obrigados pel os
crescentes fluxos de correspondl!ncia, muitas
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prazo relativamente curto. Ora experimentel
em ·material escolhldo ao acaso, urn processo
de esterilizaC;ao simples:
- Numa caixa metalica .prepara-se urn du-plo fundo constltuldo por rede ou placa metalica perfurada, sob a qual se colocam algumas pastilhas de formol, evitando-se assim 0 contacto directo com os selos. Fecha-se a caixa e para maior estanqulcidade,
rodeia-se com uma tira de adeslvo. Nunea
os exames feitos ao cabo de 48 horas, prazo
este que ·pode ser diminuido com ligeiro
aquecimento que nao aconselho senao a
quem tenha bastante experil!ncia, mostraram
a existl!ncla de bacilos.
Claro que nao experimentei todos os selos do mundo, nem sequer todos os de
Portugal. Todavia naqueles em que fiz a experll!ncia, nunca notei qualquer alteraC;ao de
cor.
Eis as considerac;oes que se me of ere cern,
dizer-Ihe, meu Caro Dr. Lage Cardoso acerca
do boletlm que teve a amabilidade de me
egviar; delas 'podera fazer 0 uso que meIhor entender.
Com elevada consideraC;ao e muita estima
me subscrevo
atentamente
AntOnio d'A. Figueiredo

M.

ALB U QUE R QUE
58, St. Marks Road
LONDON, W.10 - ENGLAND

Selos para Coleccionadores
Inglaterra - Imperio Britanico
IIhas do Canal- Irlanda
*
Esta ja vai longa meu caro Dr. mas ja
agora, deixe-me dizer-Ihe quanto aprecio
aquele manual de divulgaC;ao filatelica de
que publica as paginas 21 a 36. A propes ito
de franquias mecanicas oprivadas conhece
concerteza, algumas nao muito frequentes
franquias mistas isto e, em que no mesmo
sobrescrito se encontram tambem selos vulgares obliterados.
E como se fala na predilecC;ao demonstrada por doentes tuberculosos no coleccionamente e troca de selos tal pode causar alguns receios por parte de rpessoas mal informadas. A moderna medicaC;ao torna os doentes abaciliferos, quando bern conduzida, em

PORTUGAL e EX-COLONIAS

Crande Stock de Inteiros Posta-is
de Portugal e T erritorios
U~tramarinos

Tematica NATA L especializada
Compra e Venda de Colecc;oes, Lotes,
FDC, Catcilogos Estrangeiros, Albuns
e outro material filatalico
Consulte-nos ou envle hole mesmo a
sua IIsta de fa/tas
Aceitamos cheques em ESCUDOS
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ENCERRAMENTO DA «LUBRAPEX 76»
DISCURSO PROFERIDO PELO ADMINISTRADOR DOS C. T. T. NO JANTAR
DO .. PALMARESD
{

Viveram-se estes dias na cidade do Porto intensamente.
Viveram-se sob 0 signo da Filatelia.
Nesta cldade que hOje irradia sobre todo 0
Pals, muitos que consideram a Filatella coisa
bizarra e bizantina, tiveram a grata revelaC;ao
de que ela e afinal actividade em plena expansao, cada vez rnais universal e apaixonante.
Como tudo quanto se prende a comunicac;ao
o futuro reserva a Filatelia mais prestigio e
mais caminho. Como a todos os hom ens que
prosseguem novas idelas por estes caminhos,
os filatelistas terao a grande oportunidade de
dar maior contributo ·no futuro e de verem a
sua actuac;ao ganhar mais relevo e projecc;ao
social.
No pass ado, a chancela ou selo real que
tambem tern os seus cientistas, e esta fora
das vossas preocupac;oes, ja era, na verdade,
urn selo, mas selo que praticamente autorizava urn unico emissor de mensagens, 0 Rei ou
o seu Chanceler.
Foi 0 selo do correio que consagrou 0 direito individual e democrcitlco de, cada urn, mediante uma franquia utilizar Iivremente os correios. Sera sempre justissimo recordar que
logo a seguir a Inglaterra (em 1840) foi 0 Brasil 0 segundo pais do mundo a adoptar os selos de correio.
. Com este selo postal a adminlstrac;ao publica democratizou em quase todo 0 Mundo,
rapldamente, 0 dlreito de emitir mensagens
para longa dlstancia e 0 de todos utilizarem
para isso 0 servic;o de correios.
Surgiu entao 0 Filatelista e ganhou relevo
o significado dessa pequena vinheta que era
apenas uma franquia, urn prec;o, e passou a
ser elemento da unlao pontual entre os sitios
mais diversificados do Globo. 0 que os FilateIistas desde entao conseguiram esteve em
grande parte patente aqul, na LUBRAPEX. onde os coleccionadores do Brasil e de Portugal
vieram reunir-se para ,demonstrarem, mais
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.. A eles vieram juntar-se com os seus stands,
dando-nos 0 gosto de os receber como hespe-

des, dois outros paises: ANGOLA e MOCAMBIQUE.
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Estamos numa apoca de grandes tranformac;oes estruturais e 0 peso de certas actividades significantes, 0 seu movimento, a sua relaC;ao com 0 futuro, nao nos podem passar
despercebidos. Hoje os filatelistas sao urn
grupo ja multo importante e ao qual cabera
contribuir cada vez mais para que 0 grande
publico receba atraves do pequeno selo postal
rna is conteudo. A capacldade desta pequena
tarjeta, destes pequenos rectangulos de papel,
e urn verdadeiro desafio a vossa critica, ao
vosso gosto estetico mais exigente e lucido e
tambem, porque nao, ao vosso contributo
criativo.
As Administrac;oes postais de todo 0 Mundo tern, pelo seu lado, estado em correspondencia com os filatelistas. No futuro. terao
que estar mals, e a nossa convicC;ao. Senao
vejamos urn exemplo:
,
As Adminlstrac;oes Postais, em todo 0 Mundo, despertaram nas ultimas decadas, como
sabeis, para a veriflcaC;ao dos reditos que podiam obter a partir da venda do selo novo. 0
campo que asslm se abriu e tao vasto que,
inevitavelmente se veriflcaram excessos. Tiragens exageradas, emissoes numeroslsslmas e
sem qualquer justificaC;ao, exeCUC;ao de selos
em tecnicas e materials absurdos, toda uma
serie, enflm, de manipulac;oes francamente duvidosas, amplamente conhecidas e denunciadas ...
Os filatelistas porem, nao tardaram a aperceber-se da exploraC;ao a que estavam a ser
sujeitos, e sente-se por todo 0 lado 0 repudio
perante tais praticas. 0 filatelista nao se deixa alienar por urn coleccionismo Invertebrado
e sem inspiraC;ao legitima. Pelo contrario, cada vez rna is a Filatelia nos inspira na propria
criaC;ao de novos aspectos valorativos do
selo postal ·ao servic;o do publico.
Os crr estao orgulhosos ' por a sua polltica
filaMlica ter permltldo que 0 selo portugues,
indubltavelmente, se mantlvesse va/or seguro.
nao obstante inevitaveis criticas e eventuals
erros.
Por outro lado, na produc;ao contInua e compacta de selos a que somos obrigados pel os
crescentes fluxos de correspondl!ncia, muitas
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Adminlstral;oes descuraram 0 selo como veiculo duma mensagem cultural, como instrumento de pedagogia e como mensagem estetica de bom-gosto e de sentimento artistico.
Crelo poder aqui dizer que os cn raro terao
presclndldo destes valores e agradel;o a quem
for de oplniao contra ria que 0 diga. Posso claramente afirmar que esta sera a nossa politica inabalavel para 0 futuro.
Como portugues e como Admlnistrador da
empresa publica cn verifico com orgulho em
varios certames internacionais, 0 respelto e
conslderal;aO que se tem pelo selo portugues
- e nao s6 entre os filatelistas.
A leglao dos utilizadores dos selos, legiao
imensa e an6nima, alvo das nossas primeiras
preocupal;oes, nao tem ficado insensivel.
Nelas temos encontrado 0 melhor premio
com 0 reconhecimento de que cad a emissao
teve um conteudo significativo e constitui
uma obra de arte postal especifica, contribuindo assim, para a eduCal;aO do gosto colectivo. <Nao e a simples vlnheta 0 cromo
lisonjelro para 0 gosto menos apurado, mas
mensagem cuja responsabilidade se aceita
criatlvamente na formal;aO e na evolUl;ao da
qualidade do gosto colectivo.
o selo-postal, claro esta, sentlmo-Io enraizado na vida, profundamente pertenl;a do seu
tempo, vivendo 0 momento hlst6rlco a um
ritmo solar, e nao podendo delxar de 0 reflectlr.
Mas congratulamo-nos na medlda justa em
que uma politcia filatelica dos cn os colocou predomlnantemente ao servil;o de grandes Ideals.
Esperamos que a universalidade dos Ideais
com 0 desaparecimento das grandes barreiras
entre os povos, venha a acentuar-se rapidamente, sem perda dos altos valores naclonals
e reglonais.
Os cn confiam em que sera este 0 caminho.
Vem pols a prop6sito renovar 0 repto lan~a
do pelo sr. Mlnistro das Transportes e Comunlcal;oes que aqui represento hoje:
Porque n80, is para a proxima LUBRAPEX a
abertura as novas Nar;oes irmas de lingua
portuguesa?
Como representante pessoal do Sr. Mlnistro
e da Admlnistra~o dos cn, ofere~o as organlza~oes de filatelistas aqul representadas todo 0 nosso apoio neste senti do.
E ao fazA-lo, bern 0 sabels, eu nao Ignoro
nem 0 vosso entusiasmo filatelico, nem a
vossa operosidade e eflcacla Internacional.
Esta pols aberto 0 camlnho que poders justlflcar, com todas as contlngenclas do momento. urn mais largo apoio que, aqui aflrmo, os

intensificar a filatelia nacionar.
Digo intensificar, pois nao pode esquecer-se
o apoio que js vern sendo dado e de que esta
exposi~ao, em parte, e exemplo.
Ests garantido, recordo-o 0 apoio dos cn
a PORTUCALE-77 grande certame internacional que irels realizar nesta mesma cidade
do Porto, no pr6xlmo ano.
Nao se Ignora, no entanto, a situa~ao dos
CORREIOS como Empresa Publica de Servi~os
no momento dlficil que 0 Pais atravessa. E
conhecido e publico 0 colossal esforl;o de investimentos que efectuamos para acompanhar
a sobrecarga de servil;os imposta a empresa
pelo desenvolvlmento das suas actividades,
das novas tacnlcas que ja tern os de nos apressar para acompanhar, dos custos crescentes
com equipamentos imprescindiveis e inalienaveis encargos com justificados direitos da
pessoa humana.
Por detras desse selo postal que tanto apreciais estao a grande parte dos 30000 trabalhadores dos Correlos de Portugal, maior responsavel por emprego produtivo deste Pais; estao muitos milhares de contos a investir, dos
quais depende parte da actividade produtiva
de muitas outras industrias desde a construc;:ao civil Ii electr6nica sofisticada: estao as
naturais e justas exigencias do mais vasto numero de clientes que certamente se pode
contar neste Pars; e esta, no final mas nao
com menor I~portancia, a responsabilidade
que sentimos face a urn futuro que sera du.plamente dominado pel a crescente importancia do Homem e da Tecnologia.
Significa isto, claramente, que a intensifica~ao do apoio Ii Filatelia nao a desinteressado,
significa claramente uma esperan~a de assim
refor~armos a nossa luta por objectivos e nao
podera natural mente ser do montante que seria desejavel pelos Correios - multo menos
pelo das brlosas Associal;oes de Filatelistas.
Havera que encontrar um justo termo, nesta
fase dificil do Pais e da Empresa, e esse justo
termo sera compreendido tenho a certeza, pelos filatelistas.
Estes podem estar tambam sempre certos
de que 0 desejo de contribuir para a grande
actividade filatelica, por parte dos cn. nao e
limitado senilo por condi~oes bem presentes
e realisticamente assumidas.
No momento que se aproxima de desfazermos esta agradavel reuniao, 0 Sr. Ministro
dos Transportes e Comunicac;:oes e a Administra~ao dos cn desejam a todos as maiores
felicidades. Que a serle das LUBRAPEX prossiga e continue a contar como exitos todas as
suas realiza~oes.
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No intuito de evitar 0 mais possivel diversas despesas com as cobranl;as de quotas Inoluindo as efectuadas nas residenclas
dos associ ados pelo nosso colaborador que
tern a seu cargo essa missao, a Direc~ao
do Clube Filatelico de Portugal toma a liberdade de se dirlgir por este melo aos seus
associ ados de Lisboa e da Provincia solicitando e agradecendo que:
1.·) Os s6clos 'residentes na area de Lisboa paguem mensal e pontualmente as suas
quotas na sede do Clube. Caso nao Ihes seja
possivel deslocarem-se poderao remeter
pelo correio a importancia refer~nte ao maior
numero de quotas que desejarem liquldar,
evitando deste modo a ,remessa mensa I do
quantitatlvo referente apenas a uma quota.
o pagamento pode ser feito em cheque
ou notas do banco.
2.·) Os associ ados residentes fora da area
de Lisboa e que Ihes seja impossivel deslo-

carem-se ao Clube remetam a importancia
da sua quota anual para a nossa sede, atraves de cheque ou ,notas de Banco.
Se este apelo for ouvido por todo,s os
prezados cons6cios evitar-se.eo ,despesas
que, anualmente, orc;:am por dezenas de miIhares de escudos que poderao assim ' ser
canalizados para melhoramentos que se pretend em efectuar, para aqulsll;ao de material
destl-nado a melhorar os contactos entre os
s6cios e 0 Clube, etc.
Corresponder ao nosso pedido e cont~lbuir
de uma forma singela para engrandecer alnda
mais 0 C. F. P. Se esta solicitac;:ao nao for
bern aceite pelos nossos prezados cons6clos
as referldas cobranc;:as contlnuarao a ser
efectuadas com ate agora, suportando 0 Clube as despesas que, com este pedldo, procura, como e 6bvio, evltar.
A

Direc~io

do C. F. P.

IMPORTANTE ROUBO DE SEWS NO BRASIL
Os selos valiosos continuam a atrair a
atenl;aO dos amlgos do alheio. Oesta vez, 0
furto fol pratlcado no Museu de Iplranga,
em Sao Paulo, no Brasil.
Transcrevemos na integra um telegrama
dlfundldo pela Interpol sobre este importante
roubo:

.N.·

4566/292914/C/OV

TRANSMITIMOS A SEGUINTE MENSAGEM
QUE VOS a: COMUNICADA A PEDIDO DA
INTERPOL BRASILIA SOB A REFERbNCIA
1450/76/'CCP/IP DE 20/8/76 - PRINCIPIO
DE CITACAO: GOSTARI,AMOS DE VOS INFORMAR QUE A 9/7/76 NO MUSEU DE IPI·
RANGA/SAOPAULO /BRASILIA USP/ NA
SALA DE FILATELIA HOUVE UM FURTO TENDO COMO VITIMA HEITOR SANCHES STOP
FORAM FURTADOS OS SEGUINTES SELOS:
1 /TR~S SELOS DE PRIMEIRA SUCESSAO
.0lHO DE BOI • • VIZ"• • BULL'S EYE. (OLHO
DE BOI) EMITIDOS EM 1843 NO VALOR DE
30,60 E 90 REIS, DE COR PRETA STOP
2/SETE SELOS DA SEGUNDA SUCESSAO
.OLHO DE CABRA. .VIZ. ~OOAT'S EYE.

(OLHO DE CABRA) INCLINADOS, EMmDOS
EM 1844, COR PRETA, NO VALOR DE 10,30,
60, 90, 180, 300 E 600 REIS STOP
3/SETE SELOS lOA TEROEIRA SUOESSAO
.OLHO DE CABRAD (VERT-IOAL) EMITIDOS
EM 1850, NO VALOR DE 10, 30, 60, 90, 180,
300 E 600 REIS STOP
4/SETE SELOS ,DA QUINTA SUCESSAO
.DOM PEDRO II- (RECORTADOS) EMITiDOS
EM 1866, NO VALOR DE to, 20, 50, 80, 100,
200 E 500 REIS STOP
5/SETE SELOS DA SEXTA SUCESSAO .DOM
PEDRO II (CORTADOS EM L1NHA), EMITIDOS EM 1876-1877, NO VALOR DE 20, 20,
50, 80, 100, 200 E 500 RE1S STOP
6/10 SELOS DA SmMA SUCESSAO .DOM
PEDRO II. CONHECIDO COMO .QUEIXO
BRANCO-, EMITIDOS EM 1878-1879, NO VALOR ,DE 20, 20, 50, 80, 100, 200, 260, 300,
700 E 1000 REIS STOP TODOS OS SELOS
T~M 0 SINETE EM COR VIOLETA NO REVERSO COM AS LETRAS • HEITOR - S. PAULO. STOP AGRADECIMENTOS IP BRASILIA ...... FIM DE CITACAO FIM
~I;CFlgTARIO GERAL DA

QlPe.
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Adminlstral;oes descuraram 0 selo como veiculo duma mensagem cultural, como instrumento de pedagogia e como mensagem estetica de bom-gosto e de sentimento artistico.
Crelo poder aqui dizer que os cn raro terao
presclndldo destes valores e agradel;o a quem
for de oplniao contra ria que 0 diga. Posso claramente afirmar que esta sera a nossa politica inabalavel para 0 futuro.
Como portugues e como Admlnistrador da
empresa publica cn verifico com orgulho em
varios certames internacionais, 0 respelto e
conslderal;aO que se tem pelo selo portugues
- e nao s6 entre os filatelistas.
A leglao dos utilizadores dos selos, legiao
imensa e an6nima, alvo das nossas primeiras
preocupal;oes, nao tem ficado insensivel.
Nelas temos encontrado 0 melhor premio
com 0 reconhecimento de que cad a emissao
teve um conteudo significativo e constitui
uma obra de arte postal especifica, contribuindo assim, para a eduCal;aO do gosto colectivo. <Nao e a simples vlnheta 0 cromo
lisonjelro para 0 gosto menos apurado, mas
mensagem cuja responsabilidade se aceita
criatlvamente na formal;aO e na evolUl;ao da
qualidade do gosto colectivo.
o selo-postal, claro esta, sentlmo-Io enraizado na vida, profundamente pertenl;a do seu
tempo, vivendo 0 momento hlst6rlco a um
ritmo solar, e nao podendo delxar de 0 reflectlr.
Mas congratulamo-nos na medlda justa em
que uma politcia filatelica dos cn os colocou predomlnantemente ao servil;o de grandes Ideals.
Esperamos que a universalidade dos Ideais
com 0 desaparecimento das grandes barreiras
entre os povos, venha a acentuar-se rapidamente, sem perda dos altos valores naclonals
e reglonais.
Os cn confiam em que sera este 0 caminho.
Vem pols a prop6sito renovar 0 repto lan~a
do pelo sr. Mlnistro das Transportes e Comunlcal;oes que aqui represento hoje:
Porque n80, is para a proxima LUBRAPEX a
abertura as novas Nar;oes irmas de lingua
portuguesa?
Como representante pessoal do Sr. Mlnistro
e da Admlnistra~o dos cn, ofere~o as organlza~oes de filatelistas aqul representadas todo 0 nosso apoio neste senti do.
E ao fazA-lo, bern 0 sabels, eu nao Ignoro
nem 0 vosso entusiasmo filatelico, nem a
vossa operosidade e eflcacla Internacional.
Esta pols aberto 0 camlnho que poders justlflcar, com todas as contlngenclas do momento. urn mais largo apoio que, aqui aflrmo, os

intensificar a filatelia nacionar.
Digo intensificar, pois nao pode esquecer-se
o apoio que js vern sendo dado e de que esta
exposi~ao, em parte, e exemplo.
Ests garantido, recordo-o 0 apoio dos cn
a PORTUCALE-77 grande certame internacional que irels realizar nesta mesma cidade
do Porto, no pr6xlmo ano.
Nao se Ignora, no entanto, a situa~ao dos
CORREIOS como Empresa Publica de Servi~os
no momento dlficil que 0 Pais atravessa. E
conhecido e publico 0 colossal esforl;o de investimentos que efectuamos para acompanhar
a sobrecarga de servil;os imposta a empresa
pelo desenvolvlmento das suas actividades,
das novas tacnlcas que ja tern os de nos apressar para acompanhar, dos custos crescentes
com equipamentos imprescindiveis e inalienaveis encargos com justificados direitos da
pessoa humana.
Por detras desse selo postal que tanto apreciais estao a grande parte dos 30000 trabalhadores dos Correlos de Portugal, maior responsavel por emprego produtivo deste Pais; estao muitos milhares de contos a investir, dos
quais depende parte da actividade produtiva
de muitas outras industrias desde a construc;:ao civil Ii electr6nica sofisticada: estao as
naturais e justas exigencias do mais vasto numero de clientes que certamente se pode
contar neste Pars; e esta, no final mas nao
com menor I~portancia, a responsabilidade
que sentimos face a urn futuro que sera du.plamente dominado pel a crescente importancia do Homem e da Tecnologia.
Significa isto, claramente, que a intensifica~ao do apoio Ii Filatelia nao a desinteressado,
significa claramente uma esperan~a de assim
refor~armos a nossa luta por objectivos e nao
podera natural mente ser do montante que seria desejavel pelos Correios - multo menos
pelo das brlosas Associal;oes de Filatelistas.
Havera que encontrar um justo termo, nesta
fase dificil do Pais e da Empresa, e esse justo
termo sera compreendido tenho a certeza, pelos filatelistas.
Estes podem estar tambam sempre certos
de que 0 desejo de contribuir para a grande
actividade filatelica, por parte dos cn. nao e
limitado senilo por condi~oes bem presentes
e realisticamente assumidas.
No momento que se aproxima de desfazermos esta agradavel reuniao, 0 Sr. Ministro
dos Transportes e Comunicac;:oes e a Administra~ao dos cn desejam a todos as maiores
felicidades. Que a serle das LUBRAPEX prossiga e continue a contar como exitos todas as
suas realiza~oes.
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No intuito de evitar 0 mais possivel diversas despesas com as cobranl;as de quotas Inoluindo as efectuadas nas residenclas
dos associ ados pelo nosso colaborador que
tern a seu cargo essa missao, a Direc~ao
do Clube Filatelico de Portugal toma a liberdade de se dirlgir por este melo aos seus
associ ados de Lisboa e da Provincia solicitando e agradecendo que:
1.·) Os s6clos 'residentes na area de Lisboa paguem mensal e pontualmente as suas
quotas na sede do Clube. Caso nao Ihes seja
possivel deslocarem-se poderao remeter
pelo correio a importancia refer~nte ao maior
numero de quotas que desejarem liquldar,
evitando deste modo a ,remessa mensa I do
quantitatlvo referente apenas a uma quota.
o pagamento pode ser feito em cheque
ou notas do banco.
2.·) Os associ ados residentes fora da area
de Lisboa e que Ihes seja impossivel deslo-

carem-se ao Clube remetam a importancia
da sua quota anual para a nossa sede, atraves de cheque ou ,notas de Banco.
Se este apelo for ouvido por todo,s os
prezados cons6cios evitar-se.eo ,despesas
que, anualmente, orc;:am por dezenas de miIhares de escudos que poderao assim ' ser
canalizados para melhoramentos que se pretend em efectuar, para aqulsll;ao de material
destl-nado a melhorar os contactos entre os
s6cios e 0 Clube, etc.
Corresponder ao nosso pedido e cont~lbuir
de uma forma singela para engrandecer alnda
mais 0 C. F. P. Se esta solicitac;:ao nao for
bern aceite pelos nossos prezados cons6clos
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A

Direc~io

do C. F. P.

IMPORTANTE ROUBO DE SEWS NO BRASIL
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.N.·

4566/292914/C/OV

TRANSMITIMOS A SEGUINTE MENSAGEM
QUE VOS a: COMUNICADA A PEDIDO DA
INTERPOL BRASILIA SOB A REFERbNCIA
1450/76/'CCP/IP DE 20/8/76 - PRINCIPIO
DE CITACAO: GOSTARI,AMOS DE VOS INFORMAR QUE A 9/7/76 NO MUSEU DE IPI·
RANGA/SAOPAULO /BRASILIA USP/ NA
SALA DE FILATELIA HOUVE UM FURTO TENDO COMO VITIMA HEITOR SANCHES STOP
FORAM FURTADOS OS SEGUINTES SELOS:
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.0lHO DE BOI • • VIZ"• • BULL'S EYE. (OLHO
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2/SETE SELOS DA SEGUNDA SUCESSAO
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3/SETE SELOS lOA TEROEIRA SUOESSAO
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4/SETE SELOS ,DA QUINTA SUCESSAO
.DOM PEDRO II- (RECORTADOS) EMITiDOS
EM 1866, NO VALOR DE to, 20, 50, 80, 100,
200 E 500 REIS STOP
5/SETE SELOS DA SEXTA SUCESSAO .DOM
PEDRO II (CORTADOS EM L1NHA), EMITIDOS EM 1876-1877, NO VALOR DE 20, 20,
50, 80, 100, 200 E 500 RE1S STOP
6/10 SELOS DA SmMA SUCESSAO .DOM
PEDRO II. CONHECIDO COMO .QUEIXO
BRANCO-, EMITIDOS EM 1878-1879, NO VALOR ,DE 20, 20, 50, 80, 100, 200, 260, 300,
700 E 1000 REIS STOP TODOS OS SELOS
T~M 0 SINETE EM COR VIOLETA NO REVERSO COM AS LETRAS • HEITOR - S. PAULO. STOP AGRADECIMENTOS IP BRASILIA ...... FIM DE CITACAO FIM
~I;CFlgTARIO GERAL DA

QlPe.
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VII DIA DA AEROFILATELIA
EM PORTUGAL
Reallzou-se em 3 de Outubro de 1976 0
«VII Dia da Aerofilatelia em Portugal •. As celebra<;:oes tlveram 'Iugar em Lisboa e em
Ponta Delgada, respectivamente.
S6 agora se dlvulga esta Informa<;:ao gentilmente cedida pela TAP PHILATELIC CLUB
em vlrtude da mesma s6 ter chegado a nossa redac<;:ao quando 0 Boletlm de Outubro
do C. F. P. ja estava a ser dlstrlbufdo.

OFERTA DE CATALOGOS AO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Foi oferecido ao C. F. P. urn exemplar dos
Catalogos Thiaude (Franc:;:a) e Koteilat (Suica e Li echetenstein). A Direc<;:ao do nosso
Clube agradece mUlto reconhecida, aos editores daqueles catalogos, a vallosa oferta.

Novas emissoes
pastas a circular no estrangeiro
Repiiblica do Burundi: Em 18 de Outubro
passado fol posta a circular uma serle de
6 selos sendo 3 de correia ordlnarlo das
taxas 5 F, t3 F, e 27 F, e 3 de correlo aereo
cujas taxas sao de 18 F, 31 F, e 40 F. respectivamente. Esta emlssao e dedlcada ao
"Natal- e representa a Virgem e 0 Menlno.
Foram emltidos slmultaneamente dois blocos
urn com os selos de correlo ordlnarlo e 0
outro com as de correlo aereo.

Coleccionador holandes, amador, gostaria de comprar selos holandeses e
belgas. Pago bern. Estou tambam Interessado em colec<;:oes. Correspond encias em todas as Unguas.
F. J. SCHARF,F. Koning Davidlaan 22,
Nijmegen Nederland

Selo. de Portugal, Ultramar e £Strangeiro.
Novidade •• Tematico •• Sobrescritos do 1.0 dia.
- - TODO 0 MA11ERIAL FILATtLlCO - -

BASTOS 6' CAMPOS, LDA.
R. MARIA ANDRADE, 55

LISBOA-l

Telef. 834108
(PORTUGAL)
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Aerogramas de 1974e 1975

Captas Fi'at.,icas

CHINA - FORMOSA
Aerograma para Correspondencia com Hong-Kong e Macau, somente (Emissao de Outubro de 1974)

No decurso de urn recente congresso da
Federa<;:ao Internaclonal das Socledades
Aerofilatellcas (F I S A) que teve lugar em
Lucerna, realizou-se urn slmp6sio no qual os
delegados das socledades aerofilatellcas discutlram 0 segulnte tema:

Valor: NT S 2,00
Desenho do selo impresso: - Dols pombos
voando sobre 0 Oceano.
Cor da impressao do selo e da capa do aero·
grama: verde e laranja.
Dimensoes do Aerograma: 151 X 100 mm (00brado)
Tipo de impressao: - Off-set
Papel utilizado: Papel de Aerograma, azul
claro, de 60 g/m2
Total da emissao - 600.000 aerogramas
1.° dla de emlssao - 24 de Outubro de 1974

a) Deve dar-se prioridade a uma carta filatellca ou a uma carta comerclal?
Podem aceitar-se as cartas de favor?
b) Dlversos aspectos e modalldades que
aumentam ou dlmlnuem 0 Interesse de
urn documento.
Numerosos delegados de todas as nacionaIIdades apresentaram os seus pontos de vista
que foram traduzldos em frances, alemao
e Ingles.
Houve argumentos a favor e argumentos
contra. Da complexldade dos problemas nao
e possivel aRresentar conclusoes definltivas,
tanto -mais que cada coleccionador pode
coleccionar 0 que entender. Julga-se, poram,
que os problemas, relativos a hist6ria do correlo aareo, deveriam ser divulgados de modo
a que tanto os colecclonadores como os
membros de juri pudessem aprecla-Ios com
::onhecimento de causa.
Para explicar 0 problema das cartas filatellcas ou comerclals, extrafmos das notas
que acompanharam a apresenta<;:ao do tema
aquilo que se segue:

Descrit:iio:
Com vista a satisfazer as necessidades
posta is, este aerogl'ama tern 0 mesmo
selo Impresso, tipo de impressao, papel
utilizado, etc. dos emltldos em 8 de Mar<;:0 de 1973. No entanto, na parte traselra
.do aerograma estao agora impressas
duas fotografias de Cheng Ching Lake,
em substltul<;:ao das anterlores fotograflas.
Aerograma para eorrespondencia com Hong-Kong e Macau, so mente (Emissao de Outubro de 1975).
Valor: NT $ 2,50
Desenho do selo impresso - Dols pombos
voando sobre 0 Oceano.
Cor da Impressao do selo e da capa do aerograma: Verde e Laranja.
Dimensoes do Aerograma: 151 X 100 mm
(Dobrado)
Tlpo de Impressao: Off-set.
Papel ·utilizado: Papel de aerograma, com
fil.lgl'ana, azul claro, com 60 g/m2.
Total da emlssao: 400.000 aerogramas.
1.0 Dla de Emlssao: 10 de Dezembro de 1975.
Descri"ao:
Esta nova impressao do aerograma aclma referldo apresenta 0 mesmo selo,
tipo de Impressao, etc., do emltldo em
24 de Outubro de 1974. 0 papel utilizado
a dlferente e agora foram Impressas
setas Indlcando 0 local de abertura do
aerograma.
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A) - Carta Filateliea

i

Dlz-se que uma carta e filatellca quando
a sua franqula ultrapassa largamente a tarlfa postal. E muita vezes franqueado com
sarles completas de selos. Em geral estas
cartas sao fabricadas por negoclantes de
selos ou por filatellstas que os envlam para
urn endere<;:o ficticlo, indicando que devem
ser devolvldos.
B) - Carta Comereial
Estas cartas nao apresentam requlntes na
dlsposi<;:ao dos selos e sao franqueadas com
estampilhas em curso, em rela<;:ao com as
tarlfas postElls. Estes documentos sao e)(pedidos por casas comerciais ou por partl-

culares. Se houve requlnte ao franquear pode
deduzlr-se que 0 expedldor quls fazer uma
oferta ao destinatario.
C) - Carta de Favor
Trata-se de documentos que nao clrcularam e que por esse facto nao tern nem carimbo de chegada nem de transito. Julga-se
que 0 seu valor nao a multo superior ao dos
selos com que foram franqueadas. Nao devern ser considerados documentos aerofilatelicos.
E preclso conslderar nesta categorla os
documentos transportados -por favor- ou por
necessldade de ultima horll por aeronautas
ou avladores clvis ou militares. Entre outros,
tern os a caso das cartas entregues a ultima
hora e transportadas ,por aeronautas durante
o cerco de Paris de 1870-71 e depositadas
na esta<;:ao dos correlos .pr6xlma do lugar
da aterragem. Estas sao pe<;:as raras.
Recordamos Igualmente que na Belgica,
quando dos prlmelros voos entre Bruxelas
e Paris em 1919, os sacos postals chegaram selados ao aer6dromo milltar de Evere.
As cartas oficlals ou militares, embora regularmente franqueadas nao podiam ser metidas nos sacos postals, alam de que era
aposto urn carimbo especial pelo comandante
milltar do aero porto antes de serem entregues aos ,pilotos. Sob 0 ponto de vista postal,
este correia a de favor mas continua a ser,
contudo, extremamente raro e bastante procurado palos amadores.
EXAME DA QUESTAO - OPINIAO.
Ocampo da aerofilatelia, desde as suas
origens ate aos nossos dlas a de tal modo
vasto que a dlffcil concretiza-Io e flxar regras
absolutas porque ha numerosos casos partlculares, sobretudo quando nos reportamos
aos anos 20 a 30.
N6s estamos de acordo com a oplniao apresentada. Para as cartas eorrentes damos a
preferencla aos' documentos comerclals desde que a sua apresenta<;:ao seja mals ou
menos estetlca e as oblltera<;:oes sejam Iegfvels. Poram, nao desprezamos as cartas
que aviadores tenham envlado a amlgos ou
endere<;:adas a eles pr6prlos porque, geral·
mente elas tern a sua asslnatura. Mas aqul.
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entramos na categorla das cartas asslnadas
susceptivels de levantar toda a especle de
argumentos que saem do ambito do nosso
trabalho.
Nos cas os particulares, e preclso referlr
o emprego de certos selos, algumas vezes
criados para a ligaciio postal aerea Interessada, tal como 0 selo de ,Po A. da Reunion
de 0,50 vermelho de 1941 sobrecarregado
.Reunion-France - par avlon - Roland Garros- emltldo para a IIga~iio aerea efectuada
de 26 de Janeiro a 12 de Feverelro de 1931
por Laurent, Touge e Lenler. i: preclso referlr
tambem 0 uso de selos provlserlos, apenas
do conhecimento de um numero reduzldo
de pessoas, coleccionador.es ou negoclantes,
habitando a cldade ou a reglao, sem as quais
a aerofilatella estaria, actual mente, desprovida destes documentos. ~ 0 caso das cartas
da Polenia de 1925 a 1929, com as vinhetas
LOPP. na mesma ordem de Ideias e preclso
cltar algumas cartas regularmente franqueadas e obliteradas, transportadas pelos avladores no decurso de .ralds- de dlstancia
ou de dura~ao efectuados ,entre 1925 e
1933, cartas que receberam 0 carlmbo de
chegada.
No que respeita as cartas modernas, os
sobrescrltos filatelicos nao sao de excluir.
Daremos a preferencia a uma carta que nao
esteja sobrecarregada de selos ou de carimbos decorativos, na sua maioria de origem particular, de anotacoes manuscritas e
culo aspecto e esquisito. Aceltamos tambem
os sobrescrltos filatelicos que tenham, quer
um carimbo aposto a mao, quer uma impressao tlpogrMlca recordando os prlnclpais
dados da 'lIga~ao postal aerea a que respelte, quer sejam ou nao completados por
uma carta mostrando (, trajecto percorrldo.
Com efeito, os voos recentes nao tem a
hlst6rla que tlveram uma parte dos reallzados
ate 1950. Basta agora conhecer 0 Itlnerario,
o horarlo, 0 tlpo e a mCltrlcula do aparelho
e, eventual mente, 0 nome do comandante.
o peso do correlo transportado nao tem
grande significado porquanto engloba as
'cartas filatellcas, 0 correlo comerclal ou
privado bem como os jornals e Impressos.
FClzemos votos para que estas notas
possam orlentar os coleccionadores na sua
coleccao de cartas de correlo aereo.
(Artigo da autoria de J . Houitaa~, membro da Assa~ia9iio Intemacianal das Jornallstas Fllat6l1cas, publlcada na revista .La Phllatelie Fran9alse , n." 264,
de Mar90 g~ 1~76. Tr~duzldo por J;urico C. E, lage
Cardoso) ,
- .
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SELDS
PORTUGAL, COL6NIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
St:RIES, ETC.

MilS UMIINltllll~1 on ClU8( fllATfliCO Of PORTUGIl
Qual a mais bela e sugestiva marca postal (carimbo
de 1.° dia de circula~ao, carimbo comemorativo ou
flamula) editada pelos C. T. T. em 1976?
Com 0 Intuito de incrementar cada vez
mals
colecclonlsmo -de marcas postals,
modalidade fiiatelica das mals interessantes e que ja conta grande numero de
adeptos,
Clube Filatelico de Portugal val
levar a efelto um concurso no qual podem
partlcipar apenas os s6cios da nossa Coleetividade residentes em POJ'ltugal Continental,
IIhas, Palses de Expressao Lusiada e Estrangeiro.
Esta inlciatlva que, esperamos, seja do
agrado dos nossos cons6cios reveste caracteristicas originals e resume-se no segulnte:
Os concorrentes deverao envlar em carta
dirlglda ao director do Boletlm a resposta
a pergunta que serve de titulo ao concurso. Porem, devem Indicar apenas ou
carlmbo de 1.· die de circula~iio, ou 0 carimbo comemorativo ou a flamula que mals

°

°

H. Santos Viegas
RUA 1.· DEZEMBRO, 45-3.·
TELEF. 365852
LISBOA

°

apreciaram . Portanto, devem reterlr apenas
e 56 uma mares postal.
A acompanhar a resposta devem os concorrentes enviar 10$00 (dez escudos) em
selos de correio em circula~iio.
..
A cada um dos participantes no concurso
serao oferecidos 10 sobrescrltos com carimbos comemoratlvos (todos diferentes)
da edicao do C. F. P. cujo valor e superior
a 25$00.
Entre os concorrentes que acertarem na
.Marca Postal- escolhlda sera sorteado um
lote de 100 (cem) sobrescritos com carlmbos comemorativos (tambem todos diferentes) da referidCl 'ediCao, de valor superior
a 250$00.
As respostas devem dar entrada na Secretaria do Clube, Impreterivelmente, ate
31 de Mar~o de 1971.

MAXIMAFILIA
Sec~io

a cargo do ENG_ A, S. FURTADO

TEMATICOS
Possuimos grande va,riedade de sobrescritos nacionais
e estrang.eiros dos seguintes temas :

(Contlnu89Bo do mJmero anterior)
EmlssBo .Dia da Mulher M09ambicana-

Selo de 1$00 e fotografla a preto e branco
com mulheres e homens a cavar. Carimbo
especial lIustrado, em parte lIeglvel. Concordancla preceria e PM pouco recomendavel.
EmissBo .Um Ano de Independenc/a-

Selos de $50, 1$00, 2550 e 1$50 e fotograflas a preto e branco com cenas aluslvas
aos motlvos dos selos. Carlmbo especial do
PO, em parte ileglvel. Concordancia preceria
e PM tambem pouco recomendaveis.
Realizador dos PM destas quatro emissoea
Lob~Q

Telo,

*
*
*
*
*

ASTROFILATELIA
PINTURA
FAUNA
FLORA
D'ESPORTOS

BARATA DAS

* MOSICA
BALLET
* RELICIAO
* BARCOS
* ETC.
*NEVES
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entramos na categorla das cartas asslnadas
susceptivels de levantar toda a especle de
argumentos que saem do ambito do nosso
trabalho.
Nos cas os particulares, e preclso referlr
o emprego de certos selos, algumas vezes
criados para a ligaciio postal aerea Interessada, tal como 0 selo de ,Po A. da Reunion
de 0,50 vermelho de 1941 sobrecarregado
.Reunion-France - par avlon - Roland Garros- emltldo para a IIga~iio aerea efectuada
de 26 de Janeiro a 12 de Feverelro de 1931
por Laurent, Touge e Lenler. i: preclso referlr
tambem 0 uso de selos provlserlos, apenas
do conhecimento de um numero reduzldo
de pessoas, coleccionador.es ou negoclantes,
habitando a cldade ou a reglao, sem as quais
a aerofilatella estaria, actual mente, desprovida destes documentos. ~ 0 caso das cartas
da Polenia de 1925 a 1929, com as vinhetas
LOPP. na mesma ordem de Ideias e preclso
cltar algumas cartas regularmente franqueadas e obliteradas, transportadas pelos avladores no decurso de .ralds- de dlstancia
ou de dura~ao efectuados ,entre 1925 e
1933, cartas que receberam 0 carlmbo de
chegada.
No que respeita as cartas modernas, os
sobrescrltos filatelicos nao sao de excluir.
Daremos a preferencia a uma carta que nao
esteja sobrecarregada de selos ou de carimbos decorativos, na sua maioria de origem particular, de anotacoes manuscritas e
culo aspecto e esquisito. Aceltamos tambem
os sobrescrltos filatelicos que tenham, quer
um carimbo aposto a mao, quer uma impressao tlpogrMlca recordando os prlnclpais
dados da 'lIga~ao postal aerea a que respelte, quer sejam ou nao completados por
uma carta mostrando (, trajecto percorrldo.
Com efeito, os voos recentes nao tem a
hlst6rla que tlveram uma parte dos reallzados
ate 1950. Basta agora conhecer 0 Itlnerario,
o horarlo, 0 tlpo e a mCltrlcula do aparelho
e, eventual mente, 0 nome do comandante.
o peso do correlo transportado nao tem
grande significado porquanto engloba as
'cartas filatellcas, 0 correlo comerclal ou
privado bem como os jornals e Impressos.
FClzemos votos para que estas notas
possam orlentar os coleccionadores na sua
coleccao de cartas de correlo aereo.
(Artigo da autoria de J . Houitaa~, membro da Assa~ia9iio Intemacianal das Jornallstas Fllat6l1cas, publlcada na revista .La Phllatelie Fran9alse , n." 264,
de Mar90 g~ 1~76. Tr~duzldo por J;urico C. E, lage
Cardoso) ,
- .
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SELDS
PORTUGAL, COL6NIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
St:RIES, ETC.

MilS UMIINltllll~1 on ClU8( fllATfliCO Of PORTUGIl
Qual a mais bela e sugestiva marca postal (carimbo
de 1.° dia de circula~ao, carimbo comemorativo ou
flamula) editada pelos C. T. T. em 1976?
Com 0 Intuito de incrementar cada vez
mals
colecclonlsmo -de marcas postals,
modalidade fiiatelica das mals interessantes e que ja conta grande numero de
adeptos,
Clube Filatelico de Portugal val
levar a efelto um concurso no qual podem
partlcipar apenas os s6cios da nossa Coleetividade residentes em POJ'ltugal Continental,
IIhas, Palses de Expressao Lusiada e Estrangeiro.
Esta inlciatlva que, esperamos, seja do
agrado dos nossos cons6cios reveste caracteristicas originals e resume-se no segulnte:
Os concorrentes deverao envlar em carta
dirlglda ao director do Boletlm a resposta
a pergunta que serve de titulo ao concurso. Porem, devem Indicar apenas ou
carlmbo de 1.· die de circula~iio, ou 0 carimbo comemorativo ou a flamula que mals

°

°

H. Santos Viegas
RUA 1.· DEZEMBRO, 45-3.·
TELEF. 365852
LISBOA

°

apreciaram . Portanto, devem reterlr apenas
e 56 uma mares postal.
A acompanhar a resposta devem os concorrentes enviar 10$00 (dez escudos) em
selos de correio em circula~iio.
..
A cada um dos participantes no concurso
serao oferecidos 10 sobrescrltos com carimbos comemoratlvos (todos diferentes)
da edicao do C. F. P. cujo valor e superior
a 25$00.
Entre os concorrentes que acertarem na
.Marca Postal- escolhlda sera sorteado um
lote de 100 (cem) sobrescritos com carlmbos comemorativos (tambem todos diferentes) da referidCl 'ediCao, de valor superior
a 250$00.
As respostas devem dar entrada na Secretaria do Clube, Impreterivelmente, ate
31 de Mar~o de 1971.

MAXIMAFILIA
Sec~io

a cargo do ENG_ A, S. FURTADO

TEMATICOS
Possuimos grande va,riedade de sobrescritos nacionais
e estrang.eiros dos seguintes temas :

(Contlnu89Bo do mJmero anterior)
EmlssBo .Dia da Mulher M09ambicana-

Selo de 1$00 e fotografla a preto e branco
com mulheres e homens a cavar. Carimbo
especial lIustrado, em parte lIeglvel. Concordancla preceria e PM pouco recomendavel.
EmissBo .Um Ano de Independenc/a-

Selos de $50, 1$00, 2550 e 1$50 e fotograflas a preto e branco com cenas aluslvas
aos motlvos dos selos. Carlmbo especial do
PO, em parte ileglvel. Concordancia preceria
e PM tambem pouco recomendaveis.
Realizador dos PM destas quatro emissoea
Lob~Q

Telo,

*
*
*
*
*
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D'ESPORTOS
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A PREVENCAO RODOVIARIA NA FILATELIA
A desastrosa Incidencla de acidentes de
vlac;:ao que preve para 0 ano corrente um
saldo de 2500 mortos, alam de milhares de
ferldos, tem sldo notTcla nos ultimos tempos, quer no dlscurso do Prlmelro Mlnlstro,
quer em debates na Televisao.
Nesses debates foi focada a necessldade
premente de se Inlclar ·rapldamente uma
Campanha a nivel naclonal com a flnalidade
de mp.ntalizar e al·ertar os utentes das estradas, automobillstas e peoes, mostrando-

tem dado pelo pals. Em sua substitulc;:ao
deverla crlar-se uma serle de flamulas sugestlvas e focando os pontos mals importantes que afectam a seguranc;:a e sao causa
de acldentes mals graves e frequentes. Urna
operac;:ao combinada entre os Servlc;:os Artfstlcos dos C.T.T., Prevenc;:ao Rodoviaria,
Autom6vel Club, Dlrecc;:ao de Viac;:ao e Federac;:ao Portuguesa de Filatelia certamente
conduzlra a resultados ,posltlvos neste
campo.

-Ihes os perigos que a Inobservancla das leis
e regras de seguranc;:a pode acarretar para
uns e outros.
Em 1970 ·foi posta em circulac;:ao uma flamula que lIustra um sinal de .Stop- e a
Indlcac;:ao -Quando vires este sinai para ...
mas ilara mesmo! - ,unica inlciativa feita
neste sentido. Pena e que a Entldade que
em tao boa hora tomou tal iniclatlva ' nao
Ihe tenha dado a necessaria continuldade,
especialmente por se tratar de um tema
onde tanto se pode fazer.
Este melo de motlvac;:ao tem sido, e continua a ser usado em dlversos palses como
melo de alertar a populac;:ao e contrlbulr
para uma maior consclenclalizac;:ao contra
o acldente e os melos de 0 evltar e prevenir. A Alemanha, Pol6nia, Italia, Sufl;a
e outros sao tartels na eXiplorac;:ao deste
sistema de comunlcac;:ao que utilizam como
melo de motivac;:ao, Hustrando as flamulas
com desenhos alusivos e sugestlvos. Entre
n6s aunlca flamula sobre este assunto,
e que se refere aclma, alnda continua a
ser usada mas talvez ja seja merecedora
de uma -reforma- depols das voltas que

Igual sugestao aqui fica .para que as empres as do ·ramo autom6vel e outras pass em
a tlustrar as fliimulas das suas maqulnas
de franquear com temas relacionados com a
P~evenc;:iio 'Rodovlarla, ,pratlca alias ja de
longe seguida pela Mobil Portuguesa.
A Fllatelia tem aqui uma rnlssao a desempenhar. Que os responsaveis saibam
dela tlrar partido.
F. PALMA LEAL

,

AS IMISSO(S POSTAIS I AHISTORIA POSTAl DA COMPAHHIA DI MOCAMBIOUI
por John K. Cross & Lester J. Wadsworth, membros da I.S.P.P. (international Society for Portuguese Philately)
Na generalldade, pessoas que se dedlcam
a certos trabalhos por -amor a Arte»como este que nos propomos fazer - tem
certas caracteristlcas em comum: colecc;:oes
extremamente belas duma determlnada area
e, at raves delas, conhecimentos avanc;:ados
adqulrldos durante anos de estudo e pesqulsa.
Conquanto nao reclamemos para n6s nenhuma destas dlstinc;:oes, reconhecemos que
compartilhamos outros atributos com essas
pessoas - 0 desejo de aprender e boa vontade em repartir com outros 0 produto dos
nossos achados.
Temos alnda um outro motivo que nos
leva a escrever este livro. Durante anos que
dlscutlmos ,matodos de por a I.S.P.P. no mapa filatelico e a maneira pela qual conslgamosdemonstrar deflnitivamente que a
FILATELIA PORTUGUESA e uma area bastante atractiva, que conta com um grupo
de Indlviduos activamente aflncados ao seu
estudo.
Muitas ,pessoas ha que, ,por si ,pr6prlas,
tem contribuldo para esse objectlvo .por
melo de estudos, pesqulsas, exposic;:oes,
pal estras , etc.
N6s, todavla, nao vimos este Iivro com
o esforc;:o de apenas mals um Individuo.
Esperamos que ele seja, finalmente, 0 resultado da acc;:ao combinada de muitos individuos, f1cando n6s a actuar mais no papel
de compiladores do que no de peritos e
no de Editores em vez de Autores.

ULTRAMAR

REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos e usados
Em pacamento, aceito selos em
qua'ntidade
Pedir ·tabela de valoriza/iao
e condi!;oes de troca

SANCHO OSoRIO
Apartado 1312

LlSBOA- 1

que possam ser importantes ao nosso
estudo.
Fac;:a portanto 0 favor de passar em revista 0 seu material. Nao assuma que nos
ja temos conhecimento duma variedade,
ainda que Ihe parec;:a comum, a nao ser que
esteja ja reglstada no Catalogo Simoes :-erreira. ~ preferivel que tenhamos que anular
info~mac;:oes duplicadas que correr 0 nsco
de alguma colsa poder escapar.
Damos mals abaixo uma linha geral da
estrutura do livro tal como esta planeado,
asslm como uma IIsta especlflca dos capitulos para os quais gostarlamos de obter
informac;:oes.
Se por ventura tiver uma ou mals pec;:as
fora do vulgar, alnda que nao literal mente
menclonadas nesta lista, tambem pedlmos
que nos comunlque.
Se pensa que as descric;:oes ou c6pias
Xerox de material fora do vulgar podem liao
ser suficlentemente claras (nao esquecer
carlmbos ou marcas ,no verso de sob rescrltos, postais, etc., que podem ser relevantes quanto ao encaminhamento) ou se
nao esta seguro quanto as varledades de
papel, etc. ou alnda porque nao tem tempo
disponivel para esta pesquisa, n6s teremos
muito gosto em ver e classificar 0 material
pessoalmente. Tudo quanto nos for envlado sera devolvldo pel a mesma forma (reglsto, seguro, etc.) e os seus gastos Iniclais
reembolsados.
ESTRUTURA GERAL

NECESSITAMOS DA VOSSA COLABORACAO

PORTUCAL -

19

a qual sera mencionada com todo 0 aprec;:o
(a menos que nos dem Instruc;:oes em contrarlo).
Ja tivemos uma recepc;:ao calorosa para
os nossos pedldos por parte da A.R.S. (American Revenue Society), M.P.S. (Maritime
Postmark Society) e I.R.C. Society asslm
como pela parte de diversas pe'3soas tanto
dentro como fora da ISPP.
Mesmo que 0 leltor nao seja especlalista
nos selos da Companhla, talvez possua certas varledades, carimbos ou sobrescritos

Secc;:ao 1 - pequena hlst6rla descritlva da
Companhia de Moc;:amblque inc1uindo os capitulos da Carta Regia que Ihe conferiu autorlzac;:ao
para formar uma Adminlstrac;:ao
Postal Independente e emltlr papel filigranado.
Secc;:ao 2 - I Selos postals adeslvos
A) Notas prellmlnares: gomados,
nao gomados, CTO (carlmbos
de favor), etc.
B) Lista numerlca segundo (IS
principals cata]ogos universals.
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a qual sera mencionada com todo 0 aprec;:o
(a menos que nos dem Instruc;:oes em contrarlo).
Ja tivemos uma recepc;:ao calorosa para
os nossos pedldos por parte da A.R.S. (American Revenue Society), M.P.S. (Maritime
Postmark Society) e I.R.C. Society asslm
como pela parte de diversas pe'3soas tanto
dentro como fora da ISPP.
Mesmo que 0 leltor nao seja especlalista
nos selos da Companhla, talvez possua certas varledades, carimbos ou sobrescritos

Secc;:ao 1 - pequena hlst6rla descritlva da
Companhia de Moc;:amblque inc1uindo os capitulos da Carta Regia que Ihe conferiu autorlzac;:ao
para formar uma Adminlstrac;:ao
Postal Independente e emltlr papel filigranado.
Secc;:ao 2 - I Selos postals adeslvos
A) Notas prellmlnares: gomados,
nao gomados, CTO (carlmbos
de favor), etc.
B) Lista numerlca segundo (IS
principals cata]ogos universals.

C) As emissoes: hlstorla e notas.
II
III
IV
V
VI
Sec~lio
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Relmpressoes de 1905
Provas, Ensalos e Specimens
Intelros Postals
Selos Fiscals
Selos com ,Inlclals Perfuradas
(Perfins)

3 - Historia Postal
I Administra~ao
II Partes
III L1sta das Esta<;:oes e Pastas
do ICorrelo
IV Encamlnhamentos
A) Par estrada
B) Par barco
C) Par avliio
V Tlpos de carimbos: datas e
locals onde foram usados
A) carlmbos datadores
B) 'carlmbos especlals: Paquebot, Ambuliinclas, Reglsto, Porteado, etc.
C) outros carlmbos usados
como obliteradores
D) carlmbos estrangelros sobre selos da Companhia
VI A Companhia e as Guerras:
marcas de censura, tlras, Correia Militar de Campanha
(FPO), etc.
A) Guerra dos Boers (?)
B) 1.' Guer·ra Mundlal (1914-1918)
C) 2.' Guer,ra Mundlal (19391945)
VII Dlversos
A) Etlquetas de Reglsto
B) IRC (Coupons respoSYtlJ

*

,Exposto 0 assunto ·e a Iplano da obra
vamos passar agora ao ponto mals cruclante,
para 0 qual pedlmos a colabora~ao de todos
as leltores.
NECESSIDADES ESPECIAIS
Sao convidados todos os leltores coleeclonadores ou nao, especlalistas ou nao, a
asslstlr no segulnte:

Postals de Mo~ambique e Africa com
sobrecarga da Compoohia, afim de
se poderem estudar variedades de
composl~iio tipogrBfica e impressiio.
8 - Precisamos uma lista de todas as .vistas· diferentes usadas em diversos
inteiros, segundo a numera~ao H&G.
Se mandar fotoc6pias certifique-se
que dci a indica~ao da pe~a de que
se trata: bilhete-cal'lta, postal simples
au com resposta, etc.
9 - Gostarfamos que nos fosse emprestada a parte .RESPOSTA. dum postal
da Companhia de Resposta Paga a qual
tivesse 51 do expedida dum -pais. diferente do territorio da Companhia,
com urn carimbo bern legivel para
ilustragiio.

Selos postals adeslvos
1-

Informa~ao sabre variedades nao catalogadas (de cor, dupla Impressao da
taxa, nas series de Elefantes, etc.)
Favor ·menclonar a tipo de papel e perfura~lio.

2 - flara efeltos Ide reprodu~ao graflca
gostarfamos que nos ,fosse emprestado urn (par do selo de D. Luis, em
rei eva, da ,taxa de 5 r., sendo urn com
e outro sem sobrecarga.
3 - Numa nota a seguir a sarie SF 62/76
menclonam-se alguns selos com sobrecarga Invertida. Gosta:riamos de
saber em que papeis e perfura~oes
aparecem e tambem qual a a angulo
de IncHna~ao da sobrecarga.
4 - Informa~ao sabre varledades de per,fura~ao nao Incluidas ainda em S.F.
(Pelo menos sels valores das series
SF117/161 e por.teado SF 31/40 existern com perf. 13;};).
4A - Se toda e qualquer pessoa que passua qualsquer variedades no-las cornunlcar, Isso ajudara a fazermos uma
idela de quantas folhas possam ter
exlstldo.
4B - Conquanto nao tenhamos a inten~ao
de produzlr urn catS-logo com pre~os
gostariamos de saber as pre~os pagos
par pe~as fora do vulgar au variedades.
Necessltamos a data da compra e se
fol par melo de lellao au a comer·ciante. Esta Informa~ao sera estrlctamente confldencial e em caso algum
serao dlvulgados names de pessoas
ou flrmas.

Selos Fiscais
10 - Precisamos de toda e qualquer Informa~ao sobre as papais, perfuragao e
composl~ao tipografica das sobrecargas destes selos.
11 - Foram alguma vez emitidos selos de
• Telagrafo. ou outras «cinderelas.?
Selos com Iniclais Perfuradas
12 - Existem alguns?
Historia Postal- Administragao e Portes
13 - Qualquer intorma~ao neste campo
sera a,preclada. Se possuir algum sobrescrito que tenha dentro urn impresso de servigo da Companhia agradecemos uma fotocopla do mesmo.
14 - 0 mesmo se aplica para sobrescritos
que tenham carimbos interessant-es
de encamlnhamentos au quaisquer autras marcas.

Relmpressiies
5 - Gostariamos que nos fossem emprestadas as das emissoes de r-elevo, aflm
de serem fotografadas, incluindo os
exemplares com tra~o, prova (pequena) e specimen horizontal.

Historia Postal - As Guerras

Provas, Ensaios e Specimens
6-

Para a mesmo fim gostariamos tambern que nos fossem emprestadas as
series normals com Specimen, a excep~ao de SF 172/ 190, 199/204 e Correia ABreo 1/ 10 e 11/25.

Inteiros Postals
7 - Pedlmos copias bern nftidas tlradas
a Xerox dos Postals 1 a 8, numera~ao
Higgins & Gage, au seJa as Bilhet-es

1

15 - Preclsamos de saber se a guerra dos
Boers teve alguma influencia postal
na Companhia.
16 - Marcas .OENSURADO. ou tiras usadas pela Companhla.
17 -Aflm de ser fotografado precisamos
duma copia ou copias do Postal e Vinheta do Campo de Prisioneiros de
Guerra de Macequece.
18 -Informacao sobre as datas em que fol
usado 0 carimbo FPO 347 (Servl~o
Postal de Carnpallha)_

21

Diversos
19 - Precisamos cop las Xerox de quaisquer etiquetas de registo de preferencia sabre carta atim de se determinarem as datas em que foram usadas.
20 - Foram alguma vez emitidos I.R.C.?
CARIMBOS
Depois de recebidas as respostas aos nos50S pedidos procuraremos compilar a seguinte informa~ao:
a) que Postos do Correlo existiram?
b) datas de abertura e encerramento desses Postos.
Nota: Para cada localidade e tipo de
carimbo bastara indlcar a data mais
antiga e a mais recente que possuir.
c) Tipos de servigos que podiam ser utilizados nos diversos Postos e em que
datas (Registos, Vales de Correia, etc.).
d) Tipos de carimbos usados nos diversos Postos e em que datas. Estamos
particularmente Interessados em saber
quando foram apostos cal'1imbos nos
selos SF 42/43, 107/116 e Impasto 1/4.
f) que selos foram pastas a venda nos
diversos Pastas da Companhia com
excepgao de Beira e Sena?
Carimbos conhecidos
1- Correia Normal

C) As emissoes: hlstorla e notas.
II
III
IV
V
VI
Sec~lio
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Relmpressoes de 1905
Provas, Ensalos e Specimens
Intelros Postals
Selos Fiscals
Selos com ,Inlclals Perfuradas
(Perfins)

3 - Historia Postal
I Administra~ao
II Partes
III L1sta das Esta<;:oes e Pastas
do ICorrelo
IV Encamlnhamentos
A) Par estrada
B) Par barco
C) Par avliio
V Tlpos de carimbos: datas e
locals onde foram usados
A) carlmbos datadores
B) 'carlmbos especlals: Paquebot, Ambuliinclas, Reglsto, Porteado, etc.
C) outros carlmbos usados
como obliteradores
D) carlmbos estrangelros sobre selos da Companhia
VI A Companhia e as Guerras:
marcas de censura, tlras, Correia Militar de Campanha
(FPO), etc.
A) Guerra dos Boers (?)
B) 1.' Guer·ra Mundlal (1914-1918)
C) 2.' Guer,ra Mundlal (19391945)
VII Dlversos
A) Etlquetas de Reglsto
B) IRC (Coupons respoSYtlJ

*

,Exposto 0 assunto ·e a Iplano da obra
vamos passar agora ao ponto mals cruclante,
para 0 qual pedlmos a colabora~ao de todos
as leltores.
NECESSIDADES ESPECIAIS
Sao convidados todos os leltores coleeclonadores ou nao, especlalistas ou nao, a
asslstlr no segulnte:

Postals de Mo~ambique e Africa com
sobrecarga da Compoohia, afim de
se poderem estudar variedades de
composl~iio tipogrBfica e impressiio.
8 - Precisamos uma lista de todas as .vistas· diferentes usadas em diversos
inteiros, segundo a numera~ao H&G.
Se mandar fotoc6pias certifique-se
que dci a indica~ao da pe~a de que
se trata: bilhete-cal'lta, postal simples
au com resposta, etc.
9 - Gostarfamos que nos fosse emprestada a parte .RESPOSTA. dum postal
da Companhia de Resposta Paga a qual
tivesse 51 do expedida dum -pais. diferente do territorio da Companhia,
com urn carimbo bern legivel para
ilustragiio.

Selos postals adeslvos
1-

Informa~ao sabre variedades nao catalogadas (de cor, dupla Impressao da
taxa, nas series de Elefantes, etc.)
Favor ·menclonar a tipo de papel e perfura~lio.

2 - flara efeltos Ide reprodu~ao graflca
gostarfamos que nos ,fosse emprestado urn (par do selo de D. Luis, em
rei eva, da ,taxa de 5 r., sendo urn com
e outro sem sobrecarga.
3 - Numa nota a seguir a sarie SF 62/76
menclonam-se alguns selos com sobrecarga Invertida. Gosta:riamos de
saber em que papeis e perfura~oes
aparecem e tambem qual a a angulo
de IncHna~ao da sobrecarga.
4 - Informa~ao sabre varledades de per,fura~ao nao Incluidas ainda em S.F.
(Pelo menos sels valores das series
SF117/161 e por.teado SF 31/40 existern com perf. 13;};).
4A - Se toda e qualquer pessoa que passua qualsquer variedades no-las cornunlcar, Isso ajudara a fazermos uma
idela de quantas folhas possam ter
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4B - Conquanto nao tenhamos a inten~ao
de produzlr urn catS-logo com pre~os
gostariamos de saber as pre~os pagos
par pe~as fora do vulgar au variedades.
Necessltamos a data da compra e se
fol par melo de lellao au a comer·ciante. Esta Informa~ao sera estrlctamente confldencial e em caso algum
serao dlvulgados names de pessoas
ou flrmas.
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Selos com Iniclais Perfuradas
12 - Existem alguns?
Historia Postal- Administragao e Portes
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sera a,preclada. Se possuir algum sobrescrito que tenha dentro urn impresso de servigo da Companhia agradecemos uma fotocopla do mesmo.
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5 - Gostariamos que nos fossem emprestadas as das emissoes de r-elevo, aflm
de serem fotografadas, incluindo os
exemplares com tra~o, prova (pequena) e specimen horizontal.
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Diversos
19 - Precisamos cop las Xerox de quaisquer etiquetas de registo de preferencia sabre carta atim de se determinarem as datas em que foram usadas.
20 - Foram alguma vez emitidos I.R.C.?
CARIMBOS
Depois de recebidas as respostas aos nos50S pedidos procuraremos compilar a seguinte informa~ao:
a) que Postos do Correlo existiram?
b) datas de abertura e encerramento desses Postos.
Nota: Para cada localidade e tipo de
carimbo bastara indlcar a data mais
antiga e a mais recente que possuir.
c) Tipos de servigos que podiam ser utilizados nos diversos Postos e em que
datas (Registos, Vales de Correia, etc.).
d) Tipos de carimbos usados nos diversos Postos e em que datas. Estamos
particularmente Interessados em saber
quando foram apostos cal'1imbos nos
selos SF 42/43, 107/116 e Impasto 1/4.
f) que selos foram pastas a venda nos
diversos Pastas da Companhia com
excepgao de Beira e Sena?
Carimbos conhecidos
1- Correia Normal
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Obs.: 0 car~mbo modelo d existe com -deou -da- por cima do nome da localidade. Se possulr alguns exemplares
favor Informar quais. indicando ao
mesmo tempo qual 0 tipo de omamento {estrelas au outro) dentro da
coroa..circular. nas extremldades do
nome da localidade.
2) Ambuldncias

Nota: uma linha interrompida nas gravuras
aclma ou a falta de alguma letra(s)
quer dlzer que a copia conhecida ests
incompleta ou e parcialmente ilegivel.

ELADIO DE SANTOS
CASA
FUNDADA
EM
1922
RUA BERNARDO UMA, 27 - USBOA·1 - Tel. 49725

Todas as informayoes recebidas. que desde js MUlTO SE AGRADECEM. podem ser
escritas em Hngua portuguesa. Davem ser
remetidas. assim como tOdD 0 material por
emprestlmo e fotoc6plas para

DEZEMBRO-1976
Pre~os

John Cross
Dept. of Ecology & Evol. BioI.
University of Arizona
Tucson. Az. 85721 - USA
(Traduyao de
M. Albuquerque)

sujeitos a

PACOTES

COHSUlORIO fllAT[lICO

1250S00

ULTRAMAR PORTUGU£S
1000 dlferentes
1500

Publlcamos hoje mals sete perguntas
enviadas por dois associ ados esperando que
despertem 0 interesse de todos os leitores
os quais poderio envier as suas respostas
para a Secretaria do Clube.

2000

2500
3000

4) Vales. Porteado e Oflcial

9 - Apos a descolonizay80. ainda existe
algum clube fi·latelico em Angola?
10 - Onde se realizou a 1.' Exposiv80 Rlatelica Portuguesa?

11 - Ja exlstiu algum Clube com 0 nome
de Clube Filatelico de Portugal?
5) Dlversos

12 - Os Correios estrangeiros usam nalguma correspond~ncla. uma etiqueta
amarela. plcotada. com um -A. 0.dentro de um losango.
Qual a sua utilldade?
13 - Quando se reallzo!!! a Primeira Exposiv80 Filatelica Nacional?

DE

SELOS

54OSOO
9OOSOO
1SOOSOO

900s00
16S0S00
3OOOSOO
47OOSOO
8OOOSOO

75OSOO
1100s00

200

r

3300$00

ANGOLA
200 diferantes

450$00

250

600$00

300
400

1250S00

75OSOO

CABO VERDE
25 dlf. (Mais de 300$00 cat.)
150 dlferantes
200
250
300
"!), ,.

GUINI!
100 dlferentes
150
200

INDIA
150 dlferentes

35OSOO
72OSOO
1000s00

SOOSOO

200

6S0$0O

300

1000s00

MACAU
100 dlferentes
150
200

320$00

7OOSOO
1200S00

M<X;AMBIQUE

ACORES
150 diferentes

PERGUNTAS

8 - Como se chama e onde poderei adquirir um aparelho para medir a espessura
dos selos?

sem aviso previo

ESPECIAIS

700s00

1000
300 dlf. comemorativos •
400 dlf.
500 dlf.

,

7 - Quais sao as falsiflcavoes referentes a
portugal. efectuadas por Speratl?

altera~ao

(Alto valor de Catalogo)
PORnfGAL
600 dlferentes
700

3) Correlo Aereo. Reglsto e Encomendas

23

c,

7OSOO
510s00
1000s00

1SOOSOO
2OOOSOO

29OSOO

100 dlferentas (espaclais
200 diferentes

33OSOO

250
300

!i85SOO

400

1000s00

S. TOMI! E PRINCIPE
100 dlferentes
150

450$00

52OSOO

200

875$00
1600$00

300

33OOSOO

TIMOR
100 dlferentes
150
200

420$00

1070S00
1900S00

Compramos selos novos e usados em pequenas e grandes quantidades.
Tambem nos interessam series completas de Portugal e Ultramar que
nos faltem no nosso stock.
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Compramos selos novos e usados em pequenas e grandes quantidades.
Tambem nos interessam series completas de Portugal e Ultramar que
nos faltem no nosso stock.
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Servi~

para

0

de ((Packet

Boats)) britinicos

Brasil e Buenos Aires, 1808-1876

I-A EPOCA DOS VELEIROS, 1808-1851
Pelo Reverelldo J. N. T. HOWAT
Em consequencia do convenio Anglo-Portugues que se ratificou em Londres em Outubro de 1807, a Marinha Britiinica ajudou
o Principe Regente de Portugal (mais tarde
Rei tD. Joao VI) e a sua corte a transferir-se
para territ6rio do Brasil, quando os exercitos de Napoleao invadiram Portugal em
Novembro de 1807. A coroa portuguesa permaneceu, no exilio, no Brasil ate 1821 e,
entretanto, as rela~6es da Gra-Bretanha com
Lisboa foram transferidas para 0 Rio de
Janeiro. 0 visconde Strangford, enviado
extraoroinario e ministro plenipotenciario
britiinico, chegou ao Rio em Julho de 1808
e nesse mesmo mes 0 governo de Sua Majestade Britiinica estabeleceu comunica~6es
re!)ulares com 0 Brasil.
Estas comunica~6es fizeram-se por meio
de .Packet Boats (*) de correio, enviados,
mensalmente, pelos Correios desde 0 porto
de Falmouth no sui de lnglaterra a Madeira,
Pernambuco, Bala e Rio de Janeiro. 0 servi~o
foi autorizado por uma lei do Parlamento
(48. Geo. III Cap. 1t6), tendo sldo inaugurado pelo .Packet Boat •• Walsingham-, que
largou de Falmouth em 14 de Julho de 1808.
Nao se sabe ao eerto a data da stJa chegada

MANUEL ANTONIO JERONIMO
FILATELlSTA- FILUMINISTA

TROCA - VENDE
R. C@ELHO DA ROCHA, 112, RIC D _0

ao Rio mas partiu de regresso a 11 de Outubro, chegando a Falmouth a 4 de Fevereiro
de 1809. A correspondencia que transportou
chegou a Londres a 7 de Fevereiro. A acta
do Parlamento citada mostra claramente que
o servi~o de • Packet Boat- era 0 sucessor
do servi~o anterior feito para L1sboa e que
havido sido temporariamente suspenso pela
invasao napole6nlca de Portugal.
Foi possivel, por meio de recompilac ao
cuidada de informac6es extraldas dos diarios da epoca, reconstruir substancialmente
os itinerarios mensais dos .Packet Boatspara e desde 0 Brasil entre 1808 e 1851,
Incluindo muitas datas de chegadas a portoS
Intermedios. Estas tarefas foram feitas pel a
sr.' D. M. E. Philbrick, da cidade de Truro
que analisou as publicac6es .Royal Cornish
Gazette. e .West Briton. para obter pormenores do servi~o de .Packet Boats- em
conjunto com as investlgac6es do autor no
• The Times- e as listas de navegacao do
Lloyd.
(Tradu~ao da parte do artigo, referente ao servi~o para 0 Brasil, pu-

blicado no .Chile FilaMlico. Torno
XVII, n.o 202, pag. 63, de Junho de
1976. A tradu~ao e da autoria de
Eurico C. E. La~e Cardoso)

COMPRA -

(A Campo de Ourique)
Tell. 66 50. 93 (.EMIP.666623) LISBOA-3

(.) Nome dado aos barcos contratsdos pelo Correll>
brlUinlco pars 0 trsnsporte de correspondencls.

o SELO
A

F ,I'LATtLICA
SeIos pan

COMPRA
Apartado 13 -

co1ec~

E VENDE

Telefone 856 -

ELVAS

POSTAL

Continua neste numero a publicacao do
trabalho em eplgrafe que tinha sido Interrompida no numero anterior, por falta de espa~o como informamos os nossos estimados
leltores.
Publicam-se, desta vez, 8 paginas as quais
VaG numerados de 37 a 44. Esperamos concluir no proximo numero.

•

o falsificador que, na altura em que terminou os seus nefastos trabalhos, tinha 76
anos, afirmou numa entrevista nunca ter sido coleccionador de selos, parecendo contentissimo no seu papel do mais importante
falsificador de selos do continente americano, afirmando que tinha dedicado toda a sua
vida a .arte- de falsificar raridades filatellcas .
Um dos mais celebres falsificadores de
selos foi Fournier que se dedicou a fazer
«fac-similes- dos mais cotados selos da serie comemorativa do 7.° centenario do nascimento de Santo Antonio. Apareceram nos
mercados portugueses taxas da referida serie, falsificadas gracas aos -bons oficiosdos .agentes- em Portugal do citado «editor
de arte» como ele proprio se intitulava.
Felizmente e de certo modo facil destrincar uma falsificacao do original, muito embora aquela seja bastante perfeita. Com efeito, no verso dos selos falsos a oraciio de S.
Boaventura tem erros de latim.
Um exemplo de falslfica~ao sobre os proprios selos verificou-se em Portugal ainda
nao ha muitos anos - 1967. Na verdade, foram descoloridos, artificial mente, por meio
de produtos quimicos, selos de varias series
emitidas no nosso Pais, alguns deles da taxa de 1$00. Esses selos assim falsificados
foram vendidos aos coleccionadores como
se fossem -erros de cor. constituindo .raridades autenticas- oscilando 0 seu pre~o entre 200$00 e 500$00, consoante a taxa fosse
de 1$00 ou superior.
Houve comerciantes que adquiriram essas
.pecas falsificadas- julgando-as verdadelras
e negociaram-nas, como e natural. Descoberta a falsificacao valeu aos coleccionadores
que as compraram 0 facto dos comerciantes
ludibriados (tambem eles tinham sido enganados) serem pessoas id6neas pols, imedlatamente, reembolsaram os seus cllentes.
Na verdade, houve pessoas de boa fEi metidas no negocio.
Na altura constou-nos, que alguns comerciantes que adquiriram na sua boa fEi tal
.material. acabaram por ser reembolsados
pelos proprios falslficadores, que assim procederam, possivelmente, para evitar ·complicac6es graves com a justi~a •.
A mistificaceo era de tal manelra perfeita que, naquele mesmo ano, a propria Fe·
deraceo Portuguesa de Filatelia atraves da

sua comissao de peritagem, constituida por
dOis dos mais dignos, honestos e sabedores
filatelistas portugueses, ja falecidos, fol ludibriada, pois, considerando ter havido erro
de impressao nos exemplares apresentados,
nao teve relutiincia em passar certificados
de autentlcidade a esses erras de cor falsiflcados.
Foi com verdadeira magoa que os filateIIstas portugueses tomaram conhecimento
de tamanha fraude. Os prejuizos morals e
materiais sao e serao Incalculavels, tanto no
mercado Interno onde coleccionadores desprevenidos podem adquirir tais .raridades-,
como no mercado internacional, sabido como
e, que tais erros falsos foram para Inglaterra
e para os Estados Unidos da America do
Norte onde foram vendidos a pre Cos elevadissimos.
Porem, 0 que e mais grave e que desde
o conhecimento de tal fraude, os selos com
erros de cor, identicos mas 8utenticos, por
falta de impressao de uma ou mais cores,
com grande dificuldade se distlnguirao dos
falsificados com xilol, aguarras, etc.
Lamentavelmente, embora t a I s fraudes,
verdadeiramente criminais no dizer de um
distinto advogado de Lisboa, 0 dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho, estejam contempladas
no Estatuto do Selo e no C6digo Penal Portugues, 0 certo e que os falsiflcadores ficaram impunes, tal como 0 mexicano Raul de
Thuin, conquanto nao se desconheca 0 pr~
juizo extraordinario que 0 valor e 0 prestlgio dos selos de Portugal sofreram no estrangeira.

Finalmente vamos fazer uma breve alusao
a uma noticia ja bastante antiga orlunda
dos Estados Unidos da America do Norte
sobre a falsificacao de selos verdadeiros
por meio de sobrecargas.
Em Janeiro de 1949 foram presos sels negociantes de selos de Nova lorque que possuiam e velldiam exemplares do Governo dos
Estados Unldos sobre os quais haviam imprimido os nomes de certos Estados e paises. Os desonestos comerciantes tlnham
conseguldo preparar as suas proprias chapas, contendo estas aqueles nomes, e utilizavam-nas para sobrecarga em selos comuns.
A defesa contra esses escroques - que
prejudicam 0 legitlmo comerciarte de selos
- e uma das primeiras coisas que 0 jovem
coleccionador deve aprender, diz-nos Alfrfd
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I-A EPOCA DOS VELEIROS, 1808-1851
Pelo Reverelldo J. N. T. HOWAT
Em consequencia do convenio Anglo-Portugues que se ratificou em Londres em Outubro de 1807, a Marinha Britiinica ajudou
o Principe Regente de Portugal (mais tarde
Rei tD. Joao VI) e a sua corte a transferir-se
para territ6rio do Brasil, quando os exercitos de Napoleao invadiram Portugal em
Novembro de 1807. A coroa portuguesa permaneceu, no exilio, no Brasil ate 1821 e,
entretanto, as rela~6es da Gra-Bretanha com
Lisboa foram transferidas para 0 Rio de
Janeiro. 0 visconde Strangford, enviado
extraoroinario e ministro plenipotenciario
britiinico, chegou ao Rio em Julho de 1808
e nesse mesmo mes 0 governo de Sua Majestade Britiinica estabeleceu comunica~6es
re!)ulares com 0 Brasil.
Estas comunica~6es fizeram-se por meio
de .Packet Boats (*) de correio, enviados,
mensalmente, pelos Correios desde 0 porto
de Falmouth no sui de lnglaterra a Madeira,
Pernambuco, Bala e Rio de Janeiro. 0 servi~o
foi autorizado por uma lei do Parlamento
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Nao se sabe ao eerto a data da stJa chegada
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ao Rio mas partiu de regresso a 11 de Outubro, chegando a Falmouth a 4 de Fevereiro
de 1809. A correspondencia que transportou
chegou a Londres a 7 de Fevereiro. A acta
do Parlamento citada mostra claramente que
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invasao napole6nlca de Portugal.
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XVII, n.o 202, pag. 63, de Junho de
1976. A tradu~ao e da autoria de
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o falsificador que, na altura em que terminou os seus nefastos trabalhos, tinha 76
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mercados portugueses taxas da referida serie, falsificadas gracas aos -bons oficiosdos .agentes- em Portugal do citado «editor
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Felizmente e de certo modo facil destrincar uma falsificacao do original, muito embora aquela seja bastante perfeita. Com efeito, no verso dos selos falsos a oraciio de S.
Boaventura tem erros de latim.
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de produtos quimicos, selos de varias series
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de 1$00 ou superior.
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que as compraram 0 facto dos comerciantes
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pelos proprios falslficadores, que assim procederam, possivelmente, para evitar ·complicac6es graves com a justi~a •.
A mistificaceo era de tal manelra perfeita que, naquele mesmo ano, a propria Fe·
deraceo Portuguesa de Filatelia atraves da

sua comissao de peritagem, constituida por
dOis dos mais dignos, honestos e sabedores
filatelistas portugueses, ja falecidos, fol ludibriada, pois, considerando ter havido erro
de impressao nos exemplares apresentados,
nao teve relutiincia em passar certificados
de autentlcidade a esses erras de cor falsiflcados.
Foi com verdadeira magoa que os filateIIstas portugueses tomaram conhecimento
de tamanha fraude. Os prejuizos morals e
materiais sao e serao Incalculavels, tanto no
mercado Interno onde coleccionadores desprevenidos podem adquirir tais .raridades-,
como no mercado internacional, sabido como
e, que tais erros falsos foram para Inglaterra
e para os Estados Unidos da America do
Norte onde foram vendidos a pre Cos elevadissimos.
Porem, 0 que e mais grave e que desde
o conhecimento de tal fraude, os selos com
erros de cor, identicos mas 8utenticos, por
falta de impressao de uma ou mais cores,
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falsificados com xilol, aguarras, etc.
Lamentavelmente, embora t a I s fraudes,
verdadeiramente criminais no dizer de um
distinto advogado de Lisboa, 0 dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho, estejam contempladas
no Estatuto do Selo e no C6digo Penal Portugues, 0 certo e que os falsiflcadores ficaram impunes, tal como 0 mexicano Raul de
Thuin, conquanto nao se desconheca 0 pr~
juizo extraordinario que 0 valor e 0 prestlgio dos selos de Portugal sofreram no estrangeira.

Finalmente vamos fazer uma breve alusao
a uma noticia ja bastante antiga orlunda
dos Estados Unidos da America do Norte
sobre a falsificacao de selos verdadeiros
por meio de sobrecargas.
Em Janeiro de 1949 foram presos sels negociantes de selos de Nova lorque que possuiam e velldiam exemplares do Governo dos
Estados Unldos sobre os quais haviam imprimido os nomes de certos Estados e paises. Os desonestos comerciantes tlnham
conseguldo preparar as suas proprias chapas, contendo estas aqueles nomes, e utilizavam-nas para sobrecarga em selos comuns.
A defesa contra esses escroques - que
prejudicam 0 legitlmo comerciarte de selos
- e uma das primeiras coisas que 0 jovem
coleccionador deve aprender, diz-nos Alfrfd
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Allen, 0 autor do artigo onde vem inserta
esta noticla.
Ha duas excelentes organizac;oes em Nova
lorque que, mediante 0 pagamento de pequena taxa, examinam qualsquer s e los. ~
emitem julgamento sobre a sua autentlcldade e valor real. As referidas organizac;oes
sao a aFriedl Expert Committee" que trab~
Iha apenas com selos estrangelros e a .Phllatelic Foundation- que trabalha tambem
com selos dos Estados Unidos.
6-2-5-2 -

AS BURLAS

Seria deveras fastidioso para quem nos
se abordassemos aqui todas as burl as envolvendo selos postais de que temos conhecimento e que tem sido praticadas com 0
objectiv~ unico de amealhar fabulosos lucros
ilicltos, como e obvio.
•
Com a devida venia Inserimos uma notlcia vinda a lume, ha tempos, na revista .Vida
Mundial. que nos da uma imagem clara de
uma burla praticada no Haiti em que 0 lucro
facll tentou nada menDs do que 0 Min~stro
do Comercio e da Industria daquele. pals_
Transcrevemos, na integra, a cUriosa noI~

ticla:

id' t .0 ministro do Comerclo e d
a n us ria
do Haiti, Serge Fourcaud, e 12 o~tras pessoas, Incluindo dois amigos pessoa~s do Presidente Jean-Claude Duvalier, estao a s~r
julgados em Port-au-Prince, devldo a emlssao
i1egal de selos de correlo, para vend~ aos
coleccionadores. as selos foram en~lad~s
aos corretores com uma falsa autorlzac;ao
governamental para a emissao e co~ um
numero falso do jornal oficial .le MOnltor-,
inclulndo 0 despacho da aprovac;ao. O~ ~ur
loes devem ter ganho cerca de 24 mllhoes
de d6Iares..
,
Outras formas de burla sao divulgadas_ pe10 Mercury Stamp Journal. Dado 0 mteresse que reveste a noticia publicada naqueIe periodico norte-america no, vamos dar-Ihe
um certo relevo com a certeza de qu~ pr:~
tames aos jovens filatelistas um servlC;o utll
acautelando-os contra vendedores, melhor
dizendo, exploradores sem escrup~los que
nao perdem ocasiao de ludlbrlar os mcautos.
Com efeito, certas firmas empenhadas !10
negocio de selos conseguem, f!1ediante ~nun
cios capciosos, arrancar dos Jovens e me~
perlentes coleccionadores centenas de mlIhares de dolares (nao esquecer que a ~o
ticia vem dos Estados Unidos da America
do Norte). Embora cad a transacc;ao, isolada-

mente

nao exceda, em muitos exemplos,

quanti~ superior a um dolar, es~as modestas

operac;oes, multlplicadas pelo numero de ~r:
tusiastas atraidos pela enganadora pubhcldade das revistas da juventude, proporclonam Iucros conslderaveis.
as anuncios sao aparentement~ _ 0 que
pode haver de mais honesto e legltlf!10- Por
exemplo, neles surge a palavra _agratIS. em
letras berrantes, e vem, a segUlr, uma des:
cric;ao do valioso selo que a firma remetera
de grac;a aos solicitantes.
Em baixo, porem, em letra miuda, quase
invisivel, aparece a frase: .Apena~ ~os can:didatos aprovadosD. a vistoso .gratls. atral
a atenc;ao do jovem coleccionador, que nao
perde tempo em sol i cit a r a remessa do
exemplar prometldo e recebe pol_ida carta
do vendedor na qual este Ihe exphca a condic;ao a pre~ncher para fazer jus a generosa
dad iva: efectuar uma compra de selos, geralmente avultada_ a coleccionador cal no golpe, pOis a idela de obter, sem despesa, um
raro e ambiclonado exemplar, leva-o a fazer
a compra exlglda. Naturalmente, 0 exemplar
gratuito que real mente ~ece~e esta longe de
ser 0 tesouro que ele Imagmava; e 0 lucro
que a firma obMm com 0 prec;o da .aprovac;ao. compensa de sobra 0 seu gesto de
Iiberalidade ...
Ainda na mesma noticia consta mais um
expediente utilizado para burlar os col~c~iC:
nadores_ Asslm, ha muitos anos, um mdlvlduo de nome Seebeck entrou em acordo
com os Governos de certos paises centro
e sui americanos que nao tin ham servlc;o
postal proprio. 0_ sr. See~eck propos-Ihes
imprimir as emlssoes postals, f?r!:,ecendo as
chapas originals, com a condlc;ao de que
cada ano, houvesse uma emissao. Ao fin:' de
cad a ana os selos deixavam de ser vahdos
mas, como 0 sr. Seebeck possuia ~s chapas.
continuava a emiti-Ios em profusao.
Embora nenhum catalogo Ihes de entrada
e, depois de certo tempo, ~sses ~elos se
tornem invendaveis, a sua clrculac;ao alnda
e grande entre os coleccionadores inexperientes, quase sempre em virtude de ofertas
que aparecem nos anuncios_
6-2-5-3 -

os

ROUBOS

a que se disse na secc;ao anterior quanto
as burlas, aplica-se. exactamente, no 9ue respeita aos roubos porquanto estes sao tarnbem muito frequentes revelando os seus aU-

tores a maior audacia na pratica dos mesmos.
Assim, limitar-nos-emos a dar noticia de
alguns roubos praticados, respectivamente,
em londres, Praga e em Haia, que nos elucidam de modo bem significatlvo sobre a
atrac!;io e 0 interesse que os selos despertam nos amigos do alheio.
A traduC;ao do telegrama enviado pela
.Interpol. quanto ao roubo de londres e do
segulnte teor:
.Roubo com arrombamento de 10 para
11-2-964 numa loja de filatelia em londres.
Stop. Selos de franquia rara avaliados em
50 mil Iibras esterlinas stop os selos estayam em aproximadamente 400 a I bun s de
13x19 cm. de cor preta com a capa interior
em pele vermelha com carimbo em cifra
.B and K. stop os valores dos selos sao
indicados a tinta e 0 valor e catalogado a
lapis stop espac;os em branco dentro das
paginas tem impresso a tinta purpura BK
stop os selos mais valiosos incluidos: 100
classificadores de Nova Zelandia de um xelim e nove dinheiros, selos de caminho de
ferro stop cad a selo tem uma imperfeic;ao
como um cfrculo branco no lado esquerdo
onde devla estar escrito 0 prec;o, cad a selo
avaliado em 75 libras stop 5 da Serra leoa
selos simples de 1963 de 1 libra, de onze
xelins com a impressao por aviao avaliados
em 170 Iibras cada stop 60 da Turqula de
1963 no valor de 10 kuros com erro de cor
cada um avaliado em 10 libras stop 20 blocos Tristao da Cunha selos de asslstencia
avaliados em 160 libras cada bloco, 4 livros
de 1000 c1assificadores do Traansval antigos
selos avaliados em 4000 libras stop 3 Iivros
de 1000 c1assificadores com a pintura estragada na superficie selos avaliados em 1000
libras stop esta a ser estudada uma circulaC;ao internacional stop e favor dar-nos conhecimento imediato se qualquer pessoa for encontrada com os selos._
Em 1970 0 Bureau Internacional da U.P.U.
(Uniao Postal Universal) enviou as Administrac;oes dos parses membros da Uniao a seguinte noticla, informando ainda que a Administrac;ao da Checoslovaquia solicitava a meIhor colaborac;ao com vista a recuperar a
.pec;a. roubada.
. • A AdminlstraC;ao da Checoslovaquia comunica que uma pec;a unica, a saber, 0 malor
fragmento existente de uma folha de selos

(classificado com 0 n.· 11 do Catalogo Zumstein, Europa 1970), da serie dos primeiro~
selos austriacos para jornals de 1851, fOi
roubado por arrombamento do Museu Postal
de Praga ....
Quanto ao roubo verificado em Haia, teve-se conhecimento que 0 sr. Van Dieten foi
vitima de um assalto a mao armada no decurso da exposic;ao que precedia a venda
publica de selos raros de que era proprietario. Os malfeitores apoderaram-se do m~
terial mais importante que la ser posto a
venda de 24 a 27 de Novembro de 1975.
Tal como nos roubos de obras de arte os
assaltantes souberam escolher as pec;as mais
valiosas que, no entanto, serao dlfi~eis de
transaccionar pois esse material fOl totalmente identificado.
a golpe fOi praticado, precisamente, em
24 de Novembro, calculando-se que 0 valor
do roubo tenha atingido cerca de 3000 contos.
as ladroes de selos passam a .1.' divisao. do crime na expressao feliz de William
Randall.
Em 1972 assinalaram-se numerosos roubos
de que foram viti mas comerciantes e coleccionadores eurepeus e americanos. a total
do material roubado atlngiu mil hares de contos. Por isso, ha poucos anos, a Scotland
Yard fundou uma das suas menos conhecidas e mais eficientes secc;oes - a secc;ao
filatelica -, e os roubos de selos na Inglaterra decresceram drasticamente desde entao.
A referida secc;ao, a principlo, era formada
apenas pelo detective Dereck Yardley, alias,
um ardente filatelista. a seu prlmelro trabalho consistiu em elaborar um pormenorizado ficheiro, contendo as caracteristicas de
selos roubados, informac;oes sabre corretores e comerciantes suspeitos e fontes de novos selos. Seguidamente, Yardley pediu a outras forc;as de pollcla que Ihe envlassem informac;oes sobre roubos de selos nas suas
areas.
Actualmente, 0 sistema de alerta desenvolvi do pela pollcia inglesa esta a ser coplado
por outras policlas. Assim que a Scotland
Yard sabe de um roubo, a secc;ao telefona
a nove grandes comerclantes, comunlcando-Ihes 0 facto e dando informac;oes sobre os
selos.
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Allen, 0 autor do artigo onde vem inserta
esta noticla.
Ha duas excelentes organizac;oes em Nova
lorque que, mediante 0 pagamento de pequena taxa, examinam qualsquer s e los. ~
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Mundial. que nos da uma imagem clara de
uma burla praticada no Haiti em que 0 lucro
facll tentou nada menDs do que 0 Min~stro
do Comercio e da Industria daquele. pals_
Transcrevemos, na integra, a cUriosa noI~

ticla:

id' t .0 ministro do Comerclo e d
a n us ria
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um certo relevo com a certeza de qu~ pr:~
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dizendo, exploradores sem escrup~los que
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Com efeito, certas firmas empenhadas !10
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as anuncios sao aparentement~ _ 0 que
pode haver de mais honesto e legltlf!10- Por
exemplo, neles surge a palavra _agratIS. em
letras berrantes, e vem, a segUlr, uma des:
cric;ao do valioso selo que a firma remetera
de grac;a aos solicitantes.
Em baixo, porem, em letra miuda, quase
invisivel, aparece a frase: .Apena~ ~os can:didatos aprovadosD. a vistoso .gratls. atral
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a compra exlglda. Naturalmente, 0 exemplar
gratuito que real mente ~ece~e esta longe de
ser 0 tesouro que ele Imagmava; e 0 lucro
que a firma obMm com 0 prec;o da .aprovac;ao. compensa de sobra 0 seu gesto de
Iiberalidade ...
Ainda na mesma noticia consta mais um
expediente utilizado para burlar os col~c~iC:
nadores_ Asslm, ha muitos anos, um mdlvlduo de nome Seebeck entrou em acordo
com os Governos de certos paises centro
e sui americanos que nao tin ham servlc;o
postal proprio. 0_ sr. See~eck propos-Ihes
imprimir as emlssoes postals, f?r!:,ecendo as
chapas originals, com a condlc;ao de que
cada ano, houvesse uma emissao. Ao fin:' de
cad a ana os selos deixavam de ser vahdos
mas, como 0 sr. Seebeck possuia ~s chapas.
continuava a emiti-Ios em profusao.
Embora nenhum catalogo Ihes de entrada
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e grande entre os coleccionadores inexperientes, quase sempre em virtude de ofertas
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tores a maior audacia na pratica dos mesmos.
Assim, limitar-nos-emos a dar noticia de
alguns roubos praticados, respectivamente,
em londres, Praga e em Haia, que nos elucidam de modo bem significatlvo sobre a
atrac!;io e 0 interesse que os selos despertam nos amigos do alheio.
A traduC;ao do telegrama enviado pela
.Interpol. quanto ao roubo de londres e do
segulnte teor:
.Roubo com arrombamento de 10 para
11-2-964 numa loja de filatelia em londres.
Stop. Selos de franquia rara avaliados em
50 mil Iibras esterlinas stop os selos estayam em aproximadamente 400 a I bun s de
13x19 cm. de cor preta com a capa interior
em pele vermelha com carimbo em cifra
.B and K. stop os valores dos selos sao
indicados a tinta e 0 valor e catalogado a
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paginas tem impresso a tinta purpura BK
stop os selos mais valiosos incluidos: 100
classificadores de Nova Zelandia de um xelim e nove dinheiros, selos de caminho de
ferro stop cad a selo tem uma imperfeic;ao
como um cfrculo branco no lado esquerdo
onde devla estar escrito 0 prec;o, cad a selo
avaliado em 75 libras stop 5 da Serra leoa
selos simples de 1963 de 1 libra, de onze
xelins com a impressao por aviao avaliados
em 170 Iibras cada stop 60 da Turqula de
1963 no valor de 10 kuros com erro de cor
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avaliados em 160 libras cada bloco, 4 livros
de 1000 c1assificadores do Traansval antigos
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(Uniao Postal Universal) enviou as Administrac;oes dos parses membros da Uniao a seguinte noticla, informando ainda que a Administrac;ao da Checoslovaquia solicitava a meIhor colaborac;ao com vista a recuperar a
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(classificado com 0 n.· 11 do Catalogo Zumstein, Europa 1970), da serie dos primeiro~
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assaltantes souberam escolher as pec;as mais
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a golpe fOi praticado, precisamente, em
24 de Novembro, calculando-se que 0 valor
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Os comerciantes avis ados telefonam a outros e, em menos de mela hora, cerca de
80 firmas sabem que e possivel que os selos Ihes sejam oferecidos para venda. Este
sistema obteve grande exito, pouco depois
de ter sido posto em pratlca.

6-3 -

NO CAMPO CULTURAL

6-3-1 -

COMO MEIO DIDACTICO PARA A
JUVENTUDE ESCOlAR

Todos aqueles que pensam ou afirmam
que 0 coleccionismo de selos e urn mere
passatempo estao, de facto, enganados.
o Presidente dos E. U. A .. Franklin D. Roosevelt dizia que a colecCao de selos alargava os nossos conhecimentos de inumeras
maneiras e enriquecia a nossa vida. Com
efeito. para muitos, coleccionar selos postais
e uma ciencia. Maurice Picard. da Academia
de Filatelia Francesa, afirmava que 0 coleccionador devla fazer da sua coleccao urn motivo de erudicao e instruCao.
Pedagogos do mundo inteiro tem-se debrucado sobre 0 assunto e a conclusao a Que
chegam e identica; 0 selo postal encerra
verdadeira cultura.
E urn excitador de instruCao estimulando
a compreensao. Os alunos que se dedicam
ao coleccionlsmo de selos postais ao apreciarem urn selo com urn motivo figurativo,
que nao e do seu conhecimento, sao levados, natural mente. a quererem ficar a saber
o que tal motivo representa. A sua cultura
nao pode deixar de ser, asslm, aumentada.
Mas nao s6 os alunos entusiastas por esta
e s p e c I e de coleccionismo aproveitam da
emissao de selos postais.
Urn pedagogo portugues, 0 dr. Ant6nio da
Silva Gomes. afirmou. e muito bern, que 0
selo postal e urn meio didactico de que a
Escola podera servir-se para ministrar a todos os alunos. sem excepcao, mais viva e de
maneira mais interessante, certas nocoes
que os programas preconizam.
Como 0 coleccionismo tematico e a tendencia actual. ja que coleccionar selos de
todo 0 mundo se tornou praticamente impossivel dado 0 numero extraordinario de emissoes existente, os temas vao-se diversificando cada vez mais abrangendo, podemos afirmar, quase todos os campos da cultura.
Alguns parses parece que tern mesmo a
preocupacao de desenvolver a cultura do seu
povo atraves dos selos que fazem circular,
pois nao escapam aos responsaveis pelas

emissoes, as figuras celebres, as descobertas cientfflcas, os factos hist6ricos de maior
relevo, etc .. Dai que os selos postais podem
servir de meio didactlco para se aprender
certas disciplinas.
Os s e los perpetuam acontecimentos e
homenageam figuras nacionais e internacionais.
Com os meios audio-visuais de que 0 ensino, actualmente, dispoe, podera urn professor ao falar de urn escritor, de urn ffsico,
ou de urn pintor, por exemplo, motivar a Iicao ampliando com aparelhagem pr6pria urn
selo que represente a efigie do escritor, do
fisico ou do pintor.
A filatelia em geral e 0 coleccionismo de
selos em particular entraram na Escola. Em
varios estabelecimentos de ensino portugueses estao ainda na infancia. No entanto, nas
actividades circum-escolares desses estabelecimentos os jovens ja optam pelos selos.
o fomento e a propaganda da Filatelia no
meio juvenil, com especial relevancla nas
Escolas de todos os graus de ensino, impoem-se como medidas beneficas e uteis sob todos os aspectos, pois e preciso nao esquecer que tal actividade torna os espfritos
mais tranquilos, nao os induzindo a actos
de violencia de urn modo gera!.
A titulo de curiosidade diremos que ha
trinta anos, precisamente em 1946, existia
na Universidade de Cleveland, nos E. U. A.,
uma cadeira de filatelia. Identica disclpllna e
ministrada nas Universidades de Leninegrado
e de Moscovo, na U. R. S. S.
6-3-2 -
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6-3-3 -

AS EXPOSICOES FllATELlCAS COMO
VE(CUlO DE CUlTURA

Sao muitos e variados os aspectos positlvos que advem da realizaCao de exposicoes
filatelicas.
Os coleccionadores que aspiram a participar em tais certames encontram nestes
uma fonte de ensinamentos muito util. S6
tiram vantagens, por isso, em visitar muitas
realizacoes deste genero apreciando detalhadamente todas as participacoes. Os .aspirantes- a expos ito res devem Interrogar os participantes das exposicoes que visitam para
esclarecerem quaisquer duvidas e pedir conselhos aos expositores mais avancados e experimentados.
o contaeto pessoal e a confraternizacao
entre os coleeeionadores, 0 turismo que impulsiona. mormente nos certames internacio-

nais com a consequente entrada de divisas,
a solldez de amizades a nivel regional, nacional e mesmo internacional, sao tambem
algumas das vantagens que as exposicoes
filatelicas nos proporcionam e que, no fundo,
sao a consequencia 16gica e natural que resulta do coleccionismo de selos postais.
Mas, nesta secCao, pretendemos tazer sobressalr 0 interesse cultural que tais exposicoes proporcionam a quem as vislta. Dado
que as coleccoes tematicas estao, actualmente, muito em voga, nas exposicoes filateHcas que se realizam exibe-se uma variedade de temas dos mals vulgares aos verdadeiramente originais que nos dao a conhecer
a fauna, a flora, os prosadores e os poetas,
os politicos, a geografia, a hist6ria, a arte
nos seus diversos aspectos, quer de urn paIs
quer do universo, apenas, para citar, como
exemplo. 0 manancial inesgotavel de cultura
que os selos expostos em quadros apropriados podem facultar aos visitantes Interessados.
As legendas explicativas que acompanham
os selos, contribuem. nao podemos deixar
de 0 referir, para urn melhor entendimento
do motivo que 0 selo representa, estimulando ainda mais, se posslvel, a curlosldade
dos que visitam com interesse as exposi«;:oes filatellcas.
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COMO CONTRIBUICAO PARA A CUl·
TURA GERAl

Nos numeros antecedentes ao apreciar·
mos a influencia do selo postal na cultura,
fizemo-Io apenas em referencia a juventude
estudantil e aos visltantes interessados nas
exposicoes filatelicas.
Vamos agora tentar por em evidencia 0
interesse de que se reveste 0 selo no campo cultural mas com uma visao mais ampla,
mals geral, embora nao menos importante.
A experiencia que levamos de quinze
anos de actlvidade filatelica dlz-nos, em face dos contactos que . temos tido, que. de
urn modo geral, todas as camadas sociais.
se dedicam com maior ou menor prazer,
com mais ou menos entusiasmo, a este pas·
satempo que muito boa gente insiste em designar por .quase elencia-. Dos diversos
sectores sociais s6 no primario, abrangendo
agricultores e pescadores. e que duvidamos
que se encontre algum coleccionador de se·
los de correio. A vida dura, durlssima mes·
mo, que os profissionais daquele sector Ie-

vavam, ainda nao ha muitos anos; os contactos humanos praticamente restringidos
ao melo agrIcola e piscat6rio que nao Ihes
deve ter dado quaisquer possibilidades de
entrarem num mundo que nao era 0 seu; os
tempos livres, praticamente
Inexistentes
naquelas duas profissoes e as condicoes
econ6micas precarias em que vi vi am foram
tambem factores Impeditivos do exercicio
da qualquer actividade que nao fosse a sua
ardua profissao.
Dal que, s6 no sector secunda rio e tercia'
rio se encontrem coleccionadores de selos.
Mas a esses sectores, pertencem individuos
cuja cultura, proflssao e bens de fortuna
vao de extremo a extremo. Asslm, tanto se
nota 0 gosto de coleccionar selos postais.
num industrial, num professor catedratico
ou num general, como tal prazer pode ser
o principal e unico .hobby- de urn condutor
da Carris, de um contInuo ou de urn modesto empregado de balcao.
Sera, certamente, para os trabalhadores
mais modestos que 0 coleccionismo de selos alem do prazer que Ihes pode proporcionar, ha-de trazer grandes beneficlos no sentldo de aumentar, e muito, os seus rudimentares conhecimentos dos varios ramos da
ciencia.
Mas, nao s6 para estes individuos pertencentes a urn estrato social mais baixo 0 coleccionismo e benefico sob 0 ponto de vista cultural. Na verdade. tambem as camadas
sociais mais destacadas onde 0 grau de cultura e muitfssimo mais elevado, nao deixarao de col her fartos ensinamentos com tal
especie de coleccionismo, pois nilo nos parece que haja alguem por mais sabio, mais
estudioso e aplicado. mais profundo e mais
intellgente, que chegue ao termo da sua vida a saber tudo quanto desejaria. E evidente, porem, que nos estratos sociais mais
cultos os resultados nilo silo tao aparentes.
Julgamos ser verdadeiro e aplicar-se aqui
com toda a pertinencia 0 velho aforismo
.aprender ate morrer-.
Em nossa opinlao enquanto que 0 selo na
Escola junto das camadas jovens tern. sob
o ponto de vista cultural, uma finalldade didactica como ja referimos, junto dos adultos
com maior ou menor grau de instrucao 0 se10 postal quando coleccionado, desempenha
mais urn papel de contributo para a formacao e desenvolvimento da cultura geral, embora no primeiro caso, 0 dos jovens estudantes, este aspecto tambem esteja necessarlamente impliclto.
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Para finalizar esta sect;ao que nos parece
de extrema importancia apenas referiremos,
embora possamos correr 0 risco de nos repetirmos, que os selos de correio tern, com
efeito, de algumas decadas para ca, talvez nao rna is de tres, dado uma contribuit;ao valiosissima para 0 conhecimento e divulgat;ao da Hist6ria, da Geografia, da Literatura, da Fisica, da Quimica, das Cienclas
da Natureza, da Politica e das Artes de todo
o mundo ficando por citar outros aspectos
em que, porventura, as imagens dos selos
sao ricas, pois nao podemos neste modesto
trabalho ter a pretensao de esgotar assunto
de tao grande amplitude.

6-4- NO CAMPO POUTICO
6-4-1 - POLlTlCA INTERNA
6-4-1·1 - 0 BRASAO DOS BOURBONS NO SELO 1/ 2 T
E A CONSTITUICAO DA PROVINCIA DE
NAPOLES

Anteriormente a unificat;ao da Italia
1860 - os selos em curso, no Reino de Napoles, representavam 0 brasao dos Bourbons. Quando se estabeleceu 0 Governo
Provls6rlo, ap6s a unificat;ao, fol emltido um
selo de 1/2 tornese para a fabricat;ao do
qual, devido a urgencia, fol utillzada a chapa
ja existente do selo de 1/2 grana, tendo-se
substituido apenas 0 g pelo t, conservando,
portanto, 0 brasao dos odiados Bourbons.
Imedlatamente, a populat;ao da recem·nascida Provincia de Napoles recJamou quanto
a exlstencla do dito brasao no selo de 1/2
t. tendo 0 Governo Provisorio emitido em
1860 um novo selo com a cruz de Sab6ia brasao da casa reinante italiana.
6-4·1·2 -
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SELOS DE D. MANUEL II E A IMPLAN·
TACAO DA REPOBLICA PORTUGUESA. EM 1910

Na nolte de 3 para 4 de Outubro de 1910
ecJodiu em Lisboa um movimento revolucionarlo, promovido por elementos civis e secundado pela marinha de guerra e por fort;as do exercito. Ap6s dois dlas de combate,
o governo monarquico demitiu-se, a familia
real abandonou 0 pais e a Republica foi proclamada na manha de 5 de Outubro, das janelas da Camara Municipal de Lisboa.
Constituiu·se imediatamente um governo

provisorio composto por oito indivldualidades.
Esta mundant;a radical das instituit;oes
que vigoravam h8 oito seculos, reflectiu-se
em todas as esferas da vida portuguesa.
Tambem na filatella grandemente influiu a
proclamat;ao da Republica e, menos de um
mes ap6s 0 5 de Outubro, nova serie de selos vinha mostrar a todo 0 mundo a realidade do novo regime.
A ideia de sobrecarregar os selos em
curso com um indlcativo das novas instituit;oes foi quase simultiinea com a proclamat;ao da Republica. Na verdade, logo no dia 7
o Director Geral dos Correios e Telegrafos
oficiava a Casa da Moeda, nos seguintes
termos:
-Sendo necessario, por motivo de economia, utilizar os selos em circulat;ao, mas
tornado-se urgente que apresentem um dlstintivo do actual regime, comunlca-se para
os fins convenlentes, de ordem do Governo
Provis6rlo da Republica Portuguesa, que nos
referidos selos seja impressa, em diagonal,
a palavra -REPOBLICA. a vermelho ou a
verde, segundo melhor se destaque sobre a
cor dos mesmos •.
Parece, portanto, que ao proprto ministro
Dr. Antonio Luis Gomes (Ministro do Famento. do Governo Provis6rio) se deve a
sobrecarga sobre os selos de D. Manuel. A
ideia governamental vem bem expressa no
oficio citado, e nada se alterou do que ordenara 0 ministro; a palavra -REPOBLICA. fol
real mente aposta em diagonal, a vermelho
ou a verde, consoante a cor dos selos.
Foi Portugal a primeira na~o que se ser·
viu de uma sobrecarga para comemorar a
mudan{:a de institul{:oes.
E certo que em outras nat;oes jii anteriormente se tlnham utilizado sobrecargas por
motivos politicos, mas em nenhuma del as ti·
nha havido mudant;a de regime, mas sim e
tao somente de grupos politicos.
o exemplo de Portugal foi, mais tarde, seguido por quase todas as nat;oes que passaram de monarquia para republica ou vice-versa, mas deve ser dito que nenhuma sobrecarga foi tao feliz, tao pr6pria para 0 fim
em vista como a nossa.
Em 13 de Outubro foram assinados 0 decreto e portarla que ordenavam a aposit;ao
da sobrecarga (D. G. n.· 9, de 15-10-1910).
Em 26 de Outubro publicava 0 Diario de
Noticias a seguinte local:
-Sellos Postaes.

-Comet;a no dia 1 de Novembro proximo,
a venda no correio de Lisboa dos sellos postaes com a sobrecarga de -Republica •.
Tao depressa a Casa da Moeda possa fornecer estes selos serao tambem postos a
venda nos correios do Porto e depois nas
outras localidades, calculando-se que, por
todo 0 mez de Novembro 0 fornecimento
seja completo a.
A noticia e correcta, pois, de facto, em 31
de Outubro, a Casa da Moeda, fornecia as
primeiras remessas de selos, com a sobrecarga -Republicaa que foi aposto a verde
sobre os selos da taxa de 20 reis e a vermelho nos restantes.
Foi, por conseguinte, 1 de N<!vembro de
1910 0 primeiro dia de circulat;ao da nova
serie, pelo menos em Lisboa.

Um selo de D. Manual II com a aobrecarga

_Replibllca_

Um selo da .Manarqula do Norte.

6·4·1-4 -

A NIGtRIA, 0 BIAFRA E OS SELOS POSTAIS

A provincia do Biafra, na Nigeria, era quase compietamente povoada pela. t!ibo dos
Ibos que sofria atrozes persegult;oes por
parte do governo nigerlano cujos membros
pertenciam a uma tribo rival.
o general Egukuwu resolveu em 1967 proc1amar localmente, a independencia 0 que
provoc~u por parte do governo da Nigeria,
chefiado pelo general Gowon, represalias que
culminaram com 0 conhecldo genocidio do
Biafra 0 qual durou dois anos. 0 governo do
Biafra atraves dos selos postais vincou bem
a sua intent;aO de ser territ6rio independente emitindo series de selos para comemorar
os primeiro e segundo anos da independencia. havendo selos em que se encontra gravada a legenda de -pais soberano •.

6-4·1·3 - OS SELOS POSTAIS E A MONAROUJA DO
NORTE - 1919 - EM PORTUGAL

Pass ados nove anos e poucos meses 50bre a implantat;ao do regime republicano em
Portugal, mais I'recisamente em 19 de Janeiro de 1919, Paiva Couceiro, urn dos herois
das campanhas de Africa, implantou a Monarquia denominada do Norte, com capitai
no Porto. Pensaram os revolucionarios monarquicos que as novas Instituit;oes d~via_m
ficar bern assinaladas atraves da emlssao
de novos selos. Assim sucedeu e embora
se desconhet;a 0 local onde a emissao de
selos foi feita e quem a desenhou 0 certo e
que os selos da -Monarquia do Norte- foram postos a venda pel a primeira vez no dia
13 de Fevereiro de 1919, as 9 horas da manha.
Entretanto as tropas fieis ao Governo Republicano invadlram 0 PaMcio dos C~rreios
nesse mesmo dia as 12 horas e 30 mmutos,
pelo que os selos referidos estiveram a venda apenas 3 horas e 30 minutos.

Um das selos emltidas pelo BIIIfra para comemoral
a Indapendinela

6·4·1·5 - 0 25 DE ABRIL DE 1974 E A OUEDA DO
REGIME QUE VIGORAVA EM PORTUGAL
DESDE 28 DE MAIO DE 1926

Em 25 de Abril de 1974 eclodiu uma revolut;ao em Portugal levada a cabo pelo ·Movimento das Fort;as Armadas. a qual provocou a queda do regime politico que vigorava no Pais hli 48 enos.
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6-4- NO CAMPO POUTICO
6-4-1 - POLlTlCA INTERNA
6-4-1·1 - 0 BRASAO DOS BOURBONS NO SELO 1/ 2 T
E A CONSTITUICAO DA PROVINCIA DE
NAPOLES

Anteriormente a unificat;ao da Italia
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6-4·1·2 -

as
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Os sucessivos governos prOVISOriOS que
dirigiram os destinos da Patria, ate a no·
meaeao do governo definitiv~, apolaram·se
no programa do referido -Movimento-, que
fOi apresentado ao Pais no dia seguinte a
eclosao do golpe militar.
Em homenagem ao Movlmento das Foreas
Armadas, cuja sigla e -M. F. A.., principal
obreiro da revolueao do 25 de Abril, foi emi·
tida em 18 de Dezembro de 1974 uma serie
de tres selos que fica a perpetuar a aceao
preponderante que mais uma vez as foreas
armadas tiveram na mudanea de urn regime.
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A Republica Dominicana nao acatou tal
exigencia 0 que ocasionou urn conflito belico entre as duas naeces. Porem, urn ana de·
pois, aquele pars concordou em retirar os
selos emitindo em sua substituieao, em 1901,
uma serie base com 0 bra sao de S. Domin·
gO&, pondo asslm termo ao conflito.

6·4·2·2 -
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LEGISLAC;AO

CHACO BOREAL E 0 CONFUTO ENTRE
PARAGUAY E A BOLIVIA

o Chaco Boreal era urn territerio deser·
t ico sobre 0 qual nenhum pais exercia admi·
nistraeao. Situava-se entre 0 Paraguay e a
Bolivia, mas nenhum destes Estados reivin·
dicava quaisquer dlreitos de soberania, na·
quela parcela territorial.
Em 1924, porem, 0 Paraguay resolveu emi·
tir uma serie de selos postais em que 0
Chaco aparece incluido no seu territorio,
alem de, num dos selos, se encontrar gravada a segulnte legenda: uEI Chaco Boreal
ha sido, es y sera del Paraguay-.

PQRTUGA..l.

Portaria n.O 430-76
de 20 de Julho
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Minlstro dos Transportes e Comunicaeces que, ao abrigo das disposieoes do
artigo 27.0 do Decreto·Lei n.· 42417, de 27
de Julho de 1959, seja laneada em circulac;:ilo,
cumulatlvamente com as que estao em vigor,
uma emlssao ordinaria de selos, com tarja
fosforescente, comemoratlva dos XXI Jogos
Olimpicos, com as dimensoes de 40,S mm X
x30 mm, denteado 13,5, nas taxas, cores
e quantidades seguintes:

3$00 - Fundo azul ..... ............
7$00 - Fundo verde ...............
10$50 - Fundo encarnado ......

8 000 000
1 000 000
500 000

Ministerio dos Transportes e Comunicaeces, 8 de Julho de 1976. - 0 Ministro dos
Transportes e Comunicaeces, Jose Augusto
Fernandes.

Um dos selos da serle dedlcada ao Movimento
das Fo~ Armadas

EMISSAO COMEMORATIVA DOS XXI JOGOS OLiMPICOS
6·4·2 -

POLfTICA INTERNACIONAL

6·4·2·1 -

A Si!RIE DE SELOS REPRESENTANDO A ILHA
DO HAITI QUE ORIGINOU A GUERRA DE 1900
ENTRE AS REPOBUCAS DO HAITI E DOMI·
NICANA

Em 1900 a Republica Dominicana emitiu
uma serie de selos postais que representaV3 a IIha do Haiti que era e e partllhada pela Republica do mesmo nome. A Republica
Domlnicana que ocupa cerca de metade da
ilha nao delxava mals do que urn quinto a
Republica do Haiti no mapa da referida i1ha
que ilustrava a serie de selos que pas em
circulaeao.
o Haiti tomou a declsao que se Impunha
exiglndo a retirada da circulaefto dos seld's
que aos olhos do mundo Ihe -roubava. ter·
riterio sobre 0 qual exercia a soberania.

Um dos selos da serie que deu origem ao conflito

Embora 0 Chaco nunca tive9Se sido rei·
vindicado por aqueles dois parses, como
atras se disse, era, no entanto, motive de
uma certa tensao entre eles e, por isso, a
Bolivia servindo-se do pretexto da emissao
dos referidos selos declarou guerra ao Para·
guay a qual se arrastou ate 1938 apes 0 que
o Presidente Ortiz, da Argentina, por meio
de arbitragem termlnou com 0 confUto atra·
yeS da partilha do territerio em disputa.

Os selos. cujo desenho Ii da Butoria de Vivaldo
Gra"a. t€lm as dimens/jes de 40,sX30 111m compreendendo a serrilha. com 0 danteado 13,5.
Os trebelhos de Impreaaio foram executadoe em
-off·set. pela Litografla Mala.

3SOO tiragem de 8 000 1100 em folhas de 100 selos
7$00
• 1 000 OlIO •
lOSS0
500 1100 •
Sobre estes selos 6 Impressa um larja fosforeacente.
Fol mercada a data de 16 de Julho de 1976 para
o 1.' die de clrcula~ de nova emiaaio.

44

BOLETIM DO ClOBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

Os sucessivos governos prOVISOriOS que
dirigiram os destinos da Patria, ate a no·
meaeao do governo definitiv~, apolaram·se
no programa do referido -Movimento-, que
fOi apresentado ao Pais no dia seguinte a
eclosao do golpe militar.
Em homenagem ao Movlmento das Foreas
Armadas, cuja sigla e -M. F. A.., principal
obreiro da revolueao do 25 de Abril, foi emi·
tida em 18 de Dezembro de 1974 uma serie
de tres selos que fica a perpetuar a aceao
preponderante que mais uma vez as foreas
armadas tiveram na mudanea de urn regime.

MOVIMENTO DAS

t!

~
~

1.l..I

o

...,l

a:
!Xl
. 4:

r
o
~ _

w

-

-n
.0
::0

~

CJ)

»
:D

s:»

~

S.OO CJ)

A Republica Dominicana nao acatou tal
exigencia 0 que ocasionou urn conflito belico entre as duas naeces. Porem, urn ana de·
pois, aquele pars concordou em retirar os
selos emitindo em sua substituieao, em 1901,
uma serie base com 0 bra sao de S. Domin·
gO&, pondo asslm termo ao conflito.

6·4·2·2 -

0

o

25

LEGISLAC;AO

CHACO BOREAL E 0 CONFUTO ENTRE
PARAGUAY E A BOLIVIA

o Chaco Boreal era urn territerio deser·
t ico sobre 0 qual nenhum pais exercia admi·
nistraeao. Situava-se entre 0 Paraguay e a
Bolivia, mas nenhum destes Estados reivin·
dicava quaisquer dlreitos de soberania, na·
quela parcela territorial.
Em 1924, porem, 0 Paraguay resolveu emi·
tir uma serie de selos postais em que 0
Chaco aparece incluido no seu territorio,
alem de, num dos selos, se encontrar gravada a segulnte legenda: uEI Chaco Boreal
ha sido, es y sera del Paraguay-.

PQRTUGA..l.

Portaria n.O 430-76
de 20 de Julho
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Minlstro dos Transportes e Comunicaeces que, ao abrigo das disposieoes do
artigo 27.0 do Decreto·Lei n.· 42417, de 27
de Julho de 1959, seja laneada em circulac;:ilo,
cumulatlvamente com as que estao em vigor,
uma emlssao ordinaria de selos, com tarja
fosforescente, comemoratlva dos XXI Jogos
Olimpicos, com as dimensoes de 40,S mm X
x30 mm, denteado 13,5, nas taxas, cores
e quantidades seguintes:

3$00 - Fundo azul ..... ............
7$00 - Fundo verde ...............
10$50 - Fundo encarnado ......

8 000 000
1 000 000
500 000

Ministerio dos Transportes e Comunicaeces, 8 de Julho de 1976. - 0 Ministro dos
Transportes e Comunicaeces, Jose Augusto
Fernandes.

Um dos selos da serle dedlcada ao Movimento
das Fo~ Armadas
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6·4·2 -
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DO HAITI QUE ORIGINOU A GUERRA DE 1900
ENTRE AS REPOBUCAS DO HAITI E DOMI·
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Em 1900 a Republica Dominicana emitiu
uma serie de selos postais que representaV3 a IIha do Haiti que era e e partllhada pela Republica do mesmo nome. A Republica
Domlnicana que ocupa cerca de metade da
ilha nao delxava mals do que urn quinto a
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Embora 0 Chaco nunca tive9Se sido rei·
vindicado por aqueles dois parses, como
atras se disse, era, no entanto, motive de
uma certa tensao entre eles e, por isso, a
Bolivia servindo-se do pretexto da emissao
dos referidos selos declarou guerra ao Para·
guay a qual se arrastou ate 1938 apes 0 que
o Presidente Ortiz, da Argentina, por meio
de arbitragem termlnou com 0 confUto atra·
yeS da partilha do territerio em disputa.

Os selos. cujo desenho Ii da Butoria de Vivaldo
Gra"a. t€lm as dimens/jes de 40,sX30 111m compreendendo a serrilha. com 0 danteado 13,5.
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Portaria n.O 569/-76 de 18 de Setembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa.
pelo Ministro dos Transportes e Comunica.;:oes, que. ao abrigo das disposl.;:oes do artigo 27.· do Decreta-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lan.;:ada em circulac;ao.
cumulativamente com as que estao em vigor,
uma emissao extraor<linaria de selos. com
tarja fosforescente. com as dimensoes de
40.5 mm X 31.5 mm. alusiva a alfabetiza.;:ao.
denteado 12. nas taxas, motivos e quantida·
des seguintes:

3$ 3$ 3$ 3$ -

No
No
No
No

BOLET~M DO CLUSE FILATWCO DE PORTUGAL
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EMISSAO ANUNCIADORA DA SEGUNDA EXPOSICAO MUNDIAL lEMAlICA,
ccPORlUCALE 77»

menio urbano
5 000 000
melo rural ............... 5 000 000
melo maritimo ......... 5 000 000
meio operario ......... 5 000 000

Ministerio dos Transportes e ComunicaI;oes. 8 de Setembro de 1976. - 0 Ministro
dos Transportes e Comunica.;:oes, Emflio Rui
da Veiga Peixoto Vi/ar.

~-

Reproduc,iio autorlzada pelos C.T.T.

EMISSAO ALUSIVA A ALFABEllZACAO

Os selos, cuja compasic,ao II dos Servlc,os Artrstlcos
dos cn, tern as dlmensoes de 34,5x4O,0 mm compreen·
dendo a serrJlha, com a denteado 12.
Os trabalhos de ImpressAo foram executados em
-off.net. pela Imprensa Naclonal· Casa da Moeda.
o plano de emlssAo e a lIegulnte:
3$00 - tlragem de B 000 000 em folhas de 50 selos

5$00 - tiragem de 1 000 000 em folhas de 50 selos
7$00 - tlragem de 1 000 000 em folhas de 50 selos
10$50 - tiragem de 500 000 em folhas de 50 selos

Sabre as selos de 3$00. 5$00 e 7$00 e impressa uma
tarja fosforescente.
Fol marcada a data de 30 de Setembro de 1976 para
o 1.. dla de clrculac,lo da nova emlssao.

Portaria n.O 627/76 de 20 de Outubro

Reproduc,iio autorlzada pelos C.T.T.

Os selos . cujo desenho e da autoria de Pinto Bar·
bosa e Lopes Domingues, tAm as dlmensoes de
4O,5X31,5 mm compreendendo a serrJlha, com a den·
teado 12,
Os trabalhos de Impresslo foram executados em
• off-set. pela Imprensa Naclonal· Casa da Moeda.
Plano da emlssao:

A emissao e constlturda par 4 desenhos correspon·
dentes II mesma taxa (3$00), com a tlragem de 5 000 000
para cada urn dos desenhos. em folhas de 50 selas.
Sao emltldos BO 000 blacos de formato 105xl48 mm
ao prec,o unltarlo de 25$00.
Sabre estes selos e Impressa uma tarja fosforescente •
Fol marcada e data de 15 de Setembro de 1976 para
a I.· dia de clrculac,ao da nova amlssao.

Portaria n.O 595/76 de 8 de Outubro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa.
pelo Ministro dos Transportes e Comunica.;:oes, que, ao abrigo das disposi.;:oes do artigo 27.· do Decreta-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lan.;:ada em circula.;:ao.
cumulativamente com as q1!le estao em vigor.
uma emissao extraordinaria de selos, com
tarja fosforescente anunciadora da .PortucaIe 77-. com as dimensoes de 34.5 mm X
X 40 mm, denteado 12, nas taxas, motivos
e quantldades seguintes:

3$ - Pega azul .................... . 8 000 000
5$- Lince ......................... .. 1000 000
7$ - Azereiro .................... . 1000 000
500 000
10$50 - Cravinho-bravo .......... .
Ministerio dos Transportes e Comunica..;:oes. 24 de Setembro de 1976. - 0 Ministro
dos Transportes e Comunica.;:oes. Emilio Rui
da Veiga Peixoto Vi/ar.

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Minlstro dos Transportes e Comunica·'oes. que, ao abrlgo das disposi.;:oes do artigo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lan.;:ada em circula.;:ao.
cumulatlvamente com as que estao em vigor. uma emissao extraordlnarla de selos.
r.om tarja fosforescente, comemorativa da
Exposi.;:ao Filatelica LUBRAPEX-76. com as
dimensoes de 30 mm X 37.3 mm. denteado

13.5. nas taxas. cores e quantidades seguintes:
3$00 - fundo azul ................
20$00 - fundo ocre .. .............

8 000 000
400 000

Ministerio dos Transportes e Comunicacoes. 1 de Outubro de 1976. - 0 Ministro
dos Transportes e Comunica.;:oes, Emilio Rui
da Veiga Peixoto Vi/ar.

EMISSAO COMEMORAllVA DA EXPOSICAO FILAl~LlCA LUBRAPEX· 76
Os selos, cujo desenho e da autoria
de Jorge Vidal tllm as dl mensDes
de 37.3 x 30 mm compreendendo ser·
rJlha, com a denteado 13,5.
Os trabalhos de Impressao foram
executados em -off·set. pela Impren·
sa Naclona I· Casa da Moada.
o plano de emlssao II a segulnte:
3$00 tlragem de B 000 000 em folhas
de 50 selos;
20$00 tlragem de 400000 em folhas
de 50 selos.
Sabre estes selos e Impressa urna
tarja fosforescente.
A comemorac,ao filatellca Inclul a
emlssao de 100000 blocos formato
lBOX 142 mm ao prec,o unltlirlo de 31lS.
Fol marcada a data de 9 de Ou·
tubrIJ de 1976 para a 1.· dla de clr·
culac,iio da nova emlsslio.
Reproduc,iio autorizada pelos C.T.T.
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Portaria n.O 569/-76 de 18 de Setembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa.
pelo Ministro dos Transportes e Comunica.;:oes, que. ao abrigo das disposl.;:oes do artigo 27.· do Decreta-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lan.;:ada em circulac;ao.
cumulativamente com as que estao em vigor,
uma emissao extraor<linaria de selos. com
tarja fosforescente. com as dimensoes de
40.5 mm X 31.5 mm. alusiva a alfabetiza.;:ao.
denteado 12. nas taxas, motivos e quantida·
des seguintes:

3$ 3$ 3$ 3$ -

No
No
No
No

BOLET~M DO CLUSE FILATWCO DE PORTUGAL

27

EMISSAO ANUNCIADORA DA SEGUNDA EXPOSICAO MUNDIAL lEMAlICA,
ccPORlUCALE 77»

menio urbano
5 000 000
melo rural ............... 5 000 000
melo maritimo ......... 5 000 000
meio operario ......... 5 000 000

Ministerio dos Transportes e ComunicaI;oes. 8 de Setembro de 1976. - 0 Ministro
dos Transportes e Comunica.;:oes, Emflio Rui
da Veiga Peixoto Vi/ar.

~-

Reproduc,iio autorlzada pelos C.T.T.

EMISSAO ALUSIVA A ALFABEllZACAO

Os selos, cuja compasic,ao II dos Servlc,os Artrstlcos
dos cn, tern as dlmensoes de 34,5x4O,0 mm compreen·
dendo a serrJlha, com a denteado 12.
Os trabalhos de ImpressAo foram executados em
-off.net. pela Imprensa Naclonal· Casa da Moeda.
o plano de emlssAo e a lIegulnte:
3$00 - tlragem de B 000 000 em folhas de 50 selos

5$00 - tiragem de 1 000 000 em folhas de 50 selos
7$00 - tlragem de 1 000 000 em folhas de 50 selos
10$50 - tiragem de 500 000 em folhas de 50 selos

Sabre as selos de 3$00. 5$00 e 7$00 e impressa uma
tarja fosforescente.
Fol marcada a data de 30 de Setembro de 1976 para
o 1.. dla de clrculac,lo da nova emlssao.

Portaria n.O 627/76 de 20 de Outubro

Reproduc,iio autorlzada pelos C.T.T.

Os selos . cujo desenho e da autoria de Pinto Bar·
bosa e Lopes Domingues, tAm as dlmensoes de
4O,5X31,5 mm compreendendo a serrJlha, com a den·
teado 12,
Os trabalhos de Impresslo foram executados em
• off-set. pela Imprensa Naclonal· Casa da Moeda.
Plano da emlssao:

A emissao e constlturda par 4 desenhos correspon·
dentes II mesma taxa (3$00), com a tlragem de 5 000 000
para cada urn dos desenhos. em folhas de 50 selas.
Sao emltldos BO 000 blacos de formato 105xl48 mm
ao prec,o unltarlo de 25$00.
Sabre estes selos e Impressa uma tarja fosforescente •
Fol marcada e data de 15 de Setembro de 1976 para
a I.· dia de clrculac,ao da nova amlssao.

Portaria n.O 595/76 de 8 de Outubro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa.
pelo Ministro dos Transportes e Comunica.;:oes, que, ao abrigo das disposi.;:oes do artigo 27.· do Decreta-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lan.;:ada em circula.;:ao.
cumulativamente com as q1!le estao em vigor.
uma emissao extraordinaria de selos, com
tarja fosforescente anunciadora da .PortucaIe 77-. com as dimensoes de 34.5 mm X
X 40 mm, denteado 12, nas taxas, motivos
e quantldades seguintes:

3$ - Pega azul .................... . 8 000 000
5$- Lince ......................... .. 1000 000
7$ - Azereiro .................... . 1000 000
500 000
10$50 - Cravinho-bravo .......... .
Ministerio dos Transportes e Comunica..;:oes. 24 de Setembro de 1976. - 0 Ministro
dos Transportes e Comunica.;:oes. Emilio Rui
da Veiga Peixoto Vi/ar.

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Minlstro dos Transportes e Comunica·'oes. que, ao abrlgo das disposi.;:oes do artigo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lan.;:ada em circula.;:ao.
cumulatlvamente com as que estao em vigor. uma emissao extraordlnarla de selos.
r.om tarja fosforescente, comemorativa da
Exposi.;:ao Filatelica LUBRAPEX-76. com as
dimensoes de 30 mm X 37.3 mm. denteado

13.5. nas taxas. cores e quantidades seguintes:
3$00 - fundo azul ................
20$00 - fundo ocre .. .............

8 000 000
400 000

Ministerio dos Transportes e Comunicacoes. 1 de Outubro de 1976. - 0 Ministro
dos Transportes e Comunica.;:oes, Emilio Rui
da Veiga Peixoto Vi/ar.

EMISSAO COMEMORAllVA DA EXPOSICAO FILAl~LlCA LUBRAPEX· 76
Os selos, cujo desenho e da autoria
de Jorge Vidal tllm as dl mensDes
de 37.3 x 30 mm compreendendo ser·
rJlha, com a denteado 13,5.
Os trabalhos de Impressao foram
executados em -off·set. pela Impren·
sa Naclona I· Casa da Moada.
o plano de emlssao II a segulnte:
3$00 tlragem de B 000 000 em folhas
de 50 selos;
20$00 tlragem de 400000 em folhas
de 50 selos.
Sabre estes selos e Impressa urna
tarja fosforescente.
A comemorac,ao filatellca Inclul a
emlssao de 100000 blocos formato
lBOX 142 mm ao prec,o unltlirlo de 31lS.
Fol marcada a data de 9 de Ou·
tubrIJ de 1976 para a 1.· dla de clr·
culac,iio da nova emlsslio.
Reproduc,iio autorizada pelos C.T.T.
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Falsifica~ao

BOLETIM DO ClUBE FllATEllCO DE PORTUGAL

do selo de 100 Reis de D. Luis
Por A. Guedes Magalhies (L.F.E.P.)

Por engano cometido na tipografia verificou-se no artigo da autoria do Sr. Coronel
Guedes Magalhaes, publicado a pags. 25 e
26 do Boletim n." 287, a troca das gravuras
das figuras 1 e 2, 0 que facilmente se verifica apes a leitura do texto. Deste modo, a
figura assinalada naquele Boletim como sendo an." 2 e na realidade 0 belo original
novo e, eVidentemente, a figura que fOi assi-

original- fig. 1

nalada como sendo an." 1 e, na realidade.
a falsificacao.
Embora nao nos caiba qualquer responsabilidade no lapso verificado, apresentamos
ao nosso ilustre colaborador as desculpas
devidas extensivas aos nossos estimados
leitores.
Reproduzem-se, novamente, as gravuras
que foram objecto do lapso que agora se corrige.

falsifical;io - fig. 2

LlSTA DE SOCIOS

IMPORTADOR-EXPORTADOR
Selos e mater-ial filatelieo
Jorge M. S. Lopes
Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret.
OLiVAIS SUL -

LlSBOA 6

DO
CLUBE FILATELlCO DE PORTUGAL
Alter8{:iJes -

Re/ngressos -

Novos S6cios

Par absoluta falta de espa~o 56 a partir
do pr6xlmo m'imero Inlclaremos a publlcal;io
de alterayl)es, relngressos e admissi5es de
novos s6olos.

EXPOSICAO FILATELICA MUNDIAL NA
«HAFNIA

29

DINAM~RCA

76))

Enl Con pen hag a realizou-se de 20 a 29
de Agosto ultimo a exposicao filatelica mundial denominada uHafnia 76-.
Participaram nesta expos";:ao, a todos os
trtulos notavel, grandes nomes da filatelia
mundial, tendo sido possivel admirar as coleccoes da Coroa Britanica e do Principe
Rainier, do Menaco.
Quase todas as Administracoes Postais
do m u n d 0 fizeram-se representar com
ustands- de venda de selos dos seus respectivos parses. Muitos visitantes de varias
nacionalidades procuraram 0 pavilhao portugu~s Instalado pelos C. T. T. 0 que contribuiu, sem duvida, para a divulgacao do nosso selo no estrangeiro.
Os filatelistas portugueses que participaram naquele certame obtiveram os seguintes
premios:

Medalha de Prata
J. MOURA
Tematica. aAntecedentes 9a Epopeia
do Espaco.»
Medalha de Bronze Prate ado
PAULO DE OLIVEIRA SA MACHADO
Tematica .• Veiculos Motorizados.A lEAL BASTOS
Tematica. -A Flora na vida humanaMedalha de Bronze
BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE ANGOLA
BOlETIM DO ClUBE FllATELICO
DE PORTUGAL
Literatura.
Diploma
DR. A. FERREIRA MARQUES
Tematica. -As Aves e os seus Ninhos»

Classe de Honra da F. I. P.
Medalhas de Ouro grande
JOSE GONZALEZ GARCIA
Portugal. Coleccao especializada das emissoes classicas
JOSE GONZALEZ GARCIA
India Portuguesa. Classicos.
Classe de Competi~io
JOAQUIM FURTADO lEOTE
Portugal. Primeiras emissoes e raridades.
Medalhas de Ouro
J. COHEN
Gra-Bretanha. Emissoes de 1840 a 1869.
JOSE GONZALEZ GARCIA
Angola. Classicos.
JOSE GONZALEZ GARCIA
Correio Zepelin. Coleccao mundial especializada.
Esta participacao foi ainda premiada com 0
Premio de Honra da American Air Mail
Society (USA).
PROF. MANUEL VAlADARES
Portugal. Primeiras emissoes nao denteadas.
Medalha de Vermeil
JOAQUIM FURTADO lEOTE
India Portuguesa, Primeiras Emissoes e Raridades
J. COHEN
Gra-Bretanha. Histeria Postal 1661-1840
Medalha de Bronze Prateado
J. GOMES DA COSTA DIAS AFONSO
Portugal. Primeiras Emissoes

A todos estes expositores apresentamos
as nossas sinceras felicitacoes pelas recompensas obtidas que muito honraram nao 56
o nosso Pais, como 0 Clube Filatelico de
Portugal que muito se honra de os contar
entre os seus mais ilustres associ ados.
A coleccao de J. Cohen, Gra-Bretanha .Histeria Postal 1661-1840- que alguns dos nos50S cons6cios tiveram 0 prazer de admirar
na Sede do nosso Clube e que teve medaIha de vermeil, talvez obtivesse melhor classificacao se nao tivesse sido amputada porquanto, durante 0 transporte entre 0 Aeroporto de Copenhaque e 0 local da exposicao,
foram furtadas as 16 primeiras folhas, 0 que,
natural mente, diminuiu e de que maneira a
valia da sua participacao.
Decididamente que este nosso associado
e perseguido pela infelicidade, porquanto, recentemente, quando da destruicao da Embaixada de Espanha, em Lisboa, desapareceu de urn cofre a medalha de Duro que
tinha obtido na uESPAi\lA 75- e que devido
a categoria da classificacao seria entregue
por Sua Ex.' 0 Embaixador de Espanha acreditado na nossa capital. Ainda sobre este
facto 0 Comissario da .Espana 75-, Sr. Fernando Gomes Carrao e a Federacao Portuguesa de Filatelia continuam a aguardar ·uma
resposta do Ministerio dos Neg6cios Estran_geiros, a quem apresentaram, em devldo
tempo, a reclamacao da ocorr~ncia 'a que
nos reportamos.
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Os filatelistas portugueses que participaram naquele certame obtiveram os seguintes
premios:

Medalha de Prata
J. MOURA
Tematica. aAntecedentes 9a Epopeia
do Espaco.»
Medalha de Bronze Prate ado
PAULO DE OLIVEIRA SA MACHADO
Tematica .• Veiculos Motorizados.A lEAL BASTOS
Tematica. -A Flora na vida humanaMedalha de Bronze
BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE ANGOLA
BOlETIM DO ClUBE FllATELICO
DE PORTUGAL
Literatura.
Diploma
DR. A. FERREIRA MARQUES
Tematica. -As Aves e os seus Ninhos»

Classe de Honra da F. I. P.
Medalhas de Ouro grande
JOSE GONZALEZ GARCIA
Portugal. Coleccao especializada das emissoes classicas
JOSE GONZALEZ GARCIA
India Portuguesa. Classicos.
Classe de Competi~io
JOAQUIM FURTADO lEOTE
Portugal. Primeiras emissoes e raridades.
Medalhas de Ouro
J. COHEN
Gra-Bretanha. Emissoes de 1840 a 1869.
JOSE GONZALEZ GARCIA
Angola. Classicos.
JOSE GONZALEZ GARCIA
Correio Zepelin. Coleccao mundial especializada.
Esta participacao foi ainda premiada com 0
Premio de Honra da American Air Mail
Society (USA).
PROF. MANUEL VAlADARES
Portugal. Primeiras emissoes nao denteadas.
Medalha de Vermeil
JOAQUIM FURTADO lEOTE
India Portuguesa, Primeiras Emissoes e Raridades
J. COHEN
Gra-Bretanha. Histeria Postal 1661-1840
Medalha de Bronze Prateado
J. GOMES DA COSTA DIAS AFONSO
Portugal. Primeiras Emissoes
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as nossas sinceras felicitacoes pelas recompensas obtidas que muito honraram nao 56
o nosso Pais, como 0 Clube Filatelico de
Portugal que muito se honra de os contar
entre os seus mais ilustres associ ados.
A coleccao de J. Cohen, Gra-Bretanha .Histeria Postal 1661-1840- que alguns dos nos50S cons6cios tiveram 0 prazer de admirar
na Sede do nosso Clube e que teve medaIha de vermeil, talvez obtivesse melhor classificacao se nao tivesse sido amputada porquanto, durante 0 transporte entre 0 Aeroporto de Copenhaque e 0 local da exposicao,
foram furtadas as 16 primeiras folhas, 0 que,
natural mente, diminuiu e de que maneira a
valia da sua participacao.
Decididamente que este nosso associado
e perseguido pela infelicidade, porquanto, recentemente, quando da destruicao da Embaixada de Espanha, em Lisboa, desapareceu de urn cofre a medalha de Duro que
tinha obtido na uESPAi\lA 75- e que devido
a categoria da classificacao seria entregue
por Sua Ex.' 0 Embaixador de Espanha acreditado na nossa capital. Ainda sobre este
facto 0 Comissario da .Espana 75-, Sr. Fernando Gomes Carrao e a Federacao Portuguesa de Filatelia continuam a aguardar ·uma
resposta do Ministerio dos Neg6cios Estran_geiros, a quem apresentaram, em devldo
tempo, a reclamacao da ocorr~ncia 'a que
nos reportamos.
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LUBRAPEX-76

QUADRO III
EXPOSITORES

X Exposi~ao Filalelica Nacional

Portugal
Brasil
Totais

Dado que outros, melhor que nos, farao 0
ponto do (JUt: lUI t::tHt: Ctlrtarne e nosso Intuito focar apenas certos aspectos, nele detectados, sobre os quais se impoe a melhor
das reflexoes.
Observemos, por exemplo, 0 Quadro I, no
qual se Indicam, p~r classes, 0 numero de Expositores presentes na Exposlc;:ao cltada e 0
de quadros ipor eles ocupados com suas partlcipac;:oes.

Acresce referlr que 0 numero de entradas
pagas no Certame se estlma em 8500 e
umas 2 000 gratultas.
Os 228 exposltores da classe de Competi(:ao. referldos no Quadro I, dlstrlbuiram-se, segundo as Secc;:oes estabelecldas, como se pode ver no Quadro III, bern como 0 numero
dos correspondentes quadros ocupados.
Nao a nosso Intuito fazer apreclac;:oes a aspectos que nao sejam estritamente filatelicos,

QUADRO I
EXPOSITORES

QUADROS

Classes

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

P. -

P.

B.

O.

1
1
10
194
206

1
2
3
34
40

2

Portugal; B. -

5
7

Brasil; O. Outros; T. -

Face a alinea c) do Art." 4 do Regulamento
da Exposlc;:ao, Incluiram-se no grupo dos portugueses 0 resldente em Moc;:amblque e 0 nos

E. U. A.
Sem tomarmos em conta a falta de comparencla de 12 expositores, que deixaram em
branco 64 quadros 0 que eleva ria os totais do
Quadro I a, respectlvamente, 265 e 1 400, os
numeros alcanc;:ados nesta LUBRAPEX-76 sao
altamente slgniflcatlvos; eles ultrapassam todos os obtldos nas cinco anteriores LUBRAPEX,o que pode vlrificar-se no Quadro II, bem
como em todas as Exposic;:oes entre n6s reali·
zadas.
QUADRO II
Anos .......
Exposltores
Quadros ...

1966 1968 1970 1972 1974 1976
108 129 92 221 237 253
1029 1029 911 1085 1012 1336

Exclulndo os numeros de 1970, veriflca-se,
pela crescente representac;:ao, 0 crescente Interesse p~r este tipo de Exposic;:oes.

T.

P.

B.

4
3
18
228
253

6
15
53
1000
1074

4
18
29
178
229

O.
6
27
33

..........

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

pelo eng.o agr. M. R. Marques Gomes

Oficlal ..................
Honra
Especial ................
Competlc;:ao ............
Totals ...................
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T.
16
33
109
1178
1336

Total.

se bem que nao nos tenhamos alheado do aspecto social, que conslderamos de Importancia indlscutfvel, e de modo especial nas LUBRAPEX, 0 qual, nesta, fol um pouco descurado, contrariando uma das facetas consideradas a quando do lanc;:amento destas Exposlc;:oes.
Ao analisar-se 0 Quadro I depara-se com
um aspecto que merece reparo Injustlficavel.
A alinea a) do Art. 6 do Regulamento, que a
relatlva II classe OFICIAL, diz: • Reservado as
colecc;:oes, ou material dos organlsmos oficlais
dos Correios de Portugal ef ou Brasil, ou estabelecimentos Impressores de selos de
qualquer destes paises-.
Sendo assim, pergunta-se: como se inclufram nessa classe duas participac;:oes nao Luso-Brasileiras, infringindo-se, portanto, 0 Regulamento?
Considerado, tpor outr~ lado, que as LUBRAPEX sao Exposic;:oes Filatalicas exclusivamente Luso-Brasileiras, porque, tambam,
estiveram presentes, na Classe ESPECIAL,
expositores de nacicinalidades estranhas, que
ocuparam vinte e sete quadros?

L -

C. Tm. M. A. J.
L. Tot
62 65 15 4 28 20
194
15 6 1 2 1 9 34
77 71 16 6 29 29 228

G. - GlBsslco; Tm. - Tematico; M. Llteratura; Tot. - Total.

Por este Certame ter sido considerado de
caracter nacional para os portugueses?
Nao nos podemos alhear a que 0 publico
nao a apenas observador mas juiz e, como
tal, podera objectar, e muito bem: Sera que 0
espfrito das LUBRAPEX se desvirtuou?
Ate os proprios filatelistas, de ambos os
pafses, para os quais esta Exposic;:ao foi criada, e com objectivo especffico, pod em pensar de igual modo.
Que teria havido tentativa de auscultac;:ao
sobre 0 derivar deste tipo de Exposic;:oes, em
um outro, em que se congregariam todos os
pafses de expressao portuguesa como se chegou a aflorar?
Nao cremos ser possfvel.
Ha que ter-se sempre presente que ao conceber-se uma realizac;:ao, com objectivo cleterminado, este s6 se alcanc;:a mediante uma
metodologia pra-estabelecida, face aos fins a
atingir, e que uma alterac;:ao, nao menos acertada, pode comprometer a concepc;:ao idealizada, quando nao mesmo destruf-Ia.
Compreenda-se que a nossa observac;:ao
nada tem de menosprezo ·por qualquer das
entidades expositoras, tal nao esta em causa,
nem em nossa mente, mas ha que respeitarem-se primfcias firmadas.
A presenc;:a de tais participac;:oes estaria
bem em outro sector, mais apropriado e nao
concebido como, p~r exemplo convidados simpatlzantes, por qualquer das designac;:oes: divi sao, classe, grupo ou secc;:ao fazerem subentender parcelas de um todo, 0 conjunto dos
expositores a quem 0 Certame a devido.
Vejamos, agora, no Quadro IV, qual 0 valor
das participac;:oes portuguesas e brasileiras,
da classe COMPETICAO, excluindo as integradas nas Secc;:oes Juventude e Literatura.
Reportamo-nos apenas aos Grupos Classico
e Tematico, p~r serem os que, mais significativamente, imprimem 0 nfvel a uma Exposic;:ao.
Englobaram-se no Grupo Classico as participal;oes das Secc;:oes: Classico, Maximafilia
e Aerofilatelia.

I

QUADROS

C.
407
91
498

Tm.
382
48
430

Maxlmafllia; A -

M.
67
4
71

A.
15
20
34

J.
109
6
115

Aerofilatelia; J -

Tot.

L.
20
9
29

tooo

178
1178

Juventude;

QUADRO IV
GLASS/CO

TEMATIGO

P.

B.

T.

P.

............... 1
.................. 4
.................... 9
..................... 19
................ 22
.................... 13
D. ................... 13
T. ................... 81

1
1
4
6
3
2
1
18

2
5
13
25
20
15
14
99

5
7
20
24
9
65

G. P.
O.
V.
P.
B. P.
B.

B.

4
6

T.

5
8
20
28
9
71

P. - Portugal; B - Brasil; T. - Total; G.
P. - Grande Premia; O. - Ouro; V. - Vermeil; P - Prata; - B. P. - Bronze Prateado;
B. - Bronze; D. - Diploma.

Analisemos este QUlldro, na generalidade,
considerando a medalha de Prata como 0 Valor madio, portanto, como -bitola-.
Relativamente ao total de participac;:i5es, do
dito Grupo Classico. verifica-se que 20 p~r
cento daquelas foram valorizadas acima da
Prata e 55 p~r cento abaixo desta.
No respeitante ao Grupo Tematico, os valores obtidos, acima daquele, foram da ordem
dos 8 p~r cento, enquanto que, abaixo dele,
se encontram 80 por cento.
Vejamos 0 caso portugues, sob 0 mesmo
criterio de apreciac;:ao.
Verifica-se que dois valores passaram a:
para os Classicos, 17% acima da Prata e 59
p~r cento abaixo desta e, para os Tematicos
8% e 82%, respectivamente, 0 que a lamentavel.
Quais as causas de tao grande deslquilfbrio no Grupo Tematico Portugues?
Varios sao os aspectos que tivemos oportunidade de detectar, os quais podem considerar-se influentes em tais valores.
Assim:
a. Falta de selecc;:ao na admissao das .participac;:oes, 0 que se impoe em Exposic;:oes do
nivel da em questao.
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LUBRAPEX-76

QUADRO III
EXPOSITORES

X Exposi~ao Filalelica Nacional

Portugal
Brasil
Totais

Dado que outros, melhor que nos, farao 0
ponto do (JUt: lUI t::tHt: Ctlrtarne e nosso Intuito focar apenas certos aspectos, nele detectados, sobre os quais se impoe a melhor
das reflexoes.
Observemos, por exemplo, 0 Quadro I, no
qual se Indicam, p~r classes, 0 numero de Expositores presentes na Exposlc;:ao cltada e 0
de quadros ipor eles ocupados com suas partlcipac;:oes.

Acresce referlr que 0 numero de entradas
pagas no Certame se estlma em 8500 e
umas 2 000 gratultas.
Os 228 exposltores da classe de Competi(:ao. referldos no Quadro I, dlstrlbuiram-se, segundo as Secc;:oes estabelecldas, como se pode ver no Quadro III, bern como 0 numero
dos correspondentes quadros ocupados.
Nao a nosso Intuito fazer apreclac;:oes a aspectos que nao sejam estritamente filatelicos,

QUADRO I
EXPOSITORES

QUADROS

Classes

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

P. -

P.

B.

O.

1
1
10
194
206

1
2
3
34
40

2

Portugal; B. -

5
7

Brasil; O. Outros; T. -

Face a alinea c) do Art." 4 do Regulamento
da Exposlc;:ao, Incluiram-se no grupo dos portugueses 0 resldente em Moc;:amblque e 0 nos

E. U. A.
Sem tomarmos em conta a falta de comparencla de 12 expositores, que deixaram em
branco 64 quadros 0 que eleva ria os totais do
Quadro I a, respectlvamente, 265 e 1 400, os
numeros alcanc;:ados nesta LUBRAPEX-76 sao
altamente slgniflcatlvos; eles ultrapassam todos os obtldos nas cinco anteriores LUBRAPEX,o que pode vlrificar-se no Quadro II, bem
como em todas as Exposic;:oes entre n6s reali·
zadas.
QUADRO II
Anos .......
Exposltores
Quadros ...

1966 1968 1970 1972 1974 1976
108 129 92 221 237 253
1029 1029 911 1085 1012 1336

Exclulndo os numeros de 1970, veriflca-se,
pela crescente representac;:ao, 0 crescente Interesse p~r este tipo de Exposic;:oes.

T.

P.

B.

4
3
18
228
253

6
15
53
1000
1074

4
18
29
178
229

O.
6
27
33

..........

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

pelo eng.o agr. M. R. Marques Gomes

Oficlal ..................
Honra
Especial ................
Competlc;:ao ............
Totals ...................
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T.
16
33
109
1178
1336

Total.

se bem que nao nos tenhamos alheado do aspecto social, que conslderamos de Importancia indlscutfvel, e de modo especial nas LUBRAPEX, 0 qual, nesta, fol um pouco descurado, contrariando uma das facetas consideradas a quando do lanc;:amento destas Exposlc;:oes.
Ao analisar-se 0 Quadro I depara-se com
um aspecto que merece reparo Injustlficavel.
A alinea a) do Art. 6 do Regulamento, que a
relatlva II classe OFICIAL, diz: • Reservado as
colecc;:oes, ou material dos organlsmos oficlais
dos Correios de Portugal ef ou Brasil, ou estabelecimentos Impressores de selos de
qualquer destes paises-.
Sendo assim, pergunta-se: como se inclufram nessa classe duas participac;:oes nao Luso-Brasileiras, infringindo-se, portanto, 0 Regulamento?
Considerado, tpor outr~ lado, que as LUBRAPEX sao Exposic;:oes Filatalicas exclusivamente Luso-Brasileiras, porque, tambam,
estiveram presentes, na Classe ESPECIAL,
expositores de nacicinalidades estranhas, que
ocuparam vinte e sete quadros?

L -

C. Tm. M. A. J.
L. Tot
62 65 15 4 28 20
194
15 6 1 2 1 9 34
77 71 16 6 29 29 228

G. - GlBsslco; Tm. - Tematico; M. Llteratura; Tot. - Total.

Por este Certame ter sido considerado de
caracter nacional para os portugueses?
Nao nos podemos alhear a que 0 publico
nao a apenas observador mas juiz e, como
tal, podera objectar, e muito bem: Sera que 0
espfrito das LUBRAPEX se desvirtuou?
Ate os proprios filatelistas, de ambos os
pafses, para os quais esta Exposic;:ao foi criada, e com objectivo especffico, pod em pensar de igual modo.
Que teria havido tentativa de auscultac;:ao
sobre 0 derivar deste tipo de Exposic;:oes, em
um outro, em que se congregariam todos os
pafses de expressao portuguesa como se chegou a aflorar?
Nao cremos ser possfvel.
Ha que ter-se sempre presente que ao conceber-se uma realizac;:ao, com objectivo cleterminado, este s6 se alcanc;:a mediante uma
metodologia pra-estabelecida, face aos fins a
atingir, e que uma alterac;:ao, nao menos acertada, pode comprometer a concepc;:ao idealizada, quando nao mesmo destruf-Ia.
Compreenda-se que a nossa observac;:ao
nada tem de menosprezo ·por qualquer das
entidades expositoras, tal nao esta em causa,
nem em nossa mente, mas ha que respeitarem-se primfcias firmadas.
A presenc;:a de tais participac;:oes estaria
bem em outro sector, mais apropriado e nao
concebido como, p~r exemplo convidados simpatlzantes, por qualquer das designac;:oes: divi sao, classe, grupo ou secc;:ao fazerem subentender parcelas de um todo, 0 conjunto dos
expositores a quem 0 Certame a devido.
Vejamos, agora, no Quadro IV, qual 0 valor
das participac;:oes portuguesas e brasileiras,
da classe COMPETICAO, excluindo as integradas nas Secc;:oes Juventude e Literatura.
Reportamo-nos apenas aos Grupos Classico
e Tematico, p~r serem os que, mais significativamente, imprimem 0 nfvel a uma Exposic;:ao.
Englobaram-se no Grupo Classico as participal;oes das Secc;:oes: Classico, Maximafilia
e Aerofilatelia.

I

QUADROS

C.
407
91
498

Tm.
382
48
430

Maxlmafllia; A -

M.
67
4
71

A.
15
20
34

J.
109
6
115

Aerofilatelia; J -

Tot.

L.
20
9
29

tooo

178
1178

Juventude;

QUADRO IV
GLASS/CO

TEMATIGO

P.

B.

T.

P.

............... 1
.................. 4
.................... 9
..................... 19
................ 22
.................... 13
D. ................... 13
T. ................... 81

1
1
4
6
3
2
1
18

2
5
13
25
20
15
14
99

5
7
20
24
9
65

G. P.
O.
V.
P.
B. P.
B.

B.

4
6

T.

5
8
20
28
9
71

P. - Portugal; B - Brasil; T. - Total; G.
P. - Grande Premia; O. - Ouro; V. - Vermeil; P - Prata; - B. P. - Bronze Prateado;
B. - Bronze; D. - Diploma.

Analisemos este QUlldro, na generalidade,
considerando a medalha de Prata como 0 Valor madio, portanto, como -bitola-.
Relativamente ao total de participac;:i5es, do
dito Grupo Classico. verifica-se que 20 p~r
cento daquelas foram valorizadas acima da
Prata e 55 p~r cento abaixo desta.
No respeitante ao Grupo Tematico, os valores obtidos, acima daquele, foram da ordem
dos 8 p~r cento, enquanto que, abaixo dele,
se encontram 80 por cento.
Vejamos 0 caso portugues, sob 0 mesmo
criterio de apreciac;:ao.
Verifica-se que dois valores passaram a:
para os Classicos, 17% acima da Prata e 59
p~r cento abaixo desta e, para os Tematicos
8% e 82%, respectivamente, 0 que a lamentavel.
Quais as causas de tao grande deslquilfbrio no Grupo Tematico Portugues?
Varios sao os aspectos que tivemos oportunidade de detectar, os quais podem considerar-se influentes em tais valores.
Assim:
a. Falta de selecc;:ao na admissao das .participac;:oes, 0 que se impoe em Exposic;:oes do
nivel da em questao.
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Esta falha permitiu que:

.. A

poupan~a

Por A. Guedes Magalhiies
L.F.E.P.

e os CTT..

1. Se apresentassem participacoes pela priPor VllOR COELHO
meira vez numa ExposiCao que nao deviam ter
sido aclmitidas por 0 seu nivel se poder conEm 10 de Abril ultimo, a Caixa Geral de
siderar como 0 de uma iniciacao;
Dep6sitos fez 100 anos. Tal facto foi asslnalade com uma exuberancia filatelica que
2. Se expusessem participacoes que, por
seu nlvel, apenas ocuparam urn numero de • merece a pena apontar.
quadros tao infimo, como urn, 0 que e impresEmbora naquele dia as astacoes dos Corslonante.
relos estivessem encerradas, a C. G. D. conFace a estes dois pontos, parece ter havido
seguiu que se apusesse carimbo comemoramals preocupacao no quantltativo que na quatlvo num 'posto que funcionou na sua sede
lidade.
em Lisboa. E ali ofereceu postais aluslvos
ao acontecimento. Alem disso, foram marb. Vlram-se participacoes e em numero
cadas, com a mesma data, 10 folhinhas do
apreclavel, que, desde 1968 nao obtiveram
.primeiro centenario» com igual numero de
mais que bronze em outra~ exposicoes;
flamulas todas diferentes: 7 em maquinas
c. Ultrapassava a dezena 0 numero de
de franquear (6 em Lisboa e 1 no Porto)
particlpacoes que ja haviam percorrldo varlas
e 3 em maquinas de carimbar das estacoes
Exposicoes de nivel da em causa, algumas ate
de Lisboa2, Porto e Coimbra.
cinco, sem terem sofrldo a minima alteracao;
A profusao, variedade e born gosto foram
d. Apareceram particlpacoes, autenticas
mals longe: a emissao de vinhetas flJatefraccoes das que Ihes deram origem que, em
licas e a promessa de uma emissao de selos
alguns casos, ate tinham designacao multo siem Outubro.
milares as das -progenitoras», 0 que as prejuS6 0 que se editou em comemoracao do
dicou, por tais fragmentacoes passarem a ter
Centenario ja constituirla uma pequena temenor valia.
matica de Poupanca, mas aquele Organismo
Outros aspectos poderiamos focar que s6
tern .desenvolvido ,notavel actlvidade e a
vlriam evidenclar alnda mais, a falta de menos
coleccao
podera ser enriquecida com outros
acerto da parte de certos filatelistas.
carimbos, como 0 daquele que se harmoSenhores filatelistas, face ao veriflcado, imnizava perfeitamente com 0 desenho do sopoe-se a melhor das reflexoes sobre estes
brescrito gentilmente oferecido pela C. G. D.
pontos, e nao s6 C(;!1I vista ao futuro.
em 1972.
Se algo de pesslmlsmo se pretende depreNuma epoca em que se apela para sacr"iender destas linhas, atestamos elaborar-se em
flcios econ6micos, a coleccao assegura inteerro pols, multo, mas mesmo multo, houve de
resse, nao s6 porque exlstem algumas flapositlvo; quanto mais nao fora, e em ultimo
mulas nos meses de Outubro de anos antecaso, 0 ter-se realizado a LUBRAPEX-76.
riores, mas tambem porque os proprios cn
De entre as trlnta novas coleccoes surgldas,
facilitam dep6sitos, como anunciaram em flae logo nesta ExposlCao, julgamos que, pelo
mula que correu nos mals recuados anos
menos, uma meia dezena deve merecer atende 1966/7:
cao especial dos seus possuidores. Nao as referimos por motivos 6bvios e nal) podlamos
-Caixa Economica Postal- 900 estacoes
deixar de fazer esta oportuna referencla, como
dos Correios a vossa disposicao •.
urn -alerta-.
As estacoes aumentaram, ultrapassando
Que I) antes exposto seja motivo de refleo milhar em 1973, e, se 0 leitor se tentar
xao, repetimos; este e 0 unico objectlvo desa coleccao, aqui tern alguns numeros que
tas linhas.
reflectem, embora palidamente, 0 contributo
Conquanto a LUBRAPEX-76 e X Exposi~iio
dos cn para a poupanca nacional atraves
Filartelica Nacional tenha sido urn Certame
da Caixa Economica Postal:
dlgno da cidade do Porto e premio ao esforco
despendido por todos quantos nela empregaOlnhelro
ram 0 melhor do seu esforco e saber, nao
deposltado
Estaoiles
Oep6sltos
podiamos deixar de focar estes aspectos, a
bern da Filatelia Nacional, para mals, ten1940
609
48447
47843572$
do-se a vista a PORTUCALE-77.
1970
958
320811
591 148428$(A crltlca construtlva e 0 melhor louvor
concedldo ao que e criticado).
1974
1010
296615
895146287$

Sem qualquer excepcao, em todos os selos emitidos para S. Tome e Principe anteriormente a 1911, 0 nome do santo esta escrito THOME, com H, como mandava a ortografia da epoca (fig. 1).

Mas, por forca de habitos adquiridos e,
ate, por certa dose de ignorancia, a reforma
nao atingiu a todos simultaneamente e desde logo. Assim e que na serie de selos de
porteado, emitida em 19,22, em cada folha
de 28 selos nos aparece urn legendado com
-THOME», 0 que constituiu urn erro.
Ha 'pouco mais de urn ana apareceu no
mercado, a venda a retalho, uma notavel e
bern especializada coleccao de selos de
S. Tome e Principe, onde colhemos varios
exemplares para a nossa. Ficamos, entao,
muito surpreendido e fortemente chocado ao
encontrarmos os 10 valores da serie de porteado, emitida em 1904, com a legenda
• TOME-, sem H. (fig. 3).

fig. 1
Acontece, ate, que naquele tempo ninguem
.
pensaria em esc rever doutra for,ma.
Pela denominada Reforma OrtogrSfica de
1911, que profundamente remodelou a escrita portuguesa, aquele antroponimo perdeu
a letra H, 'para passar a ser simplesmente
TOME (fi~. 2).

fig. 2

fig. 3
A nossa surpresa fOi tanto maior quanto
e certo nao termos tido, ate ao momento,
qualquer noticia sobre tao atrevido erro, apesar de possuirmos quase toda a literatura
filatelica portuguesa, termos convivido com
inumeros filatelistas de todas as geracoes
e tido contacto com os 'principais negociantes. Acresce que 0 falecido Simoes Ferreira,
criador dum catalogo sensato e profundamente especlalizado, e editor da revista
PORTUGAL FILATELiCO, faleceu em 1946
sem de tal erro nos deixar noticia, apesar
das suas visitas de estudo a Casa da Moeda.
Pacientemente examinados os selos, objecto deste apontpmento, com;:lujmo~ que de-
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Esta falha permitiu que:

.. A

poupan~a

Por A. Guedes Magalhiies
L.F.E.P.

e os CTT..

1. Se apresentassem participacoes pela priPor VllOR COELHO
meira vez numa ExposiCao que nao deviam ter
sido aclmitidas por 0 seu nivel se poder conEm 10 de Abril ultimo, a Caixa Geral de
siderar como 0 de uma iniciacao;
Dep6sitos fez 100 anos. Tal facto foi asslnalade com uma exuberancia filatelica que
2. Se expusessem participacoes que, por
seu nlvel, apenas ocuparam urn numero de • merece a pena apontar.
quadros tao infimo, como urn, 0 que e impresEmbora naquele dia as astacoes dos Corslonante.
relos estivessem encerradas, a C. G. D. conFace a estes dois pontos, parece ter havido
seguiu que se apusesse carimbo comemoramals preocupacao no quantltativo que na quatlvo num 'posto que funcionou na sua sede
lidade.
em Lisboa. E ali ofereceu postais aluslvos
ao acontecimento. Alem disso, foram marb. Vlram-se participacoes e em numero
cadas, com a mesma data, 10 folhinhas do
apreclavel, que, desde 1968 nao obtiveram
.primeiro centenario» com igual numero de
mais que bronze em outra~ exposicoes;
flamulas todas diferentes: 7 em maquinas
c. Ultrapassava a dezena 0 numero de
de franquear (6 em Lisboa e 1 no Porto)
particlpacoes que ja haviam percorrldo varlas
e 3 em maquinas de carimbar das estacoes
Exposicoes de nivel da em causa, algumas ate
de Lisboa2, Porto e Coimbra.
cinco, sem terem sofrldo a minima alteracao;
A profusao, variedade e born gosto foram
d. Apareceram particlpacoes, autenticas
mals longe: a emissao de vinhetas flJatefraccoes das que Ihes deram origem que, em
licas e a promessa de uma emissao de selos
alguns casos, ate tinham designacao multo siem Outubro.
milares as das -progenitoras», 0 que as prejuS6 0 que se editou em comemoracao do
dicou, por tais fragmentacoes passarem a ter
Centenario ja constituirla uma pequena temenor valia.
matica de Poupanca, mas aquele Organismo
Outros aspectos poderiamos focar que s6
tern .desenvolvido ,notavel actlvidade e a
vlriam evidenclar alnda mais, a falta de menos
coleccao
podera ser enriquecida com outros
acerto da parte de certos filatelistas.
carimbos, como 0 daquele que se harmoSenhores filatelistas, face ao veriflcado, imnizava perfeitamente com 0 desenho do sopoe-se a melhor das reflexoes sobre estes
brescrito gentilmente oferecido pela C. G. D.
pontos, e nao s6 C(;!1I vista ao futuro.
em 1972.
Se algo de pesslmlsmo se pretende depreNuma epoca em que se apela para sacr"iender destas linhas, atestamos elaborar-se em
flcios econ6micos, a coleccao assegura inteerro pols, multo, mas mesmo multo, houve de
resse, nao s6 porque exlstem algumas flapositlvo; quanto mais nao fora, e em ultimo
mulas nos meses de Outubro de anos antecaso, 0 ter-se realizado a LUBRAPEX-76.
riores, mas tambem porque os proprios cn
De entre as trlnta novas coleccoes surgldas,
facilitam dep6sitos, como anunciaram em flae logo nesta ExposlCao, julgamos que, pelo
mula que correu nos mals recuados anos
menos, uma meia dezena deve merecer atende 1966/7:
cao especial dos seus possuidores. Nao as referimos por motivos 6bvios e nal) podlamos
-Caixa Economica Postal- 900 estacoes
deixar de fazer esta oportuna referencla, como
dos Correios a vossa disposicao •.
urn -alerta-.
As estacoes aumentaram, ultrapassando
Que I) antes exposto seja motivo de refleo milhar em 1973, e, se 0 leitor se tentar
xao, repetimos; este e 0 unico objectlvo desa coleccao, aqui tern alguns numeros que
tas linhas.
reflectem, embora palidamente, 0 contributo
Conquanto a LUBRAPEX-76 e X Exposi~iio
dos cn para a poupanca nacional atraves
Filartelica Nacional tenha sido urn Certame
da Caixa Economica Postal:
dlgno da cidade do Porto e premio ao esforco
despendido por todos quantos nela empregaOlnhelro
ram 0 melhor do seu esforco e saber, nao
deposltado
Estaoiles
Oep6sltos
podiamos deixar de focar estes aspectos, a
bern da Filatelia Nacional, para mals, ten1940
609
48447
47843572$
do-se a vista a PORTUCALE-77.
1970
958
320811
591 148428$(A crltlca construtlva e 0 melhor louvor
concedldo ao que e criticado).
1974
1010
296615
895146287$

Sem qualquer excepcao, em todos os selos emitidos para S. Tome e Principe anteriormente a 1911, 0 nome do santo esta escrito THOME, com H, como mandava a ortografia da epoca (fig. 1).

Mas, por forca de habitos adquiridos e,
ate, por certa dose de ignorancia, a reforma
nao atingiu a todos simultaneamente e desde logo. Assim e que na serie de selos de
porteado, emitida em 19,22, em cada folha
de 28 selos nos aparece urn legendado com
-THOME», 0 que constituiu urn erro.
Ha 'pouco mais de urn ana apareceu no
mercado, a venda a retalho, uma notavel e
bern especializada coleccao de selos de
S. Tome e Principe, onde colhemos varios
exemplares para a nossa. Ficamos, entao,
muito surpreendido e fortemente chocado ao
encontrarmos os 10 valores da serie de porteado, emitida em 1904, com a legenda
• TOME-, sem H. (fig. 3).

fig. 1
Acontece, ate, que naquele tempo ninguem
.
pensaria em esc rever doutra for,ma.
Pela denominada Reforma OrtogrSfica de
1911, que profundamente remodelou a escrita portuguesa, aquele antroponimo perdeu
a letra H, 'para passar a ser simplesmente
TOME (fi~. 2).

fig. 2

fig. 3
A nossa surpresa fOi tanto maior quanto
e certo nao termos tido, ate ao momento,
qualquer noticia sobre tao atrevido erro, apesar de possuirmos quase toda a literatura
filatelica portuguesa, termos convivido com
inumeros filatelistas de todas as geracoes
e tido contacto com os 'principais negociantes. Acresce que 0 falecido Simoes Ferreira,
criador dum catalogo sensato e profundamente especlalizado, e editor da revista
PORTUGAL FILATELiCO, faleceu em 1946
sem de tal erro nos deixar noticia, apesar
das suas visitas de estudo a Casa da Moeda.
Pacientemente examinados os selos, objecto deste apontpmento, com;:lujmo~ que de-
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vem ter sldo Impressos com galvanos exlstentes na Casa da Moeda, mas em tons dlferentes dos originals, como nao .podla delxar de ser, em papel Iigelramente mals espesso e mals branco e com goma menos
transparente e mals esbranquIc;ada.
Os algarlsmos e as letras de GREIS. dlferem senslvelmente dos originals de 1904.
Partlcularmente notavel e a legenda -S. TOMJ: E PRINCIPE. que fOi utllizada, tal como
se encontrava quando acabou a impressao
das ultlmas tiragens dos selos de ponteado
em folhas de 20 (fig. 2).
Como fol possivel produzirem·se tais anacronlsmos, de que 56 agora tomamos conhecimento?
Supom0s poder atribuir a autorla ao fabrlcante dos -Selos Clandestlnos do tlpo
Ceres •.

NOVIDADES
SERVICO DE ASSINATURAS
SERVIMOS TUDO
QUALQUER PAIS au TEMA
DISPOMOS DUM BOM SERVICO
SEM FALHAS A
PRECOS VANTAJOSOS
SOLlCITE FOLHETO INFORMATIVO
SEM COMPROMISSO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS

c. Santana
AV. DA L1BERDADE, 157·1.LIS BOA (Metro: Avenlda)

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

MARCOFILIA DE PORTUC~L - LECISLA~AO
- EMISSOES DE SEL05 E MARCOFILIA
DOS NOVOS PArSES DE EXPRESSAO PORTUCUESA

INQU£RITO FILAT£LICO
DE MLADA FRONTA

campi/ado par JOSi: RODRIGO DIAS FERREIRA

Do jornal checoslovaco -Mlada Fronta ..
recebemos, com 0 pedldo de publicac;ao, 0
segulnte 'comunlcado que, gostosamente,
Inserlmos:

MARCOFILIA
PORTUGAL

-Convldamos todos os fllatelistas a partlclpar no XIII ano de um inquerlto fllatelico
Internaclonal, organlzado pela redacc;iio do
jornal Mlada Fronta:

Escolha

0

Carimbos do 1.- dia de

VISITE AS '1NSTALA~oES DO C. F. P.
'ETORNAR-SB-A liM ASSIDUO
FIWlUENTAOOR DA rIDSSA SEDE

circula~o

ALFABETIZA(;AO. Llsboa. 15 de Setembro
de 1976. Carlmbos Identicos em Porto (Mu·
niciplo) Colmbra (ao Mercado) e Funchal.
PORTUCALE 77. Llsboa. 30 de Setembro de
1976. Carimbos Idt'inticos em Porto (Munlci·
pio) Colmbra (ao Mercado) e Funchal.
LUBRAPEX-76. Llsboa, 9 de Outubro de
1976. Carimbos Identicos em Porto (Munlci'
pio) Colmbra (ao Mercado) e Funchal.
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. Llsboa) 29
de Outubro de 1976. Carimbos Idt'inticos em
Porto (Municipio), Colmbra (ao Mercado) e
Funchal.

melhor selo checoslovaco

do ana de 1975
Devem responder 85 segulntes perguntas:
Qual 0 selo checoslovaco do ano de 1975
que considerals melhor: a) no campo da
crlac;ao artistlea fllatelica original e b) no
campo da reproduc;eo de outra obra de arte
e porqul!?
Todos os que responderem a estas duas
perguntas e juntarem um sobrescrlto com
o seu enderec;o mals 0 cupeo de resposta
Internacional receberao uma gravura espe·
clal com a ·reproduc;eo do selo mals votado.
As colectlvldades fllatelicas pod em partl·
eipar no Inquerlto em nome colectlvo. Bas·
tara, quando envlarem os resultados do
voto, referlr 0 numero de membros que
particlparam no Inquerlto. A res posta deve
ser assinada por dols membros dlrlgentes
da respectlva colectlvldade. Juntar, por fa·
vor, os dols cupoes Internaclonals de res·
posta. A ·redacc;eo do -Mlada Fronta. ofe·
recera, pela sua parte, lembranc;as a todos
os particlpantes no voto colectlvo para res·
posta ao Inquerlto.
Devels envlar a vossa resposta com a
maior brevldade. se possivel. por aviso.

Carimbos comemorativos
JUVENTUDE E FlLATELlA DO CCP. Porto.
18 de Setembro de 1976. Posto de Correlo na
Rua D. Manuel II, 30.
EXPOSICAO DO TELEFONE BELL, J:vora,
1 de Outubro de 1976. Posto de Correlo no
Centro Cultural de J:vora.
7.· DIA DA AEROFILATELlA. Ponta Delgada,
3 de Outubro de 1976. Estac;ao de Correlo do
Aeroporto de Llsboa, 3 de Outubro de 1976.
Posto de Correlo no Aeroporto de Llsboa.
XV CAMPEONATO EUROPEU DE HOQUEI
EM PATINS (Junlores) . Barcelos, 4 de Outubro
de 1976. Estac;ao de Correlo.
16.· CONCURSO INTERNACIONAL DE AN·
DEBOL. Estoril, 4 de Outubro de 1976. Posto
de Correio do Hotel Estorll Sol.
V ENCONTRO DOS BIBLlOTECARIOS AR·
QUIVISTAS E DOCUMENTALlSTAS PORTU·
GUESES. Braga, 6 de Outubro de 1976, Posto
de Correlo na Unlversldade do Mlnho. Largo
do Pac;o.

As respostas devem ser dlrlgldas para:

FACA·NOS UMA VISITA
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«Mlada Fronta.
I L'Enquete Phllatelistlque I
Panska 8
Praga 1
112 22 Checoslovaquia

LUBRAPEX -

Dia da
Dla do
de 1976,
Dia da
1976.
Dia do
de 1976.

Maxlmafilla, 12 de Outubro de 1976.
Comerclo Fllatelico, 15 de Outubro
Fllatelia Tematica, 16 de Outubro de
Jornallsmo FilatEilico, 17 de Outubro

Estas marcas de dla comemoratlvas da Lu·
brapex-76 foram apllcadas nas corresponden·
clas apresentadas no Posto de Correlo. Pavl·
Ihao dos Desportos. Porto.
EXPOSICAO DE FILUMINISMO DE ESPA·
NHA. Porto, 12 de Outubro de 1976. Posto de
Correlo na Cas a de Espanha . Avenida Rodri·
gues de Freitas, 393.
IX CONCURSO INTERNACIONAL DE PESCA
DESPORTIVA DE MAR. Vila Praia de Ancora,
15 de Outubro de 1976.
XIX JAMBOREE MUNDIAL NO AR, Porto,
16 de Outubro de 1976. Posto de Correlo na
Junta Regional do Corpo Naclonal de Escu·
tas. Rua das Flores, 107·1.·.
XIX JAMBOREE MUNDIAL NO AR. Angra
do Heroismo, 16 de Outubro de 1976. Pos·
to de Correio no Grupo n.· 52 da AssoclaC;ao dos Escuteiros de Portugal. Rua Dr. An·
t6nlo Moniz, 14.
XIX JAMBOREE NO AR . Funchal, 16 de Outubro de 1976. Posto de Correlo no Grupo 24
da Assoclac;ao dos Escuteiros de Portugal.
Rua da Mourarla, 34.
3.· SALAO DE AEROFILATELIA. Lisboa, 23
de Outubro de 1976. Posto de Correio no
Clube Filatelico de Portugal. Avenlda Alml·
rante Reis, 70-5.·.
24.· CONGRESSO INTERNACIONAL DO
CHAVES DE OURO. Lisboa, 9 de Novembro
de 1976. Posto de Correlo no Hotel Altls.
EXPOSICAO FILATWCA DO CINQUENTE·
NARIO DO ORFEAO DA COVILHA. Covilha,
14 de Novembro de 1976. Posto de Correlo
no Orieao da Covilha.

76

Fliimulas
Dla da Juventude, 10 de Outubro de 1976.
Dia da Fllate1ia Classlca, 11 de Outubro de
1976,
Central de Correlo. (0)

o

prazo para a recepc;iio das respostas
termlna em 15 de Abril de 1977 ••

L

DIA MUNDlAL DA POUPANCA. 31 DE OUTUBRO DE 1976. CAIXA GERAL DE DEPOSI·
TOS. 100 ANOS 1876/1976. Llsboa, Esta~ao
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Dia da Fllate1ia Classlca, 11 de Outubro de
1976,
Central de Correlo. (0)
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prazo para a recepc;iio das respostas
termlna em 15 de Abril de 1977 ••
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DIA MUNDlAL DA POUPANCA. 31 DE OUTUBRO DE 1976. CAIXA GERAL DE DEPOSI·
TOS. 100 ANOS 1876/1976. Llsboa, Esta~ao
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DIA MUNDIAL DA POUPANCA. 31 DE OUTUBRO. 100 ANOS 1876/1976. CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS. Porto, Esta<;iio Central de Correia. (0)
DlA MUNDIAL DA POUPANCA. 31 DE OUTUBRO. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 100
ANOS. 1876/1976, Coimbra Centro Regional
Postal. (0)
50.· ANIVERSARIO DA ASSOCIACAO PROTECTORA DOS DIABi:TICOS DE PORTUGAL.
Llsboa [a) PORTO 9-18 DE OUTUBRO . •WBRAPEX 76-. Porto. (a)
(0)

Aguardamos as respostas do cn II consulta onde foram utilizadas estas fliimulas.

LECISLA<;AO
PORTUGAL
Portarla n.· 302/76. 15.5.1976. Emlssiio extraordlnarla de selos com taria fosforescente,
comemorativa da Europa 76.
Portarla n.· 323/76. 25.5.1976. Emissao extraordinaria de selos com taria fosforescente,
comemorativa da Interphil 76.
Partaria n.· 408/76. 8.7.1976. Emlssiio extraordinaria de selos com taria fosforescente,
comemorativa da Lei das Sesmarias.
Portaria n.O 430/76. 20.7.1976. Emlssao extraordinarla de selos com taria fosforescente,
comemoratlva dos XXI Jogos Olimplcos .
Portarla n.· 514, 3.7.1976. Regulamento das
maqulnas de franquear. Deposito de um exemplar para modelo.
NORMAS PRIVATIVAS DOS CTT
CC 00 1976 DSC. 9.6.1976. Vlet-Nam do
SuI. Aceitacao de correspondencla.
CC 00 2176 DSC. 15.6.1976. Avencas. Portes dos jornais e publica<;oes peri6dlcas .
CC 00 2376 DSC. 22 .7.1976. Vinhetas. (Subscreva obrigacoes do Tesouro).

XVII Anlversarlo da O. U. A ... Luanda, 25 de
Maio de 1976.
CAMPANHA DO CAFIO. Luanda, 16 de JuIho de 1976.
DIA DAS FORCAS ARMADAS . L\landa,
1 de Abril de 1976,
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REPllBLlCA DE CABO VERDE
Emissio comemoratlva do XX Aniversarlo
do P.A.I.G.C.
Em 19 de Setembro fol posto a circular
o selo da emissao «XX Aniversario do
P.A.I.G.C .• nas seguintes quantidades e taxa :
500.000 de 1S00
o selo cujo desenho e do artista caboverdiano Jose Rodrigues tem 0 formato horizontal, as dimensoes de 30 x 40 mm., com
os denteados 'CIe 13 x 13 1/2.
Os trabalhos de Impressiio foram executados em off-set a quatro cores pela Lltografia
Nacional- Porto.
Os Correlos edltaram tambem 10.000 sobrescritos do 1.. dia com a taxa de 1$00 e
vendidos ao preco de 4$00.
Sobrecargas
Selos de 1968/1974 sobrecarregados
Republica de
4$00 N.· 372 Yvert
4$50 N." 349 Yvert
Informacao de aL'Echo de la Timbrologie.
n.· 1471, de Novembro de 1976.
Emissao Mascaras
Selos de franquia
2, 3 e 5 Pesos
Selos de correio aereo
10, 15 e 20 Pesos
Bloco
50 Pesos
Emissiio Centenario da U.P.U.
Selos da emlssiio Mascaras com as sobrecargas.
.1874 Centenarlo da UPU 1974
Membro da UPU.
Selos de franqula
2, 3 e 5 Pesos

REPllBLlCA POPULAR DE ANGOLA
Carimbos comemorativos
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Selos de correlo aereo
10, 15 e 20 Pesos
Bloca
50 Pesos
Emissiio P.A.I.G.C,
3, 15 e 50 Pesos

EMISSAO HOMENAGEM A AMILCAR
CABRAL 3, 5, 6 e 10 Pesos

Feira de 28 de Agosto a 15 de Setembro de
1976.

Carimbo do 1: dia de circula~o
XX Aniversario do PAI.G.C .. Praia. (Esta~iio Central), 19 de Setembro de 1976.

REPllBLlCA DE S. TOME E PRINCIPE

REPllBLlCA DA GUINE-BISSAU
Carlmbo do 1: dia de circula.;io
XX Aniversarlo do P.A.I.G.C. de Setembro de 1976.

Bissau, 19

REPllBLlCA POPULAR DE MOCAMBIQUE
Emissio comemorativa do Centenario
do Selo Postal
Foi posta a Circular uma serie composta de
2 valores e com os seguintes detalhes:
1$50 Tlragem
6$00

1.000.000
500.000

Formato de 30 x 40 mm. folhas de 50 selos
com tlenteados 14.
A autorla dos selos e da Direcciio Nacional
de Propaganda e Publici dade foram impressos
em off-set na Imprensa Naclonal de M~am
bique.
Emissio Dia das Forl;8s Populares
de Mo.;amblque
Emissao de 300.000 selos com a taxa de
3$00_
Para esta emissao os CTM puseram II
venda dez mil sobrescritos comemorativos.
Sobrecarga FACIM 1976
Taxas: 2$50 da emissao
Unidade, Trabalho e Vigilancia

Emissiio Acordo de Argel
Taxas: 3$00 .. 10S00, 20$00 e 50$00
Emissio Proclama.;ao da Independencia
Taxas: 1$50, 4$00, 7550, 20$00 e 50$00.
Emissiio sobrecargas
Selos sobrecarregados com:
Rep. Democr..
12 -7 -75
$20 Uniformes militares
S35
540
7$50
2$50 5: Centenario da Descoberta das
IIhas de S. T. e PrinCipe.
2$50 1: Centenario Reforma Administrativa Ultramarina
4$00 V Centenario do Nascimento de D. Manuel I
5500 Centemirio Organizaciio Meteorol6gico Mundial
10$00 V Centenario Morte Infante D. Henrique.
Carimbo do 1: dia de circula~o
ACORDO DE ARGEL - S. Tome, 12 de
Julho de 1975.
PROCLAMACAO DA INDEPEND£NCIA. ,so
Tome, 21 de Dezembro de 1975.

TIMOR
BIBLIOGRAFIA FILATELlCA
Desde 0 passado dia 23 de Outubro que
se encontra restabelecido 0 servico de aceitaciio de correspondencia por aviiio para Dili
(Via Indonesia).

Carimbos do 1: dia de circula~o

BIBLIOGRAFIA FILATeLiCA

CENTENARIO DO SELO POSTAL 1876/1976.
25 de Julho de 1976. Os carlmbos que apenas tem 0 nome .Mocambique. e niio Indicam 0 nome do local, foram aplicados em
Maputo, Inhambane, Belra, Ouelimane e Nampula.
DIA DAS FORCAS POPULARES DE MOCAMBIOUE, Maputo, 25 de Setembro de
1976.
Carimbos comemorativos

Assinalamos a edi<;ao das ultimas obras sobre Filatelia Portuguesa:
o SELO POSTAL - Antecedentes, Breve
historia do selo postal - 0 coleccionador de
selos e as suas motivac;oes - 0 selo postal
e os seus aspectos s6cio-economico e politico-cultural - Dr. Eurico Carlos Esteves Lage
Cardoso.
Selos clandestinos tipo Ceres. Portugal e
Ultramar. Joao Moreira Baptista. EdiC;iio dos
Correios e Telecomunlcac;oes de Portugal
(1976).
LUBRAPEX-76. Catalogo da Exposic;ao Filatelica Luso-Brasileira.

FACIM. Maputo. CTM. Maputo, 28 de Agosto de 1976. Os CTM emitiram 5.000 sobrescritos. 0 posto esteve aberto no recinto da
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DIA MUNDIAL DA POUPANCA. 31 DE OUTUBRO. 100 ANOS 1876/1976. CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS. Porto, Esta<;iio Central de Correia. (0)
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ANOS. 1876/1976, Coimbra Centro Regional
Postal. (0)
50.· ANIVERSARIO DA ASSOCIACAO PROTECTORA DOS DIABi:TICOS DE PORTUGAL.
Llsboa [a) PORTO 9-18 DE OUTUBRO . •WBRAPEX 76-. Porto. (a)
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NORMAS PRIVATIVAS DOS CTT
CC 00 1976 DSC. 9.6.1976. Vlet-Nam do
SuI. Aceitacao de correspondencla.
CC 00 2176 DSC. 15.6.1976. Avencas. Portes dos jornais e publica<;oes peri6dlcas .
CC 00 2376 DSC. 22 .7.1976. Vinhetas. (Subscreva obrigacoes do Tesouro).

XVII Anlversarlo da O. U. A ... Luanda, 25 de
Maio de 1976.
CAMPANHA DO CAFIO. Luanda, 16 de JuIho de 1976.
DIA DAS FORCAS ARMADAS . L\landa,
1 de Abril de 1976,
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REPllBLlCA DE CABO VERDE
Emissio comemoratlva do XX Aniversarlo
do P.A.I.G.C.
Em 19 de Setembro fol posto a circular
o selo da emissao «XX Aniversario do
P.A.I.G.C .• nas seguintes quantidades e taxa :
500.000 de 1S00
o selo cujo desenho e do artista caboverdiano Jose Rodrigues tem 0 formato horizontal, as dimensoes de 30 x 40 mm., com
os denteados 'CIe 13 x 13 1/2.
Os trabalhos de Impressiio foram executados em off-set a quatro cores pela Lltografia
Nacional- Porto.
Os Correlos edltaram tambem 10.000 sobrescritos do 1.. dia com a taxa de 1$00 e
vendidos ao preco de 4$00.
Sobrecargas
Selos de 1968/1974 sobrecarregados
Republica de
4$00 N.· 372 Yvert
4$50 N." 349 Yvert
Informacao de aL'Echo de la Timbrologie.
n.· 1471, de Novembro de 1976.
Emissao Mascaras
Selos de franquia
2, 3 e 5 Pesos
Selos de correio aereo
10, 15 e 20 Pesos
Bloco
50 Pesos
Emissiio Centenario da U.P.U.
Selos da emlssiio Mascaras com as sobrecargas.
.1874 Centenarlo da UPU 1974
Membro da UPU.
Selos de franqula
2, 3 e 5 Pesos

REPllBLlCA POPULAR DE ANGOLA
Carimbos comemorativos

BOLETIM DO CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL

Selos de correlo aereo
10, 15 e 20 Pesos
Bloca
50 Pesos
Emissiio P.A.I.G.C,
3, 15 e 50 Pesos

EMISSAO HOMENAGEM A AMILCAR
CABRAL 3, 5, 6 e 10 Pesos

Feira de 28 de Agosto a 15 de Setembro de
1976.

Carimbo do 1: dia de circula~o
XX Aniversario do PAI.G.C .. Praia. (Esta~iio Central), 19 de Setembro de 1976.

REPllBLlCA DE S. TOME E PRINCIPE

REPllBLlCA DA GUINE-BISSAU
Carlmbo do 1: dia de circula.;io
XX Aniversarlo do P.A.I.G.C. de Setembro de 1976.

Bissau, 19

REPllBLlCA POPULAR DE MOCAMBIQUE
Emissio comemorativa do Centenario
do Selo Postal
Foi posta a Circular uma serie composta de
2 valores e com os seguintes detalhes:
1$50 Tlragem
6$00

1.000.000
500.000

Formato de 30 x 40 mm. folhas de 50 selos
com tlenteados 14.
A autorla dos selos e da Direcciio Nacional
de Propaganda e Publici dade foram impressos
em off-set na Imprensa Naclonal de M~am
bique.
Emissio Dia das Forl;8s Populares
de Mo.;amblque
Emissao de 300.000 selos com a taxa de
3$00_
Para esta emissao os CTM puseram II
venda dez mil sobrescritos comemorativos.
Sobrecarga FACIM 1976
Taxas: 2$50 da emissao
Unidade, Trabalho e Vigilancia

Emissiio Acordo de Argel
Taxas: 3$00 .. 10S00, 20$00 e 50$00
Emissio Proclama.;ao da Independencia
Taxas: 1$50, 4$00, 7550, 20$00 e 50$00.
Emissiio sobrecargas
Selos sobrecarregados com:
Rep. Democr..
12 -7 -75
$20 Uniformes militares
S35
540
7$50
2$50 5: Centenario da Descoberta das
IIhas de S. T. e PrinCipe.
2$50 1: Centenario Reforma Administrativa Ultramarina
4$00 V Centenario do Nascimento de D. Manuel I
5500 Centemirio Organizaciio Meteorol6gico Mundial
10$00 V Centenario Morte Infante D. Henrique.
Carimbo do 1: dia de circula~o
ACORDO DE ARGEL - S. Tome, 12 de
Julho de 1975.
PROCLAMACAO DA INDEPEND£NCIA. ,so
Tome, 21 de Dezembro de 1975.

TIMOR
BIBLIOGRAFIA FILATELlCA
Desde 0 passado dia 23 de Outubro que
se encontra restabelecido 0 servico de aceitaciio de correspondencia por aviiio para Dili
(Via Indonesia).

Carimbos do 1: dia de circula~o

BIBLIOGRAFIA FILATeLiCA

CENTENARIO DO SELO POSTAL 1876/1976.
25 de Julho de 1976. Os carlmbos que apenas tem 0 nome .Mocambique. e niio Indicam 0 nome do local, foram aplicados em
Maputo, Inhambane, Belra, Ouelimane e Nampula.
DIA DAS FORCAS POPULARES DE MOCAMBIOUE, Maputo, 25 de Setembro de
1976.
Carimbos comemorativos

Assinalamos a edi<;ao das ultimas obras sobre Filatelia Portuguesa:
o SELO POSTAL - Antecedentes, Breve
historia do selo postal - 0 coleccionador de
selos e as suas motivac;oes - 0 selo postal
e os seus aspectos s6cio-economico e politico-cultural - Dr. Eurico Carlos Esteves Lage
Cardoso.
Selos clandestinos tipo Ceres. Portugal e
Ultramar. Joao Moreira Baptista. EdiC;iio dos
Correios e Telecomunlcac;oes de Portugal
(1976).
LUBRAPEX-76. Catalogo da Exposic;ao Filatelica Luso-Brasileira.

FACIM. Maputo. CTM. Maputo, 28 de Agosto de 1976. Os CTM emitiram 5.000 sobrescritos. 0 posto esteve aberto no recinto da
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LUBRAPEX-76. Palmares.
Catalogo do 3.D Salao de Aerofilatelia. Clube Filatelico de Portugal.
Catalogo da 1." Mostra de Literatura Filatelica. Clube Filatelico de Portugal.
Simoes Ferreira. Catalogo de selos postals
Portugal (Continental, Jlhas, Colonias e Novos Parses de Expressao Portuguesa. 1977,
53.& Edicao de Mercado Filatelico, Rua 31 de
Janeiro, 190 · Porto.
Selos de PORTUGAL 1977. Colorido Catalogo. Edicao Publifil.
Regulamento da ExposiCao de Divulgacao
Filatelica Juvenil do Norte de Portugal.
• JUVENORPEX- - 76 Seccao Filatelica do
Centro Universitario do Porto.
Regulamento da ExposlCao Filatelica Cinquentenario Orfeao da Covilha.
Artigos de interesse sobre filatelia portuguesa publicados em publicacoes estrangeiras.
German Mailboat Services to East Africa
1890-1914 K. Pennyculck In • The London Philatelist-; vol. 85 n.D 1001/1002, 1005/1006
(Continua em publicacao).
America Latina. EI Serviclo de Paquebotes
Britanicos a Brasil y Buenos Aires 1808-1876. Un resumo de su desarollo. Por el
Reverendo J. N. T. Howat.
Le Portugal et ses timbres. Pelo Prof. H.
Perrot no • Bulletin du Cercle Philatelique
Versulin n.D 26 de Setembro de 1976.

-*-

Escrevem-nos varios coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores
portugueses, entre eles:
MARCEL LOOSVElDT. Rue de Fierlant 16-1960 Sterrbeck. Belgica. Deseja trocar selos.
Correspondencla em frances.
EUGENIUS PIASECKI. ul. J. Matejki
2. 67400 Wschowa. Polonia. Deseja trocar selos
IVAN SOIN - Rue Nikola Voinovski, 69.
Sofia 1510. Bulgaria. Deseja trocar selos usados de Portugal e ex-colonlas. Da em troca
selos novos e usados da Bulgaria e da Russia.
DR. MARIO ALBANESE. Via Gerso, 15. Lugano. Suica. Desejo selos de Portugal, dou
Su ir;:s , Italia, Vatlcano e Liechstenstein.
C. l. E. GIRAD-Pythagorantraat, 122. Ames.
terdam/Wgm 1006. Holanda. Oeseja trocar selos de Portugal e ex-colonias. Correspondencia em frances, ingles ou alemao.
WILLIAN DE ALMEIDA FLOTER - Rua Brasil,
588. 19800. Assis (S. P.) Brasil. Deseja trocar sobrescritos com carimbos comemarativos. Da Brasil" recebe Portugal.
ANDRZEJ PHILIPS - Gs Bah 11 ~oj Swiat.

20/12. 61-387 Poznan. Polonia. Estuda portugues. Deseja urn correspondente para trocas filateJicas.
Al.:FREDO POTINARI MARAN CA. Rua Rego
,Freitas, 245. Ap. 62 S. Paulo 01220. Brasil.
Colecciona selos us ados de paises da europa ate 1917. Troca dos temas: fauna, flora,
quadros, pinturas e velculos terrestres.
DENNY AMARI NISHITSUJI. C. Postal, 12,
CEP 86-280. Urai Parana. Brasil. Deseja trocar
selos do Brasil.
JUAREZ RIBEIRO. Rua Joao Gualberto, 320.
C. Postal 114. 84670. Palmas, Parana. Brasil.
Pretende trocar selos, postais e calendarios.
JOHN SIN - Rua Martins de Sa, 66. Cep .
04128 V. Mariana. S. Paulo. Brasil. Estudante
com 14 anos, deseja trocar selos do Brasil,
China, etc. por selos dos temas: espaco, foguetes e desportos.
ROTA GIUSEPPE - Via Vigano, 4.20124 Milano. Italia. Desejo trocar selos da Italia por
selos de Portugal.
Estes enderecos sao indlcados sem compromisso nem responsabilidade da nossa parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsability on our part.
Ces adresses sont donnes sans engagement
ni responsabilite de notre part.

Domingos Sacramento
Mercado Filatetico de Lisboa
Rua do Crucifixo, 28 -

Telef. 324891

LlSBOA·2

*

VARIADO SORTIDO DE S£RIES CDMPLETAS E SELOS ISOLADOS, DE PORTUGAL ULTRAMAR E ESTRANGEIROS

*

TODO 0 MATERIAL NECESSARIO
AO FILATELISTA

*

ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR,
ESTRANGEIRO, EDI<;OES SIMOES FERREIRA, DOMINGOS DO SACRAMENTO
E ELADIO DOS SANTOS

*

Circulares gratis ' em
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tWx·78

«CAPEX 78»
Uma Exposicao Internacional com 0 nome
CAPEX comemorara 0 centenario da admissao
do Canada a Uniao Postal Universal em 1878.
Esta exposicao sera a rna is completa e bern
elaborada que jamais teve lugar no Canada.
o local da exposicao sera no Canadian National Exibition em Toronto, com uma superflcle de vinte mil metros quadrados, sendo a
i1uminacao artificial.
CAPEX 78 tera lugar de 9 a 18 de Junho
de 1978. A Toronto AssOCiation of Philatelic
Exibltlons ficou encarregada da sua preparacao sob os ausprcios da Royal Philatelic
Society of Canada e com 0 patroclnlo da Federaceo Internacional de Filatelia.
o Ministerio dos Correios do Canada participara e emitira nessa ocasiao selos comemorativos e urn bloco.
Tres mil e quinhentos quadros com as dimensoes 89 x 119 cm. estao a disposicao dos
exposltores e pela primeira vez numa exposicao Internacional havera uma classe especial para a Historla Postal compreendendo
500 quadros que serao julgados separadamente.
Uma bolsa internacional, representacoes
especiais de varios govemos e coieccoes
de grande renome valorizarao em muito a
ExposlCao.
A cidade de Toronto, nas margens do Lago
Ontario, conta com dols milhoes eo meio de
habltantes sendo a maiorla de lingua Inglesa,
que, com os seus numerosos grupos etnicos,
contribuem para criar uma atmosfera cosmopolita. A cidade e tambemrecomerrdada pelos seus ,numerosos teatros, restaurantes e
boutiques.
A cidade de Toronto esta a uma hora de
voo da maioria das cidades dos Estados Unidos e servida por numerosas auto-estradas.
Os seus museus sao atraccoes adlcionais
tais como 0 Royal Ontario Museum reconhecido internacionalmente pela sua coleccao de
objectos de arte da China oUt 0 Marine Museum para os conhecedores da vida maritima. Os amadores de arte e de cultura podem
fazer uma escoiha, a Gaieria de Arte, 0 Centro Theatrale O'Keefe, 0 Mc Laughlin Planetarium, 0 impressionante OntariO Science
Centre, 0 Zoo Metropolitano ocupando 710
acres.

As fontes hoteleiras da cidade sao modernas e numerosas com mais de21.000 quartos
a disposiCao dos visitantes.
o Comissario para Portugal e 0 Sr. FERNANDO GOMES CARRAO - Avenlda Mouzinho de Albuquerque, 24 - 4.D Dt.D lISBOA.

NUMlfllARlL lOA.
Compra e vende
SELOS
MOEDAS
MEDALHAS

Cal~da

do Carmo, 25 5/1 - Esq.

TELEFONE 365207

LISBOA-2

HOPKINS AUCTIONS
THE SQUARE
CF399SU, PORTH

MID-GLAM
ENGLAND
VENDEMOS SELDS EM L£ILAO
EUROPA, COLON lAS INGLESAS,
TODO 0 MUNDO
PECA CATALOGOS GRATIS
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Catalogo da 1." Mostra de Literatura Filatelica. Clube Filatelico de Portugal.
Simoes Ferreira. Catalogo de selos postals
Portugal (Continental, Jlhas, Colonias e Novos Parses de Expressao Portuguesa. 1977,
53.& Edicao de Mercado Filatelico, Rua 31 de
Janeiro, 190 · Porto.
Selos de PORTUGAL 1977. Colorido Catalogo. Edicao Publifil.
Regulamento da ExposiCao de Divulgacao
Filatelica Juvenil do Norte de Portugal.
• JUVENORPEX- - 76 Seccao Filatelica do
Centro Universitario do Porto.
Regulamento da ExposlCao Filatelica Cinquentenario Orfeao da Covilha.
Artigos de interesse sobre filatelia portuguesa publicados em publicacoes estrangeiras.
German Mailboat Services to East Africa
1890-1914 K. Pennyculck In • The London Philatelist-; vol. 85 n.D 1001/1002, 1005/1006
(Continua em publicacao).
America Latina. EI Serviclo de Paquebotes
Britanicos a Brasil y Buenos Aires 1808-1876. Un resumo de su desarollo. Por el
Reverendo J. N. T. Howat.
Le Portugal et ses timbres. Pelo Prof. H.
Perrot no • Bulletin du Cercle Philatelique
Versulin n.D 26 de Setembro de 1976.
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Escrevem-nos varios coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores
portugueses, entre eles:
MARCEL LOOSVElDT. Rue de Fierlant 16-1960 Sterrbeck. Belgica. Deseja trocar selos.
Correspondencla em frances.
EUGENIUS PIASECKI. ul. J. Matejki
2. 67400 Wschowa. Polonia. Deseja trocar selos
IVAN SOIN - Rue Nikola Voinovski, 69.
Sofia 1510. Bulgaria. Deseja trocar selos usados de Portugal e ex-colonlas. Da em troca
selos novos e usados da Bulgaria e da Russia.
DR. MARIO ALBANESE. Via Gerso, 15. Lugano. Suica. Desejo selos de Portugal, dou
Su ir;:s , Italia, Vatlcano e Liechstenstein.
C. l. E. GIRAD-Pythagorantraat, 122. Ames.
terdam/Wgm 1006. Holanda. Oeseja trocar selos de Portugal e ex-colonias. Correspondencia em frances, ingles ou alemao.
WILLIAN DE ALMEIDA FLOTER - Rua Brasil,
588. 19800. Assis (S. P.) Brasil. Deseja trocar sobrescritos com carimbos comemarativos. Da Brasil" recebe Portugal.
ANDRZEJ PHILIPS - Gs Bah 11 ~oj Swiat.

20/12. 61-387 Poznan. Polonia. Estuda portugues. Deseja urn correspondente para trocas filateJicas.
Al.:FREDO POTINARI MARAN CA. Rua Rego
,Freitas, 245. Ap. 62 S. Paulo 01220. Brasil.
Colecciona selos us ados de paises da europa ate 1917. Troca dos temas: fauna, flora,
quadros, pinturas e velculos terrestres.
DENNY AMARI NISHITSUJI. C. Postal, 12,
CEP 86-280. Urai Parana. Brasil. Deseja trocar
selos do Brasil.
JUAREZ RIBEIRO. Rua Joao Gualberto, 320.
C. Postal 114. 84670. Palmas, Parana. Brasil.
Pretende trocar selos, postais e calendarios.
JOHN SIN - Rua Martins de Sa, 66. Cep .
04128 V. Mariana. S. Paulo. Brasil. Estudante
com 14 anos, deseja trocar selos do Brasil,
China, etc. por selos dos temas: espaco, foguetes e desportos.
ROTA GIUSEPPE - Via Vigano, 4.20124 Milano. Italia. Desejo trocar selos da Italia por
selos de Portugal.
Estes enderecos sao indlcados sem compromisso nem responsabilidade da nossa parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsability on our part.
Ces adresses sont donnes sans engagement
ni responsabilite de notre part.

Domingos Sacramento
Mercado Filatetico de Lisboa
Rua do Crucifixo, 28 -
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Uma Exposicao Internacional com 0 nome
CAPEX comemorara 0 centenario da admissao
do Canada a Uniao Postal Universal em 1878.
Esta exposicao sera a rna is completa e bern
elaborada que jamais teve lugar no Canada.
o local da exposicao sera no Canadian National Exibition em Toronto, com uma superflcle de vinte mil metros quadrados, sendo a
i1uminacao artificial.
CAPEX 78 tera lugar de 9 a 18 de Junho
de 1978. A Toronto AssOCiation of Philatelic
Exibltlons ficou encarregada da sua preparacao sob os ausprcios da Royal Philatelic
Society of Canada e com 0 patroclnlo da Federaceo Internacional de Filatelia.
o Ministerio dos Correios do Canada participara e emitira nessa ocasiao selos comemorativos e urn bloco.
Tres mil e quinhentos quadros com as dimensoes 89 x 119 cm. estao a disposicao dos
exposltores e pela primeira vez numa exposicao Internacional havera uma classe especial para a Historla Postal compreendendo
500 quadros que serao julgados separadamente.
Uma bolsa internacional, representacoes
especiais de varios govemos e coieccoes
de grande renome valorizarao em muito a
ExposlCao.
A cidade de Toronto, nas margens do Lago
Ontario, conta com dols milhoes eo meio de
habltantes sendo a maiorla de lingua Inglesa,
que, com os seus numerosos grupos etnicos,
contribuem para criar uma atmosfera cosmopolita. A cidade e tambemrecomerrdada pelos seus ,numerosos teatros, restaurantes e
boutiques.
A cidade de Toronto esta a uma hora de
voo da maioria das cidades dos Estados Unidos e servida por numerosas auto-estradas.
Os seus museus sao atraccoes adlcionais
tais como 0 Royal Ontario Museum reconhecido internacionalmente pela sua coleccao de
objectos de arte da China oUt 0 Marine Museum para os conhecedores da vida maritima. Os amadores de arte e de cultura podem
fazer uma escoiha, a Gaieria de Arte, 0 Centro Theatrale O'Keefe, 0 Mc Laughlin Planetarium, 0 impressionante OntariO Science
Centre, 0 Zoo Metropolitano ocupando 710
acres.

As fontes hoteleiras da cidade sao modernas e numerosas com mais de21.000 quartos
a disposiCao dos visitantes.
o Comissario para Portugal e 0 Sr. FERNANDO GOMES CARRAO - Avenlda Mouzinho de Albuquerque, 24 - 4.D Dt.D lISBOA.
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ELADIO DE SANTOS
,

.

CASA
FUNDADA
EM
1922
RUA BERNARDO LIMA, 27 - LlSBOA·1 - Tel. 49725

======================~~================~~ ~~~--~~

SERIES COMPLETAS DE PORTUGAL
DEZEMBRO DE 1976
Numeros do nosso Catalogo. Selos novos

Pre{:os sujeitos a altera{:ao sem aviso previo
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

Cent.· da Cidade da Covilha .
Cent.· da Cidade de Santarem .
Cent.· Cabo Submarino
Vinho do Porto
Moinhos Portugueses
Europa
Escultores Portugueses
Presidente Salazar
Cong.· de Geologia
Oidade de Castelo Branco .
Servic;:o Meteorol6gico Nacional
Martires do Brasi·1 . .
Protecc;:ao a Natureza .
Paisagens e Monumentos (I)
2.· Cent.· da Cidade de Pinhel
Mes do Corac;:ao
Europa
XXII Cong.· I. R. U. . . . .
Olimpiadas de Munique . . . . .
Reforma Pombalina da Universidade
Independencia do -Brasil . . . . .
50.· Aniv.· Travessia Aerea Atlantico
Paisagens e Monumentos (II)
IV Cent.· de -Os LusiadasProdutividade
Europa
. . . . .
Presidente Medici, do Brasil
Pela Crianc;:a . . . . . . . .
25.· Aniv. Ministerio Comunicac;:oes
·Paisagens e Monumentos (III) .
II Cent." Ensino Primario Oficial .
Cent." Transp. Publicos do Porto .
50." Aniversario Liga dos Combatentes .
IV Cent. Feito Nuno Gonc;:alves Faria
Damiao de G6is. . . . . .
'Europa
Comunicac;:oes por via SaMlite .
Cent." de Marconi.
..
Paisagens e Monumentos (IV)
Centenario da U. P. U.
Musicos Portugueses
2000 Anos de Beja .
Natal • . . . .
Forc;:as Armadas •

1089·1090
1091·1092
1093·1096
1097-1100
1101-1106
1107-1109
1110·1115
1116-1119
1119-1122
ll:i!3-1125
1126·1128
1129·1131
1132·1135
1136-1139
1140·1142
1143·1145
1146-1148
1149·1151
1152·1157
1158-1160
1161-1164
1165·1168
1169·1172
1173·1175
1176-1178
1179-1181
1182·1185
118B·1188
1189·1191
1192·1195
1196·1199
1200·1202
1203·1205
1206·1207
1208-1210
1211-1213
1214·1216
1217-1219
1220·1227
1228-1233
1234-1239
1240-1242
1243·1245
1246-1248

2 v.
2 •

4 ..
4 •
6 •
3

»

G»
3

»

4 •
3 •
3 ..
3 •

4

»

4 •
3 »
3 »
3 »
6 •
3 -

4 »
4 •
4 •

3 »
3 •
3 •

4 •
3 •
3 »
4 •

4 •
3
3
2
3
3
3
3
8

»

•
•
•
•
•
•
•

G6

»

3 •
3
3 •

As encomendas devem vir acompanhadas da sua .mportancia,
acrescida dos respectivos portes

30$00
22$00
56$00
42$00
65$00
35$00
62$00
56$00
50$00
40$00
45$00
45$00
46$00
210$00
29$00
60$00
25$00
40$00
58$00
32$00
32$00
39$00
46S00
39$00
32$00
30$00
32$00
28$00
23$00
20$00
53$00
32$00
25$00
17$00
35$00
35$00
30$00
39$00
42$00
79$00
53$00
28$00
40$00
28$00
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ANUNCIQS ECONOMICOS
TAB'ELA DE PUBLICIDADE {MINIMO, ATE 5 LlNHAS
.
: CADA LlNHA A MAIS
Vendo FDC, "JIostais maximos, cartas antigas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para
especializac;:ao. Consulte e alguma coisa encontrafll de interesse.
FELIX DA COSTA ILHA - ALCOENTRE.
SELOS NOVOS EM CIRCULACXO - Em
Jiquidac;: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. ~ERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de
1853 a 1940, compro ou troco. A. Magalhaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto.
NOVAS EMISSOES - Fornec;:o novidades
de qualquer pais ou tema, nas me!hores condic;:oes. Pec;:a circular de inscric;:ao, prontamente
remetida. SERGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
V. QUE SABE ESCOLHER... pois claro I
Esco!he folhas em formato internacionaI, modelos normal e luxo, para montagem das suas
colecc;:oes, editadas por SERGIO SIMOESCALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra.
COMPRO. F. D. C., provas, ensaios,
relacionados com os temas cVeiculos
torizados:., cGuerra:. e cRefugiados:..
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc,.
MoEnRua

MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que
pretender. SoJicite prec;:9.rios, que prontamente !he serao remetidos. Fac;:o remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
OS SELOS QUE PRETENDER e 0 material filatelico que desejar, encontrani por
certo em SERGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA. P~a pr~arios.
Novidades de Moc;:ambique. Series de LUSAKA, INDEPENDE:NCIA e cUTV, blocos
e FDC. Ed. Lumano C.P. 2505 - Lourenc;:o
Marques. RepUblica Popular de Moc;:ambique.

25$00
5$00

Estou interessado em carimbos sobre selos
usados de S. Tome e Principe com as legendas cAJUDA» Ii «FORTE DE AJUDA:.. Resposta it Secretaria do Clube ao 11.° 3.
Oferec;:o: Italia, Vaticano e S. Marino.
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ing!. AIdrovani Constantino - 40.060 Villafontana.
Bologna. Halia.
Compro, Troco e Vendo selos classicos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. 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 Estrangeiro, ou dos Temas Cosmos, Desportos,
Fauna, Flores, Pintura, Religiosos. etc. Novidades e Sobrescritos. Pec;:a Listas gratis
a: SILVA PEREIRA, Rua Antonio Nobre, 43-2.° Dtd.o - LISBOA-4 ou Telefone
784816.
COMPRO TUDO: colecc;:oes. Iotes. conjuntos, cstocks:., novos e usados, de Portugal,
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente colecc;:oes especializadas, interessam-me muito.
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que
pr!)tender. Solicite prec;:arios, que . p!Qntamente the serao remetidos. Fac;:o remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
NACOES UNIDAS. Vende-se album com a
colecc;:ao nova quase completa. Prec;:o 2.500$00.
Resposta it Secretaria do Clube ao n.O 5.
SELOS: Sempre em stock, Portugal. Provincias Ultramarinas e estrangeiro.
Novidades: Vendemos facial + 10 % e portes. Para mais informac;:oes pega 0 nosso boletim. No seu proprio interesse, nao compre qualquer serie ou selo que falte em sua
colecc;:iio, sem nos consultar. A. Antunes.
P. O. Box, 2611- Durban, 4000, S. A.
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ELADIO DE SANTOS
,

.

CASA
FUNDADA
EM
1922
RUA BERNARDO LIMA, 27 - LlSBOA·1 - Tel. 49725

======================~~================~~ ~~~--~~

SERIES COMPLETAS DE PORTUGAL
DEZEMBRO DE 1976
Numeros do nosso Catalogo. Selos novos

Pre{:os sujeitos a altera{:ao sem aviso previo
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

Cent.· da Cidade da Covilha .
Cent.· da Cidade de Santarem .
Cent.· Cabo Submarino
Vinho do Porto
Moinhos Portugueses
Europa
Escultores Portugueses
Presidente Salazar
Cong.· de Geologia
Oidade de Castelo Branco .
Servic;:o Meteorol6gico Nacional
Martires do Brasi·1 . .
Protecc;:ao a Natureza .
Paisagens e Monumentos (I)
2.· Cent.· da Cidade de Pinhel
Mes do Corac;:ao
Europa
XXII Cong.· I. R. U. . . . .
Olimpiadas de Munique . . . . .
Reforma Pombalina da Universidade
Independencia do -Brasil . . . . .
50.· Aniv.· Travessia Aerea Atlantico
Paisagens e Monumentos (II)
IV Cent.· de -Os LusiadasProdutividade
Europa
. . . . .
Presidente Medici, do Brasil
Pela Crianc;:a . . . . . . . .
25.· Aniv. Ministerio Comunicac;:oes
·Paisagens e Monumentos (III) .
II Cent." Ensino Primario Oficial .
Cent." Transp. Publicos do Porto .
50." Aniversario Liga dos Combatentes .
IV Cent. Feito Nuno Gonc;:alves Faria
Damiao de G6is. . . . . .
'Europa
Comunicac;:oes por via SaMlite .
Cent." de Marconi.
..
Paisagens e Monumentos (IV)
Centenario da U. P. U.
Musicos Portugueses
2000 Anos de Beja .
Natal • . . . .
Forc;:as Armadas •

1089·1090
1091·1092
1093·1096
1097-1100
1101-1106
1107-1109
1110·1115
1116-1119
1119-1122
ll:i!3-1125
1126·1128
1129·1131
1132·1135
1136-1139
1140·1142
1143·1145
1146-1148
1149·1151
1152·1157
1158-1160
1161-1164
1165·1168
1169·1172
1173·1175
1176-1178
1179-1181
1182·1185
118B·1188
1189·1191
1192·1195
1196·1199
1200·1202
1203·1205
1206·1207
1208-1210
1211-1213
1214·1216
1217-1219
1220·1227
1228-1233
1234-1239
1240-1242
1243·1245
1246-1248

2 v.
2 •

4 ..
4 •
6 •
3

»

G»
3

»

4 •
3 •
3 ..
3 •

4

»

4 •
3 »
3 »
3 »
6 •
3 -

4 »
4 •
4 •

3 »
3 •
3 •

4 •
3 •
3 »
4 •

4 •
3
3
2
3
3
3
3
8

»

•
•
•
•
•
•
•

G6

»

3 •
3
3 •

As encomendas devem vir acompanhadas da sua .mportancia,
acrescida dos respectivos portes

30$00
22$00
56$00
42$00
65$00
35$00
62$00
56$00
50$00
40$00
45$00
45$00
46$00
210$00
29$00
60$00
25$00
40$00
58$00
32$00
32$00
39$00
46S00
39$00
32$00
30$00
32$00
28$00
23$00
20$00
53$00
32$00
25$00
17$00
35$00
35$00
30$00
39$00
42$00
79$00
53$00
28$00
40$00
28$00
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ANUNCIQS ECONOMICOS
TAB'ELA DE PUBLICIDADE {MINIMO, ATE 5 LlNHAS
.
: CADA LlNHA A MAIS
Vendo FDC, "JIostais maximos, cartas antigas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para
especializac;:ao. Consulte e alguma coisa encontrafll de interesse.
FELIX DA COSTA ILHA - ALCOENTRE.
SELOS NOVOS EM CIRCULACXO - Em
Jiquidac;: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. ~ERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de
1853 a 1940, compro ou troco. A. Magalhaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto.
NOVAS EMISSOES - Fornec;:o novidades
de qualquer pais ou tema, nas me!hores condic;:oes. Pec;:a circular de inscric;:ao, prontamente
remetida. SERGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
V. QUE SABE ESCOLHER... pois claro I
Esco!he folhas em formato internacionaI, modelos normal e luxo, para montagem das suas
colecc;:oes, editadas por SERGIO SIMOESCALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra.
COMPRO. F. D. C., provas, ensaios,
relacionados com os temas cVeiculos
torizados:., cGuerra:. e cRefugiados:..
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc,.
MoEnRua

MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que
pretender. SoJicite prec;:9.rios, que prontamente !he serao remetidos. Fac;:o remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
OS SELOS QUE PRETENDER e 0 material filatelico que desejar, encontrani por
certo em SERGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA. P~a pr~arios.
Novidades de Moc;:ambique. Series de LUSAKA, INDEPENDE:NCIA e cUTV, blocos
e FDC. Ed. Lumano C.P. 2505 - Lourenc;:o
Marques. RepUblica Popular de Moc;:ambique.

25$00
5$00

Estou interessado em carimbos sobre selos
usados de S. Tome e Principe com as legendas cAJUDA» Ii «FORTE DE AJUDA:.. Resposta it Secretaria do Clube ao 11.° 3.
Oferec;:o: Italia, Vaticano e S. Marino.
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ing!. AIdrovani Constantino - 40.060 Villafontana.
Bologna. Halia.
Compro, Troco e Vendo selos classicos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. 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 Estrangeiro, ou dos Temas Cosmos, Desportos,
Fauna, Flores, Pintura, Religiosos. etc. Novidades e Sobrescritos. Pec;:a Listas gratis
a: SILVA PEREIRA, Rua Antonio Nobre, 43-2.° Dtd.o - LISBOA-4 ou Telefone
784816.
COMPRO TUDO: colecc;:oes. Iotes. conjuntos, cstocks:., novos e usados, de Portugal,
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente colecc;:oes especializadas, interessam-me muito.
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que
pr!)tender. Solicite prec;:arios, que . p!Qntamente the serao remetidos. Fac;:o remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
NACOES UNIDAS. Vende-se album com a
colecc;:ao nova quase completa. Prec;:o 2.500$00.
Resposta it Secretaria do Clube ao n.O 5.
SELOS: Sempre em stock, Portugal. Provincias Ultramarinas e estrangeiro.
Novidades: Vendemos facial + 10 % e portes. Para mais informac;:oes pega 0 nosso boletim. No seu proprio interesse, nao compre qualquer serie ou selo que falte em sua
colecc;:iio, sem nos consultar. A. Antunes.
P. O. Box, 2611- Durban, 4000, S. A.
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Contra 1001400 selos usados diferentes do
vosso Pais dou a mesma quantidade e qualidade de Ibilla e S. Marino. AnWicio sempre
valido. Corresp. em frances e ingles. Rag.
CIARAMELLA. Via Guinigi 13. Lucca 55100
Italia.
Selos. Compro e vendo.
Lotes, cstockn, col~oes novos ou usados.
Tenho grande cstocks~ de selos cLi.ssicos,
novos e usados, em ex:emplares de ex:cepcional qualidade, bern como todos os restantes
do continente, e series do Ultramar.
Rua da Penha de Fran~. 256-2.0 -Esq. Telefone 833878.
PROVAS, NAO DENTEADAS. ERROS E
ENSAlOS DE COR - Esta e uma das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
apreciagao. StRGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
Tenho para troca, aMm de muitas series
novas e selos soltos, de Portugal, Ultramar
e estrangeiro, FDC., postais rruiximos, etc.,
etc. Receberei postais e sobrescritos (novos
ou usados) com selos impressos, FDC. Portugueses com serie completa, cartas, pre ou
nao, filatelicas, cOOulas camararias, notas fora
de circula!;ao, medalhas. moedas, etc. - Mascarenhas - R. Visconde Serubal. 223-3.°
PORTO.
ESTA INTERESSADO EM NOVIDADES
DA AFRICA DO SUL? Vendemos ao pr~o
facial + 10 % e portes.
A. Antunes. P. O. Box. 2611 - Durban,
4000, S. A.
ESTA INTERESSADO EM SELOS DO
ACORDO DE LUSAKA? Temos algumas dezenas de series. Pre!;o ex:cepcional 18$00portes.
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 aprecia!;ao.
StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAlNHA.
CARTAS ANTIGAS. cem ou sem selo.
compro. pagando bem. Paulo Sa Machado
•
R. Direita das Campinas, 33 - P.ORTO.

COMPRO SELOS USADOS DE PORTUGAL E TODO 0 ULTRAMAR; a partir de
1940, das taxas de 1$00, 1$50. 1$75, 2$00,
2$30, 2$50. 2$80, 3$00. 3$30. 3$50. 4$00,
4$30, 4$50. 4$80 e 5$00. Tambem series completas. A. Antunes - P. O. Box. 2611- Durban, 4000 S. A.
Reinado D. Carlos. Procuro bons selos novos, cartas, inteiros. documentos, ensaios, provas, etc. Compro ou troco H. Torres-Portela,
lote 96-3 E - Sacavem.
Tenho selos novos e usados de Espanha.
Trocaria por selos novos e usados de Portugal
e Ultramar. Inacio Rosado Grilo, C. Padre
Santonja 3, 19." Mislata (Valencia) Espanha.
Compro, vendo e troco selos de Portugal,
e estrangeiro. Desejo correspondencia
hlatehca. Olga Pereira - R. Luciano Cordeiro, 51-2.0 Dt.o -Lisboa - Portugal.
f~un~,.

Ve~do

series completas novas paises expressao ~rtuguesa, F,D.C. Erros de Angola
~ S. Tome. Pre!;Os sem concorrencia. Envios
a cobran!;a por conta do comprador, Ant6nio
de Matos - Rua Padre Francisco Alvares,
27-2.0 esquerdo - Lisboa 4.
Vendo 430 selos de Portugal, usados, diferentes e em perfeito estado, cujo valor de
catalogo (Eladio) perfaz 3 525$00, pela melhor
oferta. Pedro Sande. BIoco B-1, 2.0 Esq. Nova Oeiras.
VLADOIANU MIRCEA. Cal. Severihuliu
59 Bl. J. 3 Ap. 4 1100 Craiova Romenia. Deseja trocar selos novos, em series completas
t.c.v. mliximos, FDC de todo 0 mundo. Res~
posta assegurada.
Desejo comprar cHistoria do selo postal
portuguOn, Vol. I, Porto, Mercado Filatelico,
1954, da autoria de A. H. Oliveira Marques.
Pago bern.
Resposta para: Ant6nio Mario Pedro, Rua
Dr. Joao Soares, 12, 2.0 Dt.o - Lisboa 5.
Tele£. 774395.
H. Chirca. Su. Moldoveanu 53. 2400 Sibiu.
Romenia. Deseja trocar com coleccionadQres
portugueses.
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FILATELISTAS! Desejo Portugal e Colonias, novos.
Dou muitos paises do Mundo.
Sr." ADELAIDA. C/Peiialara, 10 Sevilha.
Espanha.
COMPRO SELOS CERES DE PORTUGAL EM QUANTIDADE USADOS OU EM
LOTES VARIADOS. DIGA 0 QUE TEM
E QUANTO PRETENDE OU SE PRETENDE TROCAR. Jost SIEUVE AFONSO.
R. ESTADO DA 1NDIA, 10-10.0-A - SACAVtM.
CATALOGO YVERT - 1976 - Em optimo estado, completo.
Envio a cobran!;a, por esc. 400$00, mais
portes.
StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
CATALOGO YVERT - 1977 - Esta a
disposigao 0 Ultimo catalogo Yvert editado.
Envio a cobran!;a, por esc. 1.000$00. StRGIO
SIMOES.
Troco. C. V. Pagelas CTT. Franquias mecanicas. Carimbos comemorativos. Flfunulas.
FDC's. Partie x Partie. S6 de Portugal. Resp.
sempre. A. Oliveira. Predio Arco 5 C
Coimbra.
Anything of Portugal and ex-colonies in
mint and find used sets or better singles
stamps. Please use Yvert or Michel Catalogs.
This advertisement is always Valid.
Reply to Pedro Jose Waddington Peters.
Av. Joao Crisostomo, 81-4.0 - Lisboa, 1 Portugal.
Vende-se
Series de pinturas, Fauna, Flora e Desportos, Portugal e Ultramar.
Benjamim F. Castro - Fomos - Moinhos
-Feira.
SELOS USADOS de taxas altas, ate 100 de
cada, compro. Indicar tipo, quantidade e pre!;O. A. Pinho, Rua da Constitui!;ao, 244-3. 0 Dt.°
-PORTO.
.
S. TOMt E PRtNCIPE .= compro series
novas, erros, provas, boas pel;as filabmcas, ou
colec!;ao. A. Pinho, Rua da Constitui!;iio, 244-3.0 Dt.o-PORTO.
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Filatelista espanhol deseja trocar com coleccionadores portugueses. Sinforiano SardaC/Gobemador Gonzalez, 10-1.0 TARRAGONA
- ESP~A.
Solicito trocas de selos usados com todo 0
. mundo. Respondo sempr-e. Pedro Ros y Pujol,
Vilamari, 37 Pal 20 Barcelona 15 - Espanha.
Compro, vendo, selos nacionais e estrangeiros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto. lote
434-4.0 E. Ret. - Olivais SuI, Lisboa 6.

Um coleccionador com a bonita
idade de 87 anos solicita 0 seu
ingresso como socio do Clube
Filahilico de Portugal
Caso inedito na ja relativamente longa
existencia do C. F. P. e, como tal, merece
ser devidamente assinalado nas nossas
colunasJ
Urn coleccionador da Figueira da Foz, com
a idade de 87 anos, sofrendo, ha sete, da
doem;a de Parkinson que 0 tornou quase
i"valido, pediu numa comovente carta que
nos dirigiu para se inscrever como s6cio do
nosso Clube pois, para se entreter, comec;:ou
a coleccionar selos he urn ano.
As palavras que deixamos escritas falam
por si,
Nao podemos, no entanto., deixar de referir. que elas constituem mals urn testemunho,
de entre tantos, da vantagem que 0 coleccionismo de selos postais tern como meio
terapeutico na medida em que ajuda, sem
duv~da, a minorar os sofrimentos fisico e
moral.
Ao novo s6cio do C. F. P. desejamos sinceramente as melhoras e que. ainda por
muitos anos, 0 possamos contar entre os
nossos mais dedicados associados.

ETIQU£TAS DE FoSFOROS
ReuniOes para trocas todos os sabados,
das 17 as 19 horas, na nossa sede
Av. Almintnte Reis, 70-5.0 -Dt.o
' LiSBOA- I
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Contra 1001400 selos usados diferentes do
vosso Pais dou a mesma quantidade e qualidade de Ibilla e S. Marino. AnWicio sempre
valido. Corresp. em frances e ingles. Rag.
CIARAMELLA. Via Guinigi 13. Lucca 55100
Italia.
Selos. Compro e vendo.
Lotes, cstockn, col~oes novos ou usados.
Tenho grande cstocks~ de selos cLi.ssicos,
novos e usados, em ex:emplares de ex:cepcional qualidade, bern como todos os restantes
do continente, e series do Ultramar.
Rua da Penha de Fran~. 256-2.0 -Esq. Telefone 833878.
PROVAS, NAO DENTEADAS. ERROS E
ENSAlOS DE COR - Esta e uma das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
apreciagao. StRGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
Tenho para troca, aMm de muitas series
novas e selos soltos, de Portugal, Ultramar
e estrangeiro, FDC., postais rruiximos, etc.,
etc. Receberei postais e sobrescritos (novos
ou usados) com selos impressos, FDC. Portugueses com serie completa, cartas, pre ou
nao, filatelicas, cOOulas camararias, notas fora
de circula!;ao, medalhas. moedas, etc. - Mascarenhas - R. Visconde Serubal. 223-3.°
PORTO.
ESTA INTERESSADO EM NOVIDADES
DA AFRICA DO SUL? Vendemos ao pr~o
facial + 10 % e portes.
A. Antunes. P. O. Box. 2611 - Durban,
4000, S. A.
ESTA INTERESSADO EM SELOS DO
ACORDO DE LUSAKA? Temos algumas dezenas de series. Pre!;o ex:cepcional 18$00portes.
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 aprecia!;ao.
StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAlNHA.
CARTAS ANTIGAS. cem ou sem selo.
compro. pagando bem. Paulo Sa Machado
•
R. Direita das Campinas, 33 - P.ORTO.

COMPRO SELOS USADOS DE PORTUGAL E TODO 0 ULTRAMAR; a partir de
1940, das taxas de 1$00, 1$50. 1$75, 2$00,
2$30, 2$50. 2$80, 3$00. 3$30. 3$50. 4$00,
4$30, 4$50. 4$80 e 5$00. Tambem series completas. A. Antunes - P. O. Box. 2611- Durban, 4000 S. A.
Reinado D. Carlos. Procuro bons selos novos, cartas, inteiros. documentos, ensaios, provas, etc. Compro ou troco H. Torres-Portela,
lote 96-3 E - Sacavem.
Tenho selos novos e usados de Espanha.
Trocaria por selos novos e usados de Portugal
e Ultramar. Inacio Rosado Grilo, C. Padre
Santonja 3, 19." Mislata (Valencia) Espanha.
Compro, vendo e troco selos de Portugal,
e estrangeiro. Desejo correspondencia
hlatehca. Olga Pereira - R. Luciano Cordeiro, 51-2.0 Dt.o -Lisboa - Portugal.
f~un~,.

Ve~do

series completas novas paises expressao ~rtuguesa, F,D.C. Erros de Angola
~ S. Tome. Pre!;Os sem concorrencia. Envios
a cobran!;a por conta do comprador, Ant6nio
de Matos - Rua Padre Francisco Alvares,
27-2.0 esquerdo - Lisboa 4.
Vendo 430 selos de Portugal, usados, diferentes e em perfeito estado, cujo valor de
catalogo (Eladio) perfaz 3 525$00, pela melhor
oferta. Pedro Sande. BIoco B-1, 2.0 Esq. Nova Oeiras.
VLADOIANU MIRCEA. Cal. Severihuliu
59 Bl. J. 3 Ap. 4 1100 Craiova Romenia. Deseja trocar selos novos, em series completas
t.c.v. mliximos, FDC de todo 0 mundo. Res~
posta assegurada.
Desejo comprar cHistoria do selo postal
portuguOn, Vol. I, Porto, Mercado Filatelico,
1954, da autoria de A. H. Oliveira Marques.
Pago bern.
Resposta para: Ant6nio Mario Pedro, Rua
Dr. Joao Soares, 12, 2.0 Dt.o - Lisboa 5.
Tele£. 774395.
H. Chirca. Su. Moldoveanu 53. 2400 Sibiu.
Romenia. Deseja trocar com coleccionadQres
portugueses.
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FILATELISTAS! Desejo Portugal e Colonias, novos.
Dou muitos paises do Mundo.
Sr." ADELAIDA. C/Peiialara, 10 Sevilha.
Espanha.
COMPRO SELOS CERES DE PORTUGAL EM QUANTIDADE USADOS OU EM
LOTES VARIADOS. DIGA 0 QUE TEM
E QUANTO PRETENDE OU SE PRETENDE TROCAR. Jost SIEUVE AFONSO.
R. ESTADO DA 1NDIA, 10-10.0-A - SACAVtM.
CATALOGO YVERT - 1976 - Em optimo estado, completo.
Envio a cobran!;a, por esc. 400$00, mais
portes.
StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
CATALOGO YVERT - 1977 - Esta a
disposigao 0 Ultimo catalogo Yvert editado.
Envio a cobran!;a, por esc. 1.000$00. StRGIO
SIMOES.
Troco. C. V. Pagelas CTT. Franquias mecanicas. Carimbos comemorativos. Flfunulas.
FDC's. Partie x Partie. S6 de Portugal. Resp.
sempre. A. Oliveira. Predio Arco 5 C
Coimbra.
Anything of Portugal and ex-colonies in
mint and find used sets or better singles
stamps. Please use Yvert or Michel Catalogs.
This advertisement is always Valid.
Reply to Pedro Jose Waddington Peters.
Av. Joao Crisostomo, 81-4.0 - Lisboa, 1 Portugal.
Vende-se
Series de pinturas, Fauna, Flora e Desportos, Portugal e Ultramar.
Benjamim F. Castro - Fomos - Moinhos
-Feira.
SELOS USADOS de taxas altas, ate 100 de
cada, compro. Indicar tipo, quantidade e pre!;O. A. Pinho, Rua da Constitui!;ao, 244-3. 0 Dt.°
-PORTO.
.
S. TOMt E PRtNCIPE .= compro series
novas, erros, provas, boas pel;as filabmcas, ou
colec!;ao. A. Pinho, Rua da Constitui!;iio, 244-3.0 Dt.o-PORTO.
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Filatelista espanhol deseja trocar com coleccionadores portugueses. Sinforiano SardaC/Gobemador Gonzalez, 10-1.0 TARRAGONA
- ESP~A.
Solicito trocas de selos usados com todo 0
. mundo. Respondo sempr-e. Pedro Ros y Pujol,
Vilamari, 37 Pal 20 Barcelona 15 - Espanha.
Compro, vendo, selos nacionais e estrangeiros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto. lote
434-4.0 E. Ret. - Olivais SuI, Lisboa 6.

Um coleccionador com a bonita
idade de 87 anos solicita 0 seu
ingresso como socio do Clube
Filahilico de Portugal
Caso inedito na ja relativamente longa
existencia do C. F. P. e, como tal, merece
ser devidamente assinalado nas nossas
colunasJ
Urn coleccionador da Figueira da Foz, com
a idade de 87 anos, sofrendo, ha sete, da
doem;a de Parkinson que 0 tornou quase
i"valido, pediu numa comovente carta que
nos dirigiu para se inscrever como s6cio do
nosso Clube pois, para se entreter, comec;:ou
a coleccionar selos he urn ano.
As palavras que deixamos escritas falam
por si,
Nao podemos, no entanto., deixar de referir. que elas constituem mals urn testemunho,
de entre tantos, da vantagem que 0 coleccionismo de selos postais tern como meio
terapeutico na medida em que ajuda, sem
duv~da, a minorar os sofrimentos fisico e
moral.
Ao novo s6cio do C. F. P. desejamos sinceramente as melhoras e que. ainda por
muitos anos, 0 possamos contar entre os
nossos mais dedicados associados.

ETIQU£TAS DE FoSFOROS
ReuniOes para trocas todos os sabados,
das 17 as 19 horas, na nossa sede
Av. Almintnte Reis, 70-5.0 -Dt.o
' LiSBOA- I
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ELADIO DE SANTOS
CASA
FUNDADA
EM
1~22
RUA BERNARDO LIMA, 27 - L1SBOA·1 - Tel. 49725
DE~EMBRO

,

-

1976

.Edir;io da nossa Casa
sujeltos a

altera~io

sem aviso previo

Formato 22x25. Folhas m6veis, em ·papel e cartolina. Reproduc;:ao em gravura
de todos os selos tipo. Casas para todos as selos emitidos, com a Indicac;:ao do
respectivo numero segundo 0 nosso Catalogo de selos de Portugal e Ultramar.
Sempre que haja oumero de selos que 0 justifique sao publicadas as folhas suplementares para os novos selos emitidos.
05 pre~os dos albuns Incluem os respectivos suplementos saidos ate a data
da publica~io desta lista, pelo que estio sujeitos a ligeiros aumentos em virtude
das folhas suplementares que via sendo acrescentadas aos mesmos.
o Album de Portugal e Ultramar, para faciUdade de sua aquisic;:ao, vende-se
par volumes; com capas de cartolina impressas a 3 cores.
1 Portugal Continental- 1.' Parte [Correio e C. Aereo). . . . . . .
1 a Portugal Continental- 2.' Parte [Blocos, Priv., etc.} . . . . .
2 I1has Adjac., Ultramar e Africa
3 Angola e Congo
4 Cabo Verde
5 GUine . . • . . . .
6 Moc;:ambique - 1.' Parte • . • . .
7 Moc;:amblque - 2.' parte - Inhamba"e, Klonga, Lour. Marques, QueJimane, Tete e Zambezia. . • .
8 Comp.' de Moc;:ambique e Niassa .
9 S. Tome e Principe
10 India •
11 Macau
12 Timor •
Os 13 volumes em conjunto

3.° SALAO DE AEROFILATELlA
1." MOSTRA DE L1TERATURA FILATELlCA
3."' JORNADAS TEMATICAS
TR~S REALlZAC;OES DO C. F. P. E TR~S VERDADEIROS ~XITOS
Por: EURICO C. £. LAGE CARDOSO

Albuns de Portugal e IIltramar
Pre~os

45

folhas

Papel

Cartolina

Luxo

113

250$00

320$00

480$00

48
71
76
39
42
69

102$00
143$00
158$00
84$00
90$00
150$00

133$00
193$00
210$00
110$00
120$00
200$00

197$00
286800
310$00
168$00
183$00
295$00

36
34
39
57
44
36

74$00
70$00
84$00
115$00
92$00
74$00

100$00
88$00
110$00
154$00
122$00
100$00

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

704

1486$00

1960500

2937$00

Prec;os das folhas avulsas, dos nossos albuns
Papel 3$50, Cartolina 4$00, Luxo 6$50
Capas de cartolina, impressas a 3 co!es 20S00
As encomendas devem vir acompanhadas da sua importancia acrescida
dos respectlvos portes, registo e embalagem

Tal como estavam 4lrogramados e com 0
patrocinlo dos CorreJos e Telecomunlcalfoes
de Portugal e da Federac;:ao Portuguesa de
Filatelia, realizaram-se na Sede do Clube Filatelico de Portugal, Avenlda Almlrante Rels,
70-5." m.. , em Lisboa, os tres certames filatelicos aclma referldos, que constituiram,
sem recelo de desmentido, outros tantos
exltos.
A falta de espac;:o com que lutamos e as
numerosas Inlciativas que 0 C.F.P. tern Ievado a efelto nos ultlmos tempos nao nos
permltem, como e facil de adivinhar, que nos
debrucemos pormenorlzadamente sobre todos estes acontecimentos filatelicos.
No entanto, pela Importancia de que se
revestlram nao podemos, de forma alguma,
delxar de Ihes fazer uma referencla condigna.
Asslm, no 3." salao de Aerofilatelia que
teve lugar de 23 a 25 de Outubro passado,
estlveram expostas algumas das magniflcas
e valiosas lPec;:as dos seguintes colecclonadores, cujas participac;:oes sao sempre uma
garantia de exito absoluto nas exposlc;:oes
em que estao presentes:
Vitor Manuel do Carmo Correia - Lisboa
Correio Aereo Portugues. Selecc;:ao de pec;:as
voadas em Primeiros voos
Henrique Gaga da Gra~a Angola - Correio aereo

Lisboa

Dr. A. 1M. Correa Nunes - Lisboa
Macau - Correlo aereo
Jose A. C. Silva Pinto - Lisboa
Espac;:o aereo portugues
Antonio Ferreira Rodrigues - Algueiriio
Correio aereo [selos, tiras, blocos, erros,
ensaios de cores e provas de luxo}
F. R. M. Cardoso Salgado - Lisboa
Seleclfiio de correlo aereo
Antonio Martins - Estoril
Selecc;:iio de Correio Aereo

...

A 1.' Mostra de Literatura Filatelica atraiu
tambem muito as atenc;:oes em 30 de Dutubro, unlco dia em que esteve .patente ao
publico que se interessa par esta especialidade .
Livros, jornais, revistas, catalogos e, de
urn modo geral, tudo 0 que se publica sabre
as dlversas especlalidades que se enquadram na filatelia tern cabimento na designac;:ao generica .Classe de Literatura-.
No nosso pais 0 numero de escritores e
jornalistas filatelicos alnda e escasso, mas
viio aparecendo alguns .entusiastas- desejosos de fazer algo embora, par vezes, 0
seu trabalho, 0 seu esforc;:o, a sua boa vontade em suma, nao sejam devidamente apreciados e acarinhados.
No entanto, toram ainda 10 os expositores
que estiveram presentes com -material.
multo varlado.
L1VROS E ESTUDOS
Dr. Eurico C. E. Lage Cardoso - Lisboa
Joio Moreira Baptista - Amadora
Cor. F. R. Machado Cardoso Salgado - Lisboa
PERIODICOS E REVISTAS
Paulo Rui Barata - Lisboa
Daniel Cordeiro Costa - Usboa
Antonio A. F. Leal e Cro - Lisboa
CATALOGOS
Amiindio C. Rodrigues Cruz - Trofa
Paulo Rui Barata - Lisboa
Eng. Antonio S. Furtado - Lisboa
CRONICAS
Amiindio C. Rodrigues Cruz - Trota
Francisco H. Pires dos Santos - Lisboa
Clube Campismo do Porto [Secc;:iio Filatelica1
Porto

...

Finalmente, as Tercelras Jornadas Ternsticas tlveram lugar de 13 de Novembro a
4 de Dezembro corrente.
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Finalmente, as Tercelras Jornadas Ternsticas tlveram lugar de 13 de Novembro a
4 de Dezembro corrente.
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Estas jornadas revestiram-se de um allclante muito especial porquanto foram apresentadas quatro participac;oes que estiveram
expostas ainda recentemente no Palacio de
Cristal do Porto, na .Lubrapex 76. conquanto
a do sr. Eng." Marques Gomes tivesse sido
apresentada na .Classe Especial».
Uma das colecc;oes expostas nestas Jornadas, a do nosso prezado cons6cio Victor
Correia, fOi uma das melhores tematicas
apresentadas naquele certame luso-brasileiro
tendo obtido, na .Classe de competlc;ao»
medalha de .Vermeil. com premio especial.
Cada expositor. no dia em que a respectiva colecc;ao esteve ,patente, pronunciou uma
pequena palestra alusiva ao material que
apresentou, a excepc;ao do sr. Silva Pinto
que, por motlvo de forc;a mal or, nao pode
comparecer. Sobre a colecc;ao deste expositor falou 0 sr. Castanheira da SUveira que
foi membro do juri da .Lubrapex 76 •.
No dia do encerramento destas "Jornadaso sr. Eng. Marques Gomes, ilustre Presidente da Federac;ao Portuguesa de Filatelia proferiu algumas palavras sobre a sua original
tematica tendo focado varios assuntos IIgados a filatelia tematica que despertaram
muito interesse entre os assistentes.
Os quatro colecclonadores apresentaram
as seguintes partlclpac;oes:
13 - Novembro - Victor Manuel do Carmo
Correia - .Hist6ria e Evoluc;ao do Voo»
20 - Novembro - Jose Augusto C. da Silva
Pinto - .0 cavalo e as suas diversas
utilldades.
27 - Novembro - Ten. Jose Marques Cura·
do - .A embarcac;ao da pre-hist6rla
aos nossos dias»
4 - Dezembro - Eng. M. R. Marques Gomes -.0 Anel de Fogo do Pacifico»
Para 0 Terceiro Salao de Aerofilatelia e
para as Tercelras Jornadas Tematicas 0 Clube Filatellco de Portugal editou sobrescritos
alusivos aos referidos certames tendo as
C. T. T. mandado cunhar carimbos comemorativos que foram utilizados na correspondencia apresentada no posto de correio que
funclonou junto do local das exposic;oes.
A todos os partlcipantes nos aconteclmentos filatelicos que atras relatamos serao
oferecldas medalhas do C. F. P.
Estao de parabens todos os entuslastas
pela Aerofilatelia, pela Tematlca e pela Literatura Filatelica, pols 0 Clube Filatellco de
Portugal deu-Ihes a possibilidade de apreclarem belas e valiosas colecc;oes ao mesmo

tempo que 'Ihes proporcionou um primelro
contacto com 0 que ultlmamente tem sldo
escrito sobre filatelia. Por outr~ lado, esta
de parabens a Dlrecc;ao do C. F. P. porquanto 0 publico, correspondendo plenamente ao
esforc;o que 0 maior Clube filatelico portugues tem envidado no sentldo de divulgar
e dlnamizar a filatelia em todos os seus aspectos, ocorreu a sede do Clube em numero
elevadisslmo de tal modo que ouvimos dlzer a alguns s6cios muito antigos que nunca
tinham visto as salas do Clube tao repletas
de gente. Na verdade, chegou a ser difrcil
em certos momentos movimentarmo-nos nas
salas do C. F. P. nos dias em que se realizaram os certames a que nos reportamos.

...

Emissio dos CTT subordinada ao
tema «Preyen~io da Cegueira»
A Organlzac;ao Mundlal de Sauda consagrou
o ana de 1976 ao tema da .Prevenc;ao da Ceguelra •. Procurando per em evidencia a necessldade de medidas de prevenc;ao, os cn
abriram concurso publico de originais, para
uma emlssao de selos subordinada aquele
tema, tendo 0 respectivo juri decidido atribuir
as segulntes classlficac;oes : 1." premlo, Jorge
Vidal (Correia da Silva); 2." premio Joao Baltasar Lopes Domingues; 3,· premio" Vivaldo
Fazenda da Costa Grac;a.
Foram alnda atribuidas menc;oes honrosas
aos concorrentes Carlos Alberto Delfim Leltao, Vitor Manuel Viana de Almeida Ribeiro
e Filipe Pinto da Costa Santos.
Todos os trabalhos foram, segundo 0 regulamento do concurso, apresentados sob pseu·
d6nimo.
REFER~NCIAS AO BOLETIM
DO CLUBE FILAT~L1CO DE PORTUGAL

Com agrado registamos as referencias feltas no nos so Boletim na revlsta francesa
-La Phllatelle Franc;aise, n." 270, de Outubro
ultimo, nomeadamente aos trabalhos dos
nossos ilustres colaboradores Eng. M. M.
Andrade e Sousa e Embalxador G. Argpropoulos, publlcados no n." 286, de Agosto do
corrente ano. Igualmente fol referenclado 0
trabalho do director do Boletim .0 Selo
Postal-.
Tambam 0 jornal «Panorama Bonaerense,
n." 604, de Agosto de 1976, se refere ao
nosso Boletlm, particular-mente aos artigos.
em forma de separata, Instltulados .0 Selo
Postal •.
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EXPOSICAO MUNDIAL DE FI LATELlA
~

«ITALIA 76»
Reallzou-se em Milao, de 14 a 24 de Outubro ultimo, a exposlc;ao mundial eplgrafada
a qual concorreram multos dos melhores colecclonadores de todo 0 mundo nas diversas
especialidades filatalicas a que se deaicam.
o nosso pais esteve magniflcamente representado, tanto na classe de honra como
na de competic;ao, tendo obtido recompensas
excepclonais.
Com efeito, aos coleccionadores tanto ao
que e~pos na .classe de honra como aos que
competiram em nome de Portugal foram atribufdos ,premios que multo dignificam os nossos representantes:
CLASSE DE HONRA DA F,I.P,
Grande 'Premlo de Honra, oferta de Sua
Excelencla 0 Presldente da Republica ItalIana.
Jose Gonzalez Garcia, com Portugal.
CLASSE DE COMPETICAO
MEDALHA DE OURO
Arq.l" Luis Cervera - Reino de Valencia.
Arq.t" Luis Cervera - Salvador 1867/1895
com premio especial,
Jose Gonzalez Garcia - Zepellns de todo
o mundo.
MEDALHA DE VERMEIL
Heltor Sanchez premio especial.

MEDALHA DE BRONZE
Dr. Ant6nio Ferreira Marques - Os passaros e os seus ninhos.
CLASSE DE L1TERATURA
MEDALHA DE BRONZE PRATEADO
Sebastiao Amaral - S. Marino - Zeppelins.
MEDALHA DE BRONZE
Coronel Cardoso Salgado - L'armee de
Portugal; Paulo Oliveira Sa Machado - Curso Elementar de Filatelia; 'Daniel Cordeiro
Costa - Revlsta .Franqula-; Jose M. Pires
dos Santos - ·A ,Muslca na Filatella.
DIPLOMAS
Eng." Ant6nlo Furtado - Catalogos de Exposlc;oes.
A todos os expositores s6clos do C.F.P.
apresenta a Direcc;ao do Clube e 0 Director
deste Boletim as maiores felicltac;oes, com
destaque para 0 nosso prezado amigo Gonzalez Garcia que com .Portugal» obteve 0
galardao maximo da filatelia mundlal, 0 qual
Ihe fol entregue pelo pr6prlo Presldente da
Republica Itallana.

Casa Filab!lica J. ELL\
FUNDADA EM 1940
Noyidades sempre aoSl me1hores

pre~

Brasil 1854-1861 com

Material filatcHico
HAWID, LEUOHTTURM e SAFE

MEDALHA DE PRATA
Arq.t" Luis Cervera -

Venezuela 1903.

CLASSE TEMATICA
MEDALHA DE VERMEIL
Dr. Romano Caldeira Camara -

0 turlsmo

MEDALHA DE PRATA

EM STOCK:
MAIS DE 7.000 S~RIES DIFERENTES
DE TODD 0 MUNDO

SERI·ES COMPLETAS NOVAS ·DE
PORTUGAL E ULTRAMAR

Eng. Ant6nio Furtado - Paisagens e monumentos.

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

MEDALHA DE BRONZE PRATEADO

Telefone 323508
L1SBOA-2

Jose Manuel Castanheira da Silveira
Xadrez - 0 Rei dos Jogos.
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Cada expositor. no dia em que a respectiva colecc;ao esteve ,patente, pronunciou uma
pequena palestra alusiva ao material que
apresentou, a excepc;ao do sr. Silva Pinto
que, por motlvo de forc;a mal or, nao pode
comparecer. Sobre a colecc;ao deste expositor falou 0 sr. Castanheira da SUveira que
foi membro do juri da .Lubrapex 76 •.
No dia do encerramento destas "Jornadaso sr. Eng. Marques Gomes, ilustre Presidente da Federac;ao Portuguesa de Filatelia proferiu algumas palavras sobre a sua original
tematica tendo focado varios assuntos IIgados a filatelia tematica que despertaram
muito interesse entre os assistentes.
Os quatro colecclonadores apresentaram
as seguintes partlclpac;oes:
13 - Novembro - Victor Manuel do Carmo
Correia - .Hist6ria e Evoluc;ao do Voo»
20 - Novembro - Jose Augusto C. da Silva
Pinto - .0 cavalo e as suas diversas
utilldades.
27 - Novembro - Ten. Jose Marques Cura·
do - .A embarcac;ao da pre-hist6rla
aos nossos dias»
4 - Dezembro - Eng. M. R. Marques Gomes -.0 Anel de Fogo do Pacifico»
Para 0 Terceiro Salao de Aerofilatelia e
para as Tercelras Jornadas Tematicas 0 Clube Filatellco de Portugal editou sobrescritos
alusivos aos referidos certames tendo as
C. T. T. mandado cunhar carimbos comemorativos que foram utilizados na correspondencia apresentada no posto de correio que
funclonou junto do local das exposic;oes.
A todos os partlcipantes nos aconteclmentos filatelicos que atras relatamos serao
oferecldas medalhas do C. F. P.
Estao de parabens todos os entuslastas
pela Aerofilatelia, pela Tematlca e pela Literatura Filatelica, pols 0 Clube Filatellco de
Portugal deu-Ihes a possibilidade de apreclarem belas e valiosas colecc;oes ao mesmo

tempo que 'Ihes proporcionou um primelro
contacto com 0 que ultlmamente tem sldo
escrito sobre filatelia. Por outr~ lado, esta
de parabens a Dlrecc;ao do C. F. P. porquanto 0 publico, correspondendo plenamente ao
esforc;o que 0 maior Clube filatelico portugues tem envidado no sentldo de divulgar
e dlnamizar a filatelia em todos os seus aspectos, ocorreu a sede do Clube em numero
elevadisslmo de tal modo que ouvimos dlzer a alguns s6cios muito antigos que nunca
tinham visto as salas do Clube tao repletas
de gente. Na verdade, chegou a ser difrcil
em certos momentos movimentarmo-nos nas
salas do C. F. P. nos dias em que se realizaram os certames a que nos reportamos.

...

Emissio dos CTT subordinada ao
tema «Preyen~io da Cegueira»
A Organlzac;ao Mundlal de Sauda consagrou
o ana de 1976 ao tema da .Prevenc;ao da Ceguelra •. Procurando per em evidencia a necessldade de medidas de prevenc;ao, os cn
abriram concurso publico de originais, para
uma emlssao de selos subordinada aquele
tema, tendo 0 respectivo juri decidido atribuir
as segulntes classlficac;oes : 1." premlo, Jorge
Vidal (Correia da Silva); 2." premio Joao Baltasar Lopes Domingues; 3,· premio" Vivaldo
Fazenda da Costa Grac;a.
Foram alnda atribuidas menc;oes honrosas
aos concorrentes Carlos Alberto Delfim Leltao, Vitor Manuel Viana de Almeida Ribeiro
e Filipe Pinto da Costa Santos.
Todos os trabalhos foram, segundo 0 regulamento do concurso, apresentados sob pseu·
d6nimo.
REFER~NCIAS AO BOLETIM
DO CLUBE FILAT~L1CO DE PORTUGAL

Com agrado registamos as referencias feltas no nos so Boletim na revlsta francesa
-La Phllatelle Franc;aise, n." 270, de Outubro
ultimo, nomeadamente aos trabalhos dos
nossos ilustres colaboradores Eng. M. M.
Andrade e Sousa e Embalxador G. Argpropoulos, publlcados no n." 286, de Agosto do
corrente ano. Igualmente fol referenclado 0
trabalho do director do Boletim .0 Selo
Postal-.
Tambam 0 jornal «Panorama Bonaerense,
n." 604, de Agosto de 1976, se refere ao
nosso Boletlm, particular-mente aos artigos.
em forma de separata, Instltulados .0 Selo
Postal •.
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EXPOSICAO MUNDIAL DE FI LATELlA
~

«ITALIA 76»
Reallzou-se em Milao, de 14 a 24 de Outubro ultimo, a exposlc;ao mundial eplgrafada
a qual concorreram multos dos melhores colecclonadores de todo 0 mundo nas diversas
especialidades filatalicas a que se deaicam.
o nosso pais esteve magniflcamente representado, tanto na classe de honra como
na de competic;ao, tendo obtido recompensas
excepclonais.
Com efeito, aos coleccionadores tanto ao
que e~pos na .classe de honra como aos que
competiram em nome de Portugal foram atribufdos ,premios que multo dignificam os nossos representantes:
CLASSE DE HONRA DA F,I.P,
Grande 'Premlo de Honra, oferta de Sua
Excelencla 0 Presldente da Republica ItalIana.
Jose Gonzalez Garcia, com Portugal.
CLASSE DE COMPETICAO
MEDALHA DE OURO
Arq.l" Luis Cervera - Reino de Valencia.
Arq.t" Luis Cervera - Salvador 1867/1895
com premio especial,
Jose Gonzalez Garcia - Zepellns de todo
o mundo.
MEDALHA DE VERMEIL
Heltor Sanchez premio especial.

MEDALHA DE BRONZE
Dr. Ant6nio Ferreira Marques - Os passaros e os seus ninhos.
CLASSE DE L1TERATURA
MEDALHA DE BRONZE PRATEADO
Sebastiao Amaral - S. Marino - Zeppelins.
MEDALHA DE BRONZE
Coronel Cardoso Salgado - L'armee de
Portugal; Paulo Oliveira Sa Machado - Curso Elementar de Filatelia; 'Daniel Cordeiro
Costa - Revlsta .Franqula-; Jose M. Pires
dos Santos - ·A ,Muslca na Filatella.
DIPLOMAS
Eng." Ant6nlo Furtado - Catalogos de Exposlc;oes.
A todos os expositores s6clos do C.F.P.
apresenta a Direcc;ao do Clube e 0 Director
deste Boletim as maiores felicltac;oes, com
destaque para 0 nosso prezado amigo Gonzalez Garcia que com .Portugal» obteve 0
galardao maximo da filatelia mundlal, 0 qual
Ihe fol entregue pelo pr6prlo Presldente da
Republica Itallana.

Casa Filab!lica J. ELL\
FUNDADA EM 1940
Noyidades sempre aoSl me1hores

pre~

Brasil 1854-1861 com

Material filatcHico
HAWID, LEUOHTTURM e SAFE

MEDALHA DE PRATA
Arq.t" Luis Cervera -

Venezuela 1903.

CLASSE TEMATICA
MEDALHA DE VERMEIL
Dr. Romano Caldeira Camara -

0 turlsmo

MEDALHA DE PRATA

EM STOCK:
MAIS DE 7.000 S~RIES DIFERENTES
DE TODD 0 MUNDO

SERI·ES COMPLETAS NOVAS ·DE
PORTUGAL E ULTRAMAR

Eng. Ant6nio Furtado - Paisagens e monumentos.

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

MEDALHA DE BRONZE PRATEADO

Telefone 323508
L1SBOA-2

Jose Manuel Castanheira da Silveira
Xadrez - 0 Rei dos Jogos.
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FIN'A LIM EN'rE
UMA EXPOSICAO
FILATeLiCA MUNDIAL
NO NOSSO PAISA «PORTUCALE 77»
A fim de prestar alguns esclarecimentos
sobre a anunciada Esxposic;ao Filatelica Mundial do Porto, a .Portucale 77., a respectiva
comissao organizadora convocou uma confe·
rimcia de imprensa a qual teve lugar no dia
18 de Novembro passado na sede do Clube
Filatelico de Portugal, Av. Almirante Reis,
70 - 5. Dt.·, em Lisboa.
Facto para lamentar, desde ja, foi a ausen·
cia quase total dos jornais desta cidade (fo·
ram apenas dirigidos convites
imprensa de
Lisboa) estando, unicamente, presente, alem
da Imprensa especializada, de Lisboa, Porto
e Aveiro, 0 representante do jornal -0 Pars •.
Comissarlo Geral indigitado para a .Portucale 77-, agradeceu a comparencia dos jor·
nalistas presentes e anunciou a alterac;ao
da data da realizac;ao daquela exposic;ao que
estava inlcialmente marcada para Outubro de
1977.
Por dificuldades que se ligam com a ocu·
pac;ao do Palacio de Cristal nas datas Inicial·
mente prevlstas para a real izaC;ao daquele
certame mundlal, fol marcada para 19 de No·
vembro de 1977 a InauguraC;ao do maior
aconteclmento filatelico em Portugal, verifi·
cando·se 0 seu encerramento em 28 do
mesmo meso
Esta alterac;ao tern ja 0 acordo da Federa·
C;ao Internacional de Filatelia .
saru ja uma pagela, alias muito sugestiva
e oportuna, de propaganda a referlda Expo·
sic;ao e 0 primelro boletim val ser distribuldo
multo em breve.
Estao
disposic;ao dos coleccionadores de

a

todo 0 mundo quadros com 2000 faces utili·
zaveis.
Em breve serao nomeados os comlssarios
para todos os parses.
o Comissarlo Geral, e 0 sr. Paulo Sa Ma·
chado, sendo 0 Dr. Romano Camara 0 ad·
junto.
Foram ja nomeadas as dlversas Comissoes,
que totalizam 0 numero de sete.
Fol dado a conhecer pelo Comissario Geral
da .Portucale 77. que a .Juventude- tera
um tratamento muito cuidado par parte da
comissao> organizadora.
Segundo ·foi divulgado os C. T. T. tencio·
nam par em circulac;ao no dia da inaugura·
c;ao oficial da .Portucale 77- uma serie de
5 ou 6 selos sobre -Barcos- com urn bloco
e urn inteiro .postal.
A trtulo de curiosidade record amos que a
Associo<;ao Portuguesa de Fiiatella Tematlca,
entidade organizadora da .. Portucale 77-,
foi 0 primeiro organismo fiiatellco a lan<;ar
a ideia de uma .Exposi<;ao Mundlal Tematica-.

o

a

I~

INTERPHIL 76
No numero anterior deste Boletlm publl·
camas uma ampla e completa reportagem
sabre este Importante certame fiiatelico
internacional enviada pelo nosso distinto
colaborador sr. Capitao Joaqulm Furtado
Leote.
Tanto 0 sr. Capitao Furtado Leote como 0
sr. Eng. Manuel Andrade e Sousa, tambam
nosso ilustre colaborador, obtlveram, magnrficas premios naquela notavel exposlc;ao
pelo que 0 C. F. P. e 0 seu Boletim apre·
sentam a estes dais cons6cios e colaboradares as mais sinceras felicita<;oes.
Do juri fez parte a distinto e mar or aero·
filatellsta portugues sr. Capitao Francisco
Lemos da Silveira que, por certo, se afirmou
mais uma vez como jurado de verdadeira
craveira internaclonal.

Revista Filatelica Portuguesa. Uma revista ao se.rvi~o do coleccionador.
Assinatura anual (11 numeros) 120$00. Envia-se exemplar amost>ra a
quem 0 solicite e envie 5$00, em selos. para portes e despesas de expediente. Esoreva-nos. IPra~a Artur Portela, 2-5.° De - Usboa 4 PORTUGAL
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VISITE 0
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MUSEU

VISITEl Ie MUSEE des PIT
HORARIO PROVISORIO
TOOos os dias ute/so
excepto domingos e
segundas-feiras. das
15 as 18 horas
HORAIRE PROVISOIRE
Tous les jours ouvrables. sauf les dimal1ches. les lundis et
conges. de
15 iJ 18 heures
TEMPORARV TIMETABLE
Every day except
Sundays. Mondays
and holidays:
From 15 to 18 o'clock

DOS

crr

VISIT THE PORTUGUESE
POST MUSEUM

RUA DE DONA ESTEFANIA, 175
LISBOA-l
PORTUCAL

-

uu ""'"

•

•

•

COLECCIONE
SELOS
PORTUGUESES

PARA INFORMA<;:OES DE SAJDA DE NOVAS EMISSOES
E PAGE LAS DIRIJA-SE AOS SERVICOS DE FILATELlA DOS C T. T.
RUA ALY·ES REDOL, 9 - 1.°
•

•

LIS BOA

