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-AS CRIAN<;AS PORTUGUESAS VAO DESENHAR, PELA PRIMEIRA VEZ, OS SELOS DA EMISSAO «NATAL» - ESTA
INTEN~AO DOS C.T.T. ,1NSPI·RA-NOS MAIS UMA
GRANDE INICIATIVA

Cardoso - Dr. Eurico C. E. Lage
Ferreira - Joss Rodrigo Dias
Magalhaes - Coronel A. Guedes

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
NA

FED'ERA~AO

PORTUGUESA

DE

FILATIELIA (F.

Com 0 intuito de estimular avoca·
artistica das nossas crian~as e,
simultaneamente, com 0 obJectivo de
desenvolver 0 gosto pela filatelia
junto ' .das camadas mais jovens 0
Clube Filatelico de Portugal vai levar
a efeito urn concurso reservado. aos
filhos dos seus associados, de idade
nio superior aos 12 anos.
Para participar neste concurso os
referidos joven~ deverio enviar para
a sede do C. F. P., Av. Almirante
Reis, 70;S.O Dt.o, em Lisboa, desenhos
originais da sua autoria subordinados
ao tema «Natah,.
Os desenhos remetidos pelos con·
correntes serio expostos nas salas
do C. F. P. e submetidos it aprecia·
~io de um juri que os classificara.
Espera~~e a maior receptividade
por parte .doa filhos dos nossos pre·
~iio

P. F.)

S6cio n.· 451 da AssociaC;:iio da imprensa Niio-Diaria

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-S.o- Dt.o (com elevoderl CORRIESPONDlNCIA: APARTADO 2869 EXPEDIIENT'E -

L1SBOA-2 -

L1SBOA-l -

Telef. 823936

PO R TUG A L

Ter~os e Sextos-feiros, dos 21 as 24 heros, e s6bodos, dos 16 as 20 heros

CATEGORIA DE seclOs E RESPECTIVA QUOTIZACAO
LlSBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos. 20$00 por mes; Juniores .. 10$00 por mes
Contlnente (excepto Llsboa e Conce/hos IimltrofesJ Ifhas e ex-co/6nias
Correspondentes . . 150$00 por ana
.
Juniores . . . . . . .
70$00 por ano
ou eqUivalente em moeda local
Brasil. . . . . . . . . . ..
Espanha . . . . . . . . . .
Outros paises . . . . . . .

N.O 289

AOS FILHOS DOS NOSSOS ASSOCIADOS

Colaboraram neste niimero:

FILIADO

XXXI

{

$
100 00 ana
U. S. $6,00., par ana

PAGAMENTQ ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO OU
EM CURSO. SAO seclos JUNIO RES OS MENORES DE 21 ANOS.

SELQS

1

zados cons6clos para mais esta ini·
ciativa inedita do nosso Clube, de
grande alcance cultural e recreatlvo.
Os desenhos devem dar entrada
na sede do Clube Filatelico de Por·
tugal ate 31 de Mar~o impreterlvel·
mente.
A todos os participantes neste con·
curso sera oferecido material fila·
telleo diverso do maior interesse.
Os trabalhos que forem escolhidos
como os melhores serao remetidos
para os Servi~os Industriais dos C.T.T.
para participarem no concurso que &
Administra~iio dos nossos Correlos
pretende, por sua vez, reallzar entre
as crian~as do nosso pais 'com 0
intuito de seleccionar os desenhos
destinados aos selos da emissio por·
tuguesa "Natal 77»,
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Gomemora~oes

do XXII Dia do Selo

Par: Eurico C. E. Lage Cardoso

Como e de tradlc;:ao realizaram·se em 1 de
Dezembro pass ado em varlos pontos do pars
certames filatelicos comemoratlvos do XXII
Dla do Selo.
~m Llsboa - Com 0 patrocrnlo dos Cor.
re/os e Telecomunlcac;:oes de Portugal e da
F~derac;:ao Portuguesa de Filatelia, 0 Clube
F/latelico de Portugal festejou 0 -Dia do
Selo. reallzando na sua sede uma -Mostra.
fl,latelica na qual partlclparam quatro expo.
s/tores com colecc;:oes cujos temas foram
os segulntes:
Cruz Vermalha - Coronel Cardoso Salgado
e Dr. Correa Nunes, ambos de lIsboa.
Rotary Clube de Famalicao.
LIons -

Radrlgo da Silva de V N
'
"

Felix da Costa IIha, de Alcoentte.

o C. F..P. edltou um sobrescrlto aluslvo
ao acontec/mento, tendo os C.T.T. instalado
no local da .Mostra. um posto de cotrelo
onde fol utllizado, na correspondencla apte.
sentada, um carlmbo comemoratlvo.
0;0

lL

0;0

0;0

BOLtrlM DO CLUBE ~ILATELICO DE PORTUGAL

I N I C I A t' I V A 5 DOC L U B E F I ·L ·A TEL leo
DE PORT.UCIAL

PLANO DAS EMISSOES
DE SELOS PARA 1977

CONSY:IY:U I,U

Fellcltamos a Admlnlstrac;:ao dos C. T T.
por ter tldo a Inlclatlva de, com grande ante.
cedenela, dlvulgar 0 plano das emiasaes de
selos para 1977, pratlca. alias, js segulda em
dlversos parses e cujo resultad·) e franca.
mente positlva.

Fazemos referencia apenas a estes dols
certames porquanto s6 nestes pudemos mar.
car a nossa .,presenc;:a no dla 1 de Dezembro.
Na redacc;:aa dO' Boletim do C. F. P. nao foi
recebldo qualquer noticiarlo sobre acontecl.
mentos fllatellcas do ·XXII Dla do Sela. rea.
IIzados em outras localidades dO' pars.

S.loI de Portugal, Ultramar • Estrangeir.
Novidades. Tem6ticos. Sobrescritol de I 0 dia
- - TO'DO 0' MA11ERIAL FILATtLiCO' _ _•

ASSIIN~LAVlE,L

IXITO

AI." MOSllRA DE MAltIIMiAFItI.JIA ,REAlLIZAiDA

SegundO' Infarmac;:ao dos C. T. T. sao em
numero de 14 as emlssaes de selos pre.
vistas no plano para 1977.
As datas das apresentac;:aes, que poderao,
nO' entanto, vir a safrer alterac;:aes por mo.
tlvo de forc;:a mal or, sao as segulntes:
EntrE\da de Portugal para a Conselho da
Europa, 28 de Janeiro; luta contra a alcoolis.
mo, 4 de Feverelra; flaresta (cicio de recur.
sos naturals), 9 de Marc;:o; prevenc;:ao das
doenc;:as reumBtlcas, 13 de Abril; Europa 7'!.
2 de Malo; 7.· centenarlo da morte do
papa J,?ao XXI, 20 de Malo; campanha de
educac;:ao permanente, 20 de Julho; 1.· cen.
tenarlo da marte de Alexandre Herculano
12 de Agasta; 1.' fase de substltulc;:ao d~
serle base, 14 de Setembra; subsola (cicio
de recursos naturals), 4 de Outubro; 1.· celi'
tenarlo do lanc;:amenta do camlnho de ferrO'
do Norte de Partugal, 4 de Novembro; .Por.
tucale 77-. 19 de Novembro; conferencia In.
ternaclonal de Seguranc;:a da Navegac;:ao Ae.
rea, Novembra (data a fixar); Natal 14 de
Dezembro.

Em Alhandra - 0 Nucleo Fllatellco local
levou a efelto uma -Mostra. que reunlu na
sede da Juventude Desportiva Alhandre~se
29 exposltores, dos quais 4 da classe Juven~
t~de, que apresentaram 'material. multo va.
rrado.e Inter.essante. Com efelto, fol possfvel
aprec/ar varras colecc;:aes dos mais diversos
temas e tambem colecc;:aes classlcas .
. A maxlmafllia, a marcofllia e a aerofllateIra estlveram igualmente presentes
~ simpatico Nucleo Fllatelico de 'Alhandra
cUJO lema e -cada reunlao uma lIc;:ao e um
elo de amlzade_, continua a nao aceltar na
sua -casa· a competic;:ao que consldera desa.
gregadora. £, por certo, esta a razao por quo
se vlve naquela agremia(,:ao ribatejana um
amblente de franca camaradagem.

NOS SALOESDO C. ·F. P.
Marginallzada durante anos, conslderada
-parente pobre. dentro da filatella quando,
com relutAncla, fei acelte cemo uma das suas
especialldades, a Maxlmafilla atravessa,
actual mente, em varies parses da Eurepa e
tambem nos Estados Unidos da America do
Nerte uma fase de franco desenvolvimento
e de Interesse progresslvo. No nosse pais,
esta aliciante medalldade embora esbarre
com alguns detractores este, cada vez mals,
a despertar 0 entusiasmo de multos filate·
IIstas que passaram a dedicar·se tambam ao
colecciooismo de postals maximos. Para tal,
multo tem contrlbufdo 0 extraordlnerio tra·

balho de dlvulgac;:ao desta medalldade felto
pelo plonelro da Maximafilia no nos so pais,
Sr. Eng." Ant6nlo S. Furtado, prezado cons6cio
e lIustre colaborador deste Boletim que, ao
longo de mals de 50 anos, nao se tem pou·
pado a esforc;:os por colocar esta Interessante
especlalldade no lugar a que tem dlrelte,
objectlvo que, alias, ja esta alcanc;:ado.
Com um Regulamerrto pr6prlo, a -Maxima·
fllia . js esta presente, Inclusive, nas Exposl·
c;:aes Filatallcas Mundials patroclnadas pela
F. I. P.
o Clube Filatelice de Portugal fiel ao rumo
que a sua actual dlrecc;:ae trac;:ou de proteger

A F'I LA T l L1C A
Selos par. colecsoes

COMPRA

E VENDE

Apartado 13-Telefone 856-ELVAS

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

LlSBO'A-l

3

Telef. 83410'8
(PO'RTUGAL)

'I

J

A i.' Mostra de MaxlmaflUa 80 s.r vlsltada palo. Sr.. Enge·
nheiro. Marque. Gome.. presldente cia F. P. F., Ant6nlo Furtado,
plonaJro da Maximafllla em Portugal e Dr. Lege Cardoso,
d1ractor do Baletlm do C. F. P.
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todas as especlaJidades que se en quad ram
oa filatelia, acaba de levar a efelto com
grande axlto a .Prlmelra Mostra da Maximatilia. reallzada nos seus saloes.
Foram nOVe os exposltores que encheram
os quadros postos a sua dlsposleao com rnagnfficos posta is maxlmos, multos deles rarrssimos e, portanto, bastante vallosos.
Devldo ao interesse que esta -Mostra.
despertou junto dos maximafillstas portugueses houve que ratear os quadros.
Os nove partlclpantes apresentaram -rnaxlmos. referentes aos seguintes temas:
Eng. A. S. Furtado - Llsboa
- Excurseo pelo MedlterrAneo.

Eng. Jorge M. Rels e Almeida - Regua
- A Hlst6rla de Angola, a fauna a rellgleo, os uSos e costumes e te'mas dlversos.
Eng. Jose de Almeida de Avila -Flores

Cascals

Dr. Eurlco C. E. Lage Cardoso - Escrltores Universals

Llsboa

Ant6nio Leal e Cr6 - Llsboa
- Viticultura
Jose C. Simoes Fernandes - Llsboa
- Hist6rla de Portugal
Dr. Ant6nio Ferreira Marques - Llsboa
- Aves. Classlflcaeao segundo a sua nldiflcaeao.
Ant6nlo Pedro Zaldo - L1sboa
- Pinturas do Museu de Belas Artes de
Talpa.
Helena Marla Zaldo - Llsboa
- Flores da surea par ordem cronol6glca.
Como a natural, temos de destacar nestas
colunas a magnifica, bern estruturada evalIosa coleceeo apresentada pelo nosso prezado amigo Eng. Ant6nlo Furtado 0 que nao e
para admirar se nos lembrarmos ser ele 0
malor maximafilista portugues e urn dos
malores do mundo maxlmlifilo.
o C. F. P. edltou urn sobrescrito alusivo ao
aconteclmento tendo 0$ C.T.T. Instalado no
local da -Mostra- urn posta de correio ollde
fol utilizado na correspondancla apresentada,
urn carlmbo comemoratlvo.
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EXPOSICAO FILATELICA
JUVlEN'IL DO DISTRITO
DE LlSBOA

Patroclnada pelos Correios e Telecomunlcaeoes de Portugal e pela Federaeao Portuguesa de Filatella esteve patente ao publico nos salaes do Clube Filatellco de Portugal, de 18 a 20 de Dezembro ultimo a exposleao eplgrafada.
o C. F. P. procura, com estas Inlclativas,
dlnamlzar 0 colecclonlsmo fllatellco junto das
camadas mals jovens 0 que, sem duvlda, e
dlgno de reglsto.
Puderam ser aprecladas coleceaes tematlcas e classlcas algumas jll de nlvel bastante
aceltavel.
De entre as coleceoes tematlcas destacamos a de Eurlco Guilherme Maurrclo Valadas
Lage Cardoso que obteve, alias, 0 malor galardao, e que ja vlnha premlada da' -Lubrapex 76. com bronze prateado.
.
Quanto as classlcas destacamos a de Helena Marla Zaldo.
Os exposltores, em numero de sete, foram agrupados segundo as idades, Indlcando-se seguldamente os seus nomes as partlclpaeaes com que concorreram e ~s premlos
que alcanearam:
GRUPO I
Ana Paula Pires Migue/- Llsboa - Diploma.
Portugal e Ex·Col6nlas
Helena Marla Zaldo - Llsboa bronze prateado.
Colombia

GRUPO II

Manuel B. L. Pontes dos Santos - Oelras _
Medalha de bronze.
o Atletlsmo nas suas dlsclpllnas.

MANUEL ANTONIO JERoNIMO
FILATELlSTA.- FILUMINISTA

COMPRA - TROCA - VENDE
R.. C0ELHO DA ROCHA. 112, RIC D _0
(A Campo de Ourlque)
Tel!. 66 50 93 (.EMlP. 666(23) LISBOA-3

M.

Eurleo G. M. Valadas Lage Cardoso - Lisboa - Medalha de prata.
Homens de Estado e Politicos dos seculos
Ant6nio J. Souto Martins - Estoril- MedaIha de bronze.
Aves

Selos Dara Co/eccionadores
Inglaterra - Imperio Britanico
IIhas do Canal- Irlanda

GRUPO 111

PORTUGAL e EX-COLONIAS

Crande Stock de Inteiro$ Postais
de Portugal e Territorios

Fernando M. Santos Xavier - L1sboa - 01'ploma.
Centenarlo da U. P. U.

o

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

XIX e XX

U~flramarinos

Juri fol constltuido pelos Srs.:

Tematica NA TAL especializada

Eng. M. R. Marques Gomes
Fernando Gomes Carriio
Jose M. Castanhelra da Silveira

Compra e Venda de Coleceaes, Lotes,
FDC, Catalogos Estrangeiros, Albuns
e outro material filatellco
Consulte-nos au envie hole mesma a
sua IIsta de faltas

o Clube Filatelico de Portugal edltou urn
sobrescrlto aluslvo ao referldo certame tendo os C. T. T. mandado cunhar urn carlmbo
comemoratlvo que fol utlllzado na correspondencla apresentada no posto de correio que
funclonou junto do local da exposleao.

Aceitamos cheques em ESCUDOS

FILATELIA
SERGIO W. DE SOUSA SIMoES
Telefones 22657 - 22248
CALDAS DA RAINHA
PACOTES DE SELOS
bons para SI - 6ptimos para oferta
temiiticos (todos comemorativos)

Medalha de

Helena M. Pereira Nunes - Alges - Medalha
de bronze prateado.
Entomologla

5

Arte .........................
Astro ........................
Aves ........................
Barcos .......................
Borboletas e Insectos
Boy Scouts ...............
Cavalos
Oesportos .................
Fauna ........................
Flores .......................
Flguras celebres ......
Futebol .....................
Gatos e caes .............
Motivos orientals

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

100 dif. 90$00
100 » 70$00
100
90$00
85$00
100
50
50$00
50
75$00
50
70$00
100
65$00
100
65$00
100
70$00
100 » 90$00
100
85$00
50
40$00
100
80$00

·.
·
··
··
···
a
D

Enviam-se

Musica .....................
Nus .... .....................
Olimpiadas ................
Peixes .......................
Pintura .....................
Rellgiao ....................
Trajes .......................
Transportes ...............
Uniformes militares
por paises
Checoslovaqula
Todo a Mundo

cobranea

I portes a

........ ..

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

parte

50
100
100
50
100
100
100
100
50

·
··
·
D

»

»
»

D

80$00
120$00
90$00
50$00
90$00
85$00
100$00
70$00
65$00

100 dif. 35$00
200
75$00
1000 » 170$00
2000 » 400$00

·
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todas as especlaJidades que se en quad ram
oa filatelia, acaba de levar a efelto com
grande axlto a .Prlmelra Mostra da Maximatilia. reallzada nos seus saloes.
Foram nOVe os exposltores que encheram
os quadros postos a sua dlsposleao com rnagnfficos posta is maxlmos, multos deles rarrssimos e, portanto, bastante vallosos.
Devldo ao interesse que esta -Mostra.
despertou junto dos maximafillstas portugueses houve que ratear os quadros.
Os nove partlclpantes apresentaram -rnaxlmos. referentes aos seguintes temas:
Eng. A. S. Furtado - Llsboa
- Excurseo pelo MedlterrAneo.

Eng. Jorge M. Rels e Almeida - Regua
- A Hlst6rla de Angola, a fauna a rellgleo, os uSos e costumes e te'mas dlversos.
Eng. Jose de Almeida de Avila -Flores

Cascals

Dr. Eurlco C. E. Lage Cardoso - Escrltores Universals

Llsboa

Ant6nio Leal e Cr6 - Llsboa
- Viticultura
Jose C. Simoes Fernandes - Llsboa
- Hist6rla de Portugal
Dr. Ant6nio Ferreira Marques - Llsboa
- Aves. Classlflcaeao segundo a sua nldiflcaeao.
Ant6nlo Pedro Zaldo - L1sboa
- Pinturas do Museu de Belas Artes de
Talpa.
Helena Marla Zaldo - Llsboa
- Flores da surea par ordem cronol6glca.
Como a natural, temos de destacar nestas
colunas a magnifica, bern estruturada evalIosa coleceeo apresentada pelo nosso prezado amigo Eng. Ant6nlo Furtado 0 que nao e
para admirar se nos lembrarmos ser ele 0
malor maximafilista portugues e urn dos
malores do mundo maxlmlifilo.
o C. F. P. edltou urn sobrescrito alusivo ao
aconteclmento tendo 0$ C.T.T. Instalado no
local da -Mostra- urn posta de correio ollde
fol utilizado na correspondancla apresentada,
urn carlmbo comemoratlvo.
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LISB 'O N 1

ELADIO DE SANTOS
CASA
FUNDADA
EM
1922
RUA BERNARDO LIMA, 27 - LlSBOA-1 - Tel. 49725

,

FEVEREIRO -

1977

Albuns de Portugal e Ultramar
Edic;io da nossa Casa
Pre~os

suJeitos a

altera~io

sem aviso prevlo

Formato 22X25. Folhas m6vels, em 'Papel e cartolina. Reproduc;:lio em gravura
de todos os ,selos tipo. Casas para todos os selos emltldos, com a indlcac;:ao do
respeotlvo numero ,segundo 0 nosso Catalogo de selos de Portugal e Ult'ramar.
Sempre que haja {lumero de selos que 0 justlfique sao publicadas as folhas suplementa res para os novos selos emitidos.
Os preltOS dos albuns Incluem os respectlvos suplementos saidos ate
data
da publicaltBO desta IIsta, pelo que estio suJeltos a IIgeJros aumentos em vlrtude
das folhas suplementares que via sendo acrescentadas aos mesmos.
o Album de Portugal e Ultramar, para facllidade de sua aqulslc;:ao, vende-se
por volumes. com capas de csrtolina impressas a 3 cores.

a

1 Portugal Continental - 1.' Parte (Cor,
reio e C. Aereo) . . . . . . .
1a Portugal Continental- 2.' Parte (Blo·
cos, Priv., etc.). . . . . .
2 IIhas Adjac., Ultramar e Africa
3 Angola e Congo .
4 Cabo Verde
5 GUine . . . . . . .
6 Moc;:ambique - 1.' Parte . . . • .
7 Moc;:amblque - 2.' parte - Inhambane, Kionga, lour. Marques, Quell·
mane, 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 .

Folha!

Papel

Carto"na

Luxo

114

255$00

325$00

490$00

49
71
77
39
42
69

106$00
143$00
165$00
84$00
90$00
150$00

137$00
193$00
220$00
110$00
120$00
200$00

205$00
286$00
325$00
168$00
183$00
295$00

Nestes ultlmos anos, quer em exposlc;:oes
filatelicas quer em colecc;:oes de amlgos,
temos vlsto algumas cartas com carlmbos
LISBON. E surpreende·nos a variedade encOlTtrada em tao pequeno numero de Itens
observados. Mas, sobretudo, deixou·nos preocupados, e seriamente embarac;:ados, na interpretac;:ao da sua exlst6ncla.
-Reunidos varlados elementos, achamos
que e tempo de revelar a nossa oplnilio e
por forma a 'solicitar a colaborac;:lio dos estudlosos, ja que as dificuldades slio muitas e
grandes.
Para Iniclar 0 estudo pareceu·nos vanta·
joso reunir em dols agrupamentos distlntos
os diversos tipos conhecidos.
No primelro agrupamento, que estudamos
sob a deslgnac;:ao de LISBON 1, mencionamos os carimbos que supomos terem sldo
utilizados em Inglaterra. Como prlmelra base
'traduzimos do 1.· volume de u The Encyclo·
paedla of -Britain Empire Postage StampsGreat Britain and The Empire In Europe-,
de Robson Lowe:
cOe 1790 a 1850 exlstiu em L1sboa uma
Agencla dos Paquetes Britanicos, mas pouco
e conhecldo acerca da sua actlvldade, excepto durante a Guerra Peninsular, epoca em
que passaram pela agencia diversas cartas
de mllitares britanlcos-.

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

100$00
90$00
110$00
154$00
122$00
100$00

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

704

1500$00

1980S00

2970$00

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

vermelha
preta
preta
preta
azul ou
vermelha
LISBON preta

[PAl LISBON
1797
2. 1797-1852 [PAl LISBON
[1] LISBON
3. 1800
4. 1808-1846 [PO] LISBON
5. 1810-1812 [PO] LISBON
6. 1841-1849

[PAl

A. GUEDES MAGALHAES
lFEP

Quanto aos restantes, lowe IImlta·se a Indl·
car os tipos gerais e que n6s interpretamos
como os representamos nas gravuras e com
as segulntes medldas:
[PAl - 32,5 X 6 mm
[PO]1-31.5 X 4,5 mm
[PO]2-29,5 X 4,25 mm

LiSBON
[PAl

LIS 80 N

L1SB ON
[PO]

Cor

Tlpo

Data
1.

36
34
39
57
44
36

7

I

I

Ao que parece os carimbos nominals
ingleses obedeceram sempre a regras de
normalizac;:ao, pelo que lowe apenas apre·
senta 0 desenho do tipo [1] e que n6s reo
produzlmos com a devlda venia.

~on]

Estes carlmbos s6 os conhecemos sobre
cartas e~pedldas de portugal para ' Ingleterra, ou em translto, sendo a quase tota·
lidade sem passagem pelo Correlo PortuguEis.
Como se sabe, era pratlca corrente os reo
metentes entregarem as suas correspon·
dEincias dlrectamente aos comandantes dos
-navlos, entregando·as estes, por sua vez, ao
Correlo do pais destinatarlo. A correspon·
dEincla portuguesa, chegada a ,Inglaterra nas
condlc;:oes descrltas, receberla 0 carlmbo em
estudo, pols que tal correspondencla era
-porteada pela tabela flxada no acordo com
o Correlo POrtUgu8S.
Por outro lado, sabemos que 0 Correio
Portugues entregava aos paquetes as cor·
respondenclas em malas fechadas, pelo que
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o carlmbo LISBON so poderia ser apllcado
em Inglaterra (Southampton, Plymouth ou
Londresl.

( .~,;S "

Para Ifustrar 0 presente apontamento e
abonar as considera90es feitas reproduz·lmos
tres cartas, representatlvas dos carlmbos

[PA], [PO] 1 e [PO] 2, ja que 0 tlpo [1]
extremamente raro e nao 0 possulmos,
nem sequer 0 vimos.
•
A carta [PAl e datada de L1sboa a 3 Fev.
38 e tem, no verso, 0 carimbo LONDON/
/F;B.O. c/data de 22 FEB 1838, tendo sido
porteada com 2/6 acabou por ser reexpedida para Paris onde 0 destinatario pagou
40 C.; a carta [·PDl1 foi remetida do Porto

e

a 26 Dez 21 e entrou na Sec9ao .FOREIGN.
do F.B.O. a 31 JA 1821; a carta [PO] 2,
(lom origem oa Madeira a 8 Mar 22 onde foi
manuscrito 0 selo fixo 40, correspondente
80 porte mlnimo do correia maritimo, passando por L1sboa aqui foi introduzida em
mala ·fechada ·para LOlldres, onde chegou
·ao F.P.O. a 25 AP, tendo 0 destinatario
pago 2/1.

I"

,4

4 bE 'it

I

[PAl

lI!II --

i-

•
Conferencia no Rolary Club
de Lisboa - Norle
Proferida pelo presidente da direc9ao do
nosso Clube Sr. Dr. Jorge Oliveira, teve lugar
no Rotary Clube de L1sboa - Norte, no dla 12
de Janeiro flndo, pelas 21,30 h., uma conferencia subordinada ao tema -Fllatella - hobby
cientifico e cultural-.
Dlgnou-se assistir Sua Excelencia 0 Embaixador Extraordinario e Plenlpotenciarlo da
Republica do Senegal Sr. Charles Delgado que
mostrou grande interesse pelo C. F. P. e pela
flIatelia em gera!.
.

NOVA MOEDA PARA A REPUBLICA
POPULAR DE ANGOLA
A partir de 8 de Janeiro passado Angola
passou a ter a sua moeda propria, 0 -Kwanza-. Esta nova moeda sera dlvldida em cem
-Lwei-,

INTRODUCAO
AOS INTIEIROS POSTA IS
Edltado pela -Publlfll- acaba de salr 0 IIvro
em epfgrafe que fica constitulndo um guia
valloso ,para quem se dedique a esta Interessante especlalldade.
o C. F. P. agradece 0 exemplar que Ihe fol
oferecldo.

[PD]1
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Para completar diremos que todos os
exemplares por nos vistos foram impressos
a preto e nas datas Iimites que vamos
indicar:
[PA] - 32,5 X 6 mm - Fev 833 a Fev 838
[PO] 1-31,5 x4,5 mm-Jul 815 a Jan 821
[POl 2 - 29,5 X 4,25 mm - Mar 822 a Oez
853

[PO] 2

Relativamente ao carimbo descrtto por
Lowe sob 0 n.· 6, supomo-Io empregado
para Ag~ncia de lisboa, como oplnaremos
em proximo artigo que denominaremos
LISBON 2. Entretanto, aguardamos a eventual colaboragilo dos estudlosos que nos
lerem, de forma a completar-se 0 estudo
de tilo aliclante como nebuloso tlpo de
carlmbo.
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CRIADA A FEDERACAO BRASILEIRA
DE FILATELIA - FEBRAF
Como resultado de um trabalho proficuo
que vlnha sendo levado a cabo desde 1974,
os representantes de 23 entldades fllatelicas
brasllelras fundaram, com sede no Rio de
Janeiro, a Federagao Brasllelra de Fllatelia
- FEBRAF - que, a nlvel de cupula, val promover 0 desenvolvlmento da fllatelia naquele
pals Irmilo.
A FEBRAF passa a ser 0 orgao maximo
da filatelia brasllelra substltulndo a actuagao
que 0 Clube Fllatelico do Brasil vlnha desenvolvendo ha multos anos em prol da filatelia
daquele grande pals.
A posse dos prlmelros corpos gerentes da
Federagao Brasilelra de Filatelia teve lugar
em 18 de Oezembro passado tendo sldo escolhlda esta data preclsamente para homenagear 0 Clube Fllatelico do Brasil que no
referldo dla celebrava 0 45.· aniversarlo da
sua fundagilo.
Com a devlda venia transcrevemos do Dlario Popular do Brasil 0 dlscurso proferldo
pelo grande filatelista brasilelro e presldente
da FEBRAF general Euclydes Pontes, por ocaslao da posse dos prlll1elros dlrectores da
Federagao Brasilelra de Filatella:
.Esta fundada a Federagao das Socledades
Flfatallcas do Brasil, sonho acalentado ha
parado. £ preclso crescer e avanc;:ar. Uma organlzagilo sem movlmento se esvazla e se
desfaz, enquanto 0 dinamlsmo fortalece e
une. 0 estar junto exlge slntonia, apolo reclproco e vontade firme em levar de venclda a
idela que nos unlu.
Oevemos em grande parte ao Clube Filatallco do Brasil a concretlzac;:ao da FEBRAF,
pols os dlrlgentes da antlga organlzagao,
tendo em vista uma partlclpagao malor da
Filatella brasllelra, tanto no ambito Interior
como no exterior, abrlram mao de suas prerrogatlvas em prol da Federagao, proplclando-I he todos os melos necessarlos para a reallzac;:ao da assemblela de constltulc;:ao. A esses
dlrlgentes do C. F. do Brasil nos so reeonheelmento e nossos agradeclmentos.
Aos dlrlgentes a delagados das antldades
filatalleas, as passoas gradas, n08SOS agradeelmentos pel a honrosa presenga.
Estamos em tempos natallnos, quer dizer,
em acaslilo a mals propfcla para eneher nos-

sOs corac;:aes de amor e carinho pelo proximo: sejam, portanto, nossos corac;:aes, refuglos do preseplo que ilumlnou 0 mundo na
noite santa.
Sejamos humlldes para que possamos ser
exaltadas.
Aos presentes e a seus familiares nossos
votos de Feliz Natal e de um prospero Ano
Novo, cheio de paz, saude e felleidade.
Muito e muito obrigado •.
Os corpos gerentes eleitos por aclamagao
da Assemblela que criou a FEBRAF estariio
em exercicio ate 31 de Oezembro de 1980,
sendo os respectivos lugares ocupados pelas
segulntes Indlvldualldades:
Presidente, gen. Euclydes Pontes.
Vlce-presldente: eng. Heinz H. Lehfeld; dr.
Plinlo Prata Freire de Andrada; Servulo Nunes.
Secretario, dr. Carlos Nery da Costa.
Tesourelro: Louis-Philippe Cadoret.
Conselho consultivo: dr. Angelo Zioni, Francisco Crestana; Gaetano Perone; Agnello
Correa Fllho; Francisco Firmino de Araujo.
Conselho fiscal: Heitor Sanchez; dr. Joao
Batista Monteiro da Silva, Raymundo Galviio
de Oueiroz. Suplentes: eel. Marcelo Studart;
J. L. de Barros Pimentel, Emilio Zagonel.
Comlssaes: Filatella tradicional: Aldonio
Ferreira de Faria.
Filatella tematlea: dr. Heitor Fenfeio.
Fllatella juvenil: srta. Anita Caldas Costa
Moreira.
literatura filatellca: Lauro Natali.
Aerofllatelia: d. Amelia Pereira Tlmm .
Carlmbologia: brig. dr. Plinlo Ricciardi.
Maximafilia: dr. Osvaldo Campana.
Na mesma ocasiao fol conferldo ao sr.
Hugo Fracarolli 0 titulo de presidente de
honra.
o Clube Filatelico de Portugal e 0 seu Boletim congratulam-se pel a criagao da Federac;:ilo Brasileira de Filatella desejando aos
dlrectores eleltos as maiores felicidades no
desempenho dos respectivos cargos. A FEBRAF, certamente, Ira estreitar ainda mais,
se posslvel, os lacos de fraterna amizade
exlstente entre os filatelistas do Brasil e de
Portugal, amlzade essa de que as varias
«Lubrapex. realizadas, sao um verdadeiro
slmbolo.
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ELADIOI DE SANTOS
CASA
FUNDADA
EM
RUA BERNARDO LIMA, 27 - LlSBOA·1 -

1922
Tel. 49725

sujeitos a

altera~io

PACOTES

sem aviso previo

ESPECIAIS

(Alto valor de Catslogo)
PORTUGAL
600 dlferentes
700
1000
300 dlf. comemoratlvos
400 dlf.
500 dlf.

-

700s00
1250$00
3300s00
540$00
900s00
1500s00

ULTRAMAR PORTUGU~S
1000 dlferentes
1500
2000
2500
3000

1200$00
2000s00
3SOOSOO
5500$00
9000$00

ACORES
150 dlferantel
200

750$00
1100$00

ANGOLA
200 dlfarentes
250
300
400
CABO VERDE
25 dlf. (Mals de 300$00 eet.)
150 dlferentes
200
250
300

GUINI!
100 dlferentes
150
200
300
INDIA
150 dlferent..
200
300

PERGUNTAS
35OSOO
720s00
1000$00
3000$00
500soo

650s00

450$00
7S0s00
1250$00

70s00
510s00
1000s00
1500$00
2000$00

14 - Temos verlflcado em alguns jornals
a indlcar;ao de .Porte Pago> por baixo do
escudo nacional. 0 que signiflca?
15 - Ja se reallzou em Portugal algum
Congresso da F. I. P.?
16 - Qual a melhor obra dedicada a marcofilia continental?

1000s00

RESPOSTAS AS PERGUNTAS
MACAU
100 dlferentel
150
200

320$00

700s00
1200$00

MOCAMBIQUE

6OOSOO

CONSULT6RIO FILATELICO
Apresentamos neste numero mais tras
perguntas formuladas por outros tantos associados do C. F. P. esperando que os nossos
estimados leitores se debrucem sobre as
mesmas enos envlem as respostas, tao breve
quanto posslvel, para que esta secr;ao nao
perca Interesse:

FEVEREIRO -1977
Pre~os

100 dlfarantes (elpeclals)
200 dlferentes
250
300
400

13
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290$00
330$00

450s00
585SOO
1000$00

S. TOMI! E PRINCIPE
100 dlferental
150
200
300

3300$00

TIMOR
100 dlfarentel
150
200

1070s00
1900$00

520s00
875$00
1600$00

420$00

Todos estes pacotes sao compostos com selos dlferentes, em perfelto estado
As en~omendas devem vir acompanhadas de sua Importancla,
acresclda dos respectlvos portes. Nao aceitamos devolur;oes.
Comp!amos s~los novos e usados em pequenas e grandes quantldadea.
Tambem nos mteressam series completas de Portugal e Ultramar que
nos faltem no nosso stock.

N." 7 -- Speratl nao se atreveu a falsiflcar selos de Portugal.
Produzlu a falslflcar;ao do selo tipo .Coroa- de Mor;amblque, de 20 reis, rosa, que
tlenteou em 121 / 2 cuj(} original nao· existe.
N." 7 -Speratl nao fez qualquer falslficar;ao
de selos de Portugal Continental. Apenas se
conhece a de urn selo de Mor;ambique, selo
de 20 reis do tlpo .Coroa. que vem descrlto na obra ..The Work Of Jean Speratj", edlcao da British Philatelic Association (1955)
D. F.
N." 8 - Chama-se micrometro e poders
ser adqulrldo numa cas a de Instrumentos de
precisao.
N." 8-0 aparelho mais usado no nosso Pais
para medir as espessuras dos papeis dos
selos tern a segulnte referencla • Pocket
Thichness Cage n." 7309 da Mitutoyo Mfg
C". Ltd. e e vendldo pel a firma Emilio de
Azevedo Campos & C.', Lda., Llsboa.

N." 10 eN." 13-A 1.' Exposir;ao Filatelica Portuguesa realizou-se nos saloes da
Camara Municipal de Lisboa. de 1 a 15 de Junho de 1935.
N." 11-E muito possivel que ja alguma vez
tivesse havido uma colectividade com 0 nome idantico ao do nosso Clube, embora nao
pas sasse da fase de organlzar;ao. Em data
que nao podemos preclsar, talvez cerca de
1950, 0 grande coleccionador Jose Francisco
da Costa, ofereceu-nos uma mancolista a
qual damos a reprodur;ao e onde se pode
ler .Clube Fllatelico de Portugal-. Pela morada da mancolista deduzimos que a sua
sede tivesse sido em cas a do nosso consoclo Antonio Joaquim Correia Junior, outro
dlstlnto colecclonador do Porto. Contactado
pelo nosso Clube, ate agora, ainda nao deu
qualquer achega ao assunto.
Se existlu, nao de'Vem ter editado qualquer publicac;:ao. Na .A Bibliography of Portuguese Philatelic Literature> do Cor. A.
Guedes de Magalhaes nao vern qualquer referencla. D. F.

CLUB FILATELICO
PORTUGAL

S6de: Largo dQ' Lolo., 28-2.'

PORTO
,PO"TUOo\LI

N." 9 - Em Angola continua a exlstlr 0
Clube Fllatelico de Angola, sedeado em
Luanda.
N." 9- 0 (inlco Clube ou Assoclar;ao Filatelica que presentemente existe em Angola e
o Clube Filatelico de Angola - Caixa Postal n." 2688 - Luanda. Republica Popular de
Angola.

N." 12-A consulta efectuada por urn nosso
consoclo quanto a utilidade da etlqueta amarelada, picotada, com as letras .A.O.-, usada
nos Correlos estrangelros, fol enderer;ada
aos CIT dos quais aguardamos uma resposta. Voltaremos ao assunto se tal aqui for
recebida. C. F. P.
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CLUB FILATELICO
PORTUGAL

S6de: Largo dQ' Lolo., 28-2.'

PORTO
,PO"TUOo\LI

N." 9 - Em Angola continua a exlstlr 0
Clube Fllatelico de Angola, sedeado em
Luanda.
N." 9- 0 (inlco Clube ou Assoclar;ao Filatelica que presentemente existe em Angola e
o Clube Filatelico de Angola - Caixa Postal n." 2688 - Luanda. Republica Popular de
Angola.

N." 12-A consulta efectuada por urn nosso
consoclo quanto a utilidade da etlqueta amarelada, picotada, com as letras .A.O.-, usada
nos Correlos estrangelros, fol enderer;ada
aos CIT dos quais aguardamos uma resposta. Voltaremos ao assunto se tal aqui for
recebida. C. F. P.
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Dr. Antonio de Figueiredo. PraQa Marques de Pombal, 4-1.· Dt.· - Llsboa.
(M) Po. Fr. In. N. U. T. C. 60. 3. 90.
Joao C. Affonso Barbosa. Rua Tristao
da Cunha , 167 (a Gomes da Costa).
Porto. (M) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 3.
90. 94.
Cor. Joao Jose Xavier Banazol. R. de
Alcamim, 40-2.· . Elvas (A) Po. Fr. In.
Es. T. C. N. U. 60. 3. 90. 93.
Antonio Ferreira Rodrigues . R. Actor
Taborda, 38-5.· Dt.· Lisboa 1. (M) Po .
Fr. In. Es. Ep. T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 60.
90.
Dr. Antonio Homem de Pinho. Rua da
Constltult;ao, 244-3.· Dt.· Porto. Po. Es.
Fr. In. T. C. V. 60; 1. 2. 5. Tematicos.
90. 93. 94.
Dr. Manuel Joao da Palma Carlos. Alto da Barra, Bloco B, Lote 4, 5.·-Esq.
- Oeiras. Po. T. C. V. N. U. 60.
Dr. Jose Maria Martins Soares. Casal N. S. de Fatima. Travessa do Moinho. Galiza. S. J. do Estoril.
Felix da Costa i1ha - Alcoentre PIM - Po. Fr. T. C. V. N. U. 60. 1.
Paises de Exp. Portuguesa.• Lions Clubes •.• Tauromaquia •. • Jesus Cristo •.
Irlanda. Compra e vende tudo para especializar,;ao.
Raul Amaro da Veiga Martins Coelho .
Rua ao Bonflm, 150-2.·. Porto. (M) Po.
Fr. In. C. T. N. 1. 2. 56. 70. 90. 93.
Joaqulm da Silva Lado. Rua do Centro Vldrelro, 99. Oliveira de Azemels.
(M) Po. Fr. Compreende In. It. Es. T.
C. 60. 68. 73. Outras per,;as. 60. 1. 28.
Tematlca .Os Lusiadas. 90. 93.
Eduardo A. Torres de Menezes. Quinta dos Lactlcinlos. Cantanhede. (P)
Po. Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
Jose Bernardino de Lima Pereira. Rua
Joaquim Luis , 36 ric Esq. Queluz

NOVOS S6CIOS

Oriental. (M) Po. Fr. Es. Compreende
AI. T.C. V. N. U. 60. 2. 34. UPU. Desportos. Fauna. Flora . 90. 94.
546 - Nuno Manuel Soares da Rocha. Rua
Alexandre Herculano. 105. Portimao. T.
V. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 94.
583 - Dr. ,Ioao das Neves Gonr,;alves Novo.
Rua Vasco da Gama. 21-1.° Esq. Santarem (M) Po. Fr. Es . In. T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. Ghana. Tematicas. 68.
599 - C. G. Ekeroth. Av. do Lago. Lote 6 3.° Dt.° Monte Estoril. C. N. 60. 65. 1.
2.
624 -- Carlos Alberto Paula Cardoso. Celula 5. lote 7-3.· Dt.· Novo Carnaxide.
(M) Po. T. U. 60. 1. 2. 16. 90. 94.
632 - Luis GonQalves Vicente. EstaQao da
CPo Devesas. Vila Nova de Gaia. Po.
Fr. T. C. V. N. U. 60 . 93. 94.
648 - Nuno Manuel Correia Ferro. Bloco C.
Lote 2, 6.· Frente. Alto da Barra. Oeiras. Po. Fr. T. N. U. 60 . 1. 2. 3. 90. 93.
679 - Manuel Agostinho Marques. Rua dos
Camachinhos. 7. Lagos . T. 60 . 3. 90.
94.
730 - Ricardo Martins Gaspar. Rua 20 de
Abril. 5-3.° Dt.· Sines. (P) Po. Es. Fr.
T. N. U. 60. 1. Tematicas de desporto.
fauna e flora. 90. 94.
767 - Leiberger. Karl Eberhard. Avenida Oscar Monteiro Torres. 19-2.° Dt.· Lisboa 1 - (P) N. U. 60 . 1. IIhas. 2. 93.
841 - Dr. Jose Manuel Correia da Silva Passos. Rua IIha do Pico. 86 8-G ric.
Queijas. T. 60. N·. 67B. Sobrescritos.
Carimbos.
862 - Fernando Dias de Sousa. Av. N. S.
dos Remedios, 255-2.° Dt.· Carcavelos. (M) Po. T. C. N. U. 60. 1. 2. U. 10.
19. 21. 90. 94.
872-Alexandrlno S. F. Amen A/c do
Banco Pinto de Magalhaes. Louie.
(P/M) Po. Es . Fr. T. C. V. N. U. 60. 1.
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2. 19. Tematicas da Historia de 1. Angola. Olimpradas. 90. 94.
897 - Inger Fernandes. Bloco B. Lote 2-5.·
Esq. Alto da Barra. Oeiras. In. C. 60.
898 - Dr. Virgilio A. Pinto Nunes. Av. Frederico Ulrich, 39-9.· Esq. Almada (M)
T. C. 899. N. N.
937 - Damiao Jose Ribeiro. Rua da Fonte
de Contumil, 135 ric Dt.· Porto. (P)
Po. T. N. U. 60. 1. 2. 94.
962 - Jose Marques Paulo. R. Mestre Francisco Elias, 6-1.· Dt.· Caldas da Ralnha. (M) T. C. 60. N. U. 1. 2A. 19.21.
93. 94.
989 - Dr. Vasco Antonio de Sousa Leao.
Rua Diogo Afonso, 4-4.' lisboa. (M)
Po. T. C. V. N. U. 60. TI. Arqultectura.
1014-Joao Pedro C. P. de Andrade. Rua Augusto Nogueira da Silva, 335. Castelo
da Maia. (P) Po. In. T. U. 60. 1. 2A.
19. T17.
1029-Pedro Manuel Viana Machado. Torre E-1.· Dt.· Frente. Nova Oeiras (M)
Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94.

NOVIDADES
SERVI<;O DE ASSINATURAS
SERVIMOS TUDO
OUALOUER PAIS OU TEMA
DISPOMOS DUM BOM SERVICO
SEM FALHAS A
PRECOS VANTAJOSOS
SOLICITE FOLHETO INFORMATIVO
SEM COMPROMISSO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS

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

FA<;A·NOS UMA VISITA

o

SELO
POSTAL

Terminamos neste numero a publicac;:ao do
trabalho em eprgrafe que, ha precisamen'fe
urn ano, comec;:ou a ocupar algumas paginas do nosso boletim nem sempre com a
regularidade desejada devldo a falta de espac;:o com que por vezes lutamos. Essa dificuldade fez com que, mals de uma vez, sacrificassemos a publicac;:ao do trabalho a fim
de Inserir no boletim assuntos que, a nao
serem publicados na altura devida, perderiam
actualidade.
Independentemente daquele facto e, em
igualdade de circunstancias, demos sempre
prioridade a colaborac;:ao que nos foi enviada.
Finalizamos asslm 0 nosso despretencioso
trabalho com a publicac;:ao de mals 6 paginas as quais vao numeradas de 45 a 50.
Urn outro problema desejamos aqui focar.
Embora tenhamos que lamentar, nao podemos cumprir a promessa feita no n.· 285 do
nosso boletim referente a Junho passado.
Na verdade, nao nos e possrvel publicar novamente as paginas 1 a 4 de modo a que
possam ser destacadas do boletim sem afectar as restantes paginas. Tal impossibilidade
deve-se ao facto de terem sido extraviadas,
na tipografia as tres gravuras, que constam
da composic;:ao das referidas paginas. Como
e evidente, a encomenda de tres novas gravuras obrigaria 0 Clube a urn dispendio de
dinheiro que, em nosso entender, nao se
justiflcaria.
Por esta razao, os nossos estimados leitores que assim 0 desejarem, terao que cor·
tar pela margem as referidas 4 paginas publicadas no n.· 283 referente a Fevereiro de
1976.
Os socios do C. F. P. que desejarem adquirir uma capa para encadernar as separatas que foram sendo publicadas poderao dlrigir 0 seu pedido a Secretaria do nosso Clube. Cada capa e vendida ao prec;:o de 20$
(vinte escudos).
o Director do Boletim aproveita a oportunidade para agradecer multo sensibilizado as
palavras ami gas que Ihe tern sido dirigidas
por ter levado a cabo a publicac;:ao deste
modesto contributo para a literatura filatelica nacional.

(Conferencia de Paz do Chaco, realizada em
Buenos Aires em 21-7-1939, com a interferencia dos Estados Americanos).

os referidos selos nao podendo circular nao
interessavam aos coleccionadores. Mais tarde ou mais cedo a Federac;:ao Internacional
de Filatelia proibi-Ios-ia nas exposic;:oes fIlatelicas. A partir de 1962 nao mais se emitiram selos para 0 antigo Estado Portugues
da India.

Selo comemorativo da paz do Chaco. Entre as ban·
deiras do Paraguay e da Argentina, 0 Presidenta Ortiz
6·4·2·3 - A OCUPACAO DO ANTIGO ESTADO PORTU·
GU~S DA INDIA PELA UNIAO INDIANA

De 17 para 18 de Dezembro de 1961 fol
o territorio da Peninsula do Indostao na altura sob administrac;:ao portuguesa ocupado
pelas tropas da vizinha Uniao Indiana ao
tempo chefiada pelo Pandita Nehru.
A guarnic;:ao portuguesa existente naquelas paragens nao e.xcedia 3500 hom ens pelo
que a sua resistencia foi inutil em face do
elevado numero de tropas da Uniao Indiana
que ascendia a 30000.
Ja depois de consumada a ocupac;:ao, foram postos a venda em Portugal, duas series de selos, sendo uma desportiva, composta de 5 valores, (autorizada pela Porta ria
n.· 18899, de 20-12-961) e outra constituida
apenas por 1 selo ErradieaQio do Paludismo
(autorizada pela Portarla n.· 19071, de
12-3-1962).
Verlfica-se, assim, que dois dias apos a
ocupac;:ao do Estado Portugues da India e
eerea de tres meses depois do mesmo acontecimento, foram publicadas portarias pelo
Governo Portugues autorlzando a emissao
de selos para aquele Estado. Tais emissoes
pretenderam, quanto a nos, mostrar ao Mundo que a soberania portuguesa nao estava
perdida apenas se encontrando transitoriamente interrompida uma vez que a sede do
Governo Geral daquele Estado tinha sido
transferida para lIsboa.
Considerou-se, talvez nessa altura, urn
protesto contra a violacao dos direitos seculares de Po r tug a I sobre a -R 0 m a do
Oriente-.
Tal procedimento do Governo Portugues
levantou grande celeuma entre os filatelistas mais ortodoxos do mundo inteiro pOis

Selo da taxa de S10 da serle de .DesportosD
emltldo para 0 Estado da India e que nao chegou
a circular

6-4-3 - AS DUAS GRANDES GUERRAS MUNDIAlS DE 1914 ·18 e 1939·45 E A
FILATELIA
6·4·3·1 - A ESPIONAGEM NAS DUAS GUERRRAS MUN·
DIAlS E A FALSIFICACAO DE SELOS POSTAIS

As falsificac;:oes oficiais de estampilhas
de outros parses sao urn procedimento inconcebivel em circunstancias normais.
No entanto, tal expediente tern sido usado
em epocas de conflito pelos parses beligerantes com 0 apoio dos respectivos governos.
A Iniciativa de tais falsificac;:oes pertenceu a Inglaterra na I Guerra Mundial por razoes de espionagem. Com efeito, grandes
quantidades de selos do tipo -Germania D,
dos valores de 10 e 15 pfenings foram imprimidos pelos Servicos Secretos ingleses
para 0 cor r eras necessidades dos seus
agentes.
Na II Guerra Mundial 0 mesmo se verificou, mas em maior escala. Falsificaram-se
selos franceses, ingleses e alemaes, por vezes com grande perfeic;:ao, para transmitlr
material de propaganda e espionagem, por
vezes com falsas propagandas. Himmler e
Frank, Hitler e Petain bern como 0 rei de
Inglaterra, Jorge VI, acederam a isso.
o -Intelligence ServiceD ingles, por exemplo, fez imprimir selos de 3 e 12 pfs. com a
efigie de Hitler, para uso privativo dos seus
agentes.
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6-4-3 - AS DUAS GRANDES GUERRAS MUNDIAlS DE 1914 ·18 e 1939·45 E A
FILATELIA
6·4·3·1 - A ESPIONAGEM NAS DUAS GUERRRAS MUN·
DIAlS E A FALSIFICACAO DE SELOS POSTAIS
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6·4·3·2 -

A OCUPACAO DA FRANCA PELAS FORCAS
HITLERIANAS E OS SELOS DAQUELE PAIS

Durante a II Guerra Mundlal a Fran~a esteve ocupada pelas for~as alemas no perrodo que decorreu de 1940 a 1945. 0 general
De Gaulle, em Londres, faz um apelo a todos os franceses (18 de Junho de 1940) para
organlzarem a .Aesistencia- cujo Conselho
Nacional fol criado em 27 de Maio de 1943.
A Aesistencia francesa pratlcou actos de
verdadeiro heroismo tendo em vista a Iiberta~ao da sua Patrla do juga hltleriano. A juventude francesa evidenclou-se sobremaneira na resistencia ao Invasor e nao foram
poucos os que pagaram com a vida 0 seu
fervor patrl6tlco.
A Fran~a, Iibertada em 1945 pelos Aliados
(Paris ja 0 tlnha sldo em 1944), nao esqueceu os seus her61s e de entre as varias homenagens de que for am alvo, conta-se a
emissao de varlos selos com as efigles dos
patrlotas que calram varados pel as balas
alemas.
o selo frances que aqui e apresentado
lembra e gloriflca a tragica odlsseia dos
clrlco estudantes do Iiceu de Buffon que entrando para a -Aesistencia- nao lograram
escapar das maos do Inlmlgo, sendo fuzilados em 8 de Fevereiro de 1943, as 11 horas
e 17 minutos, no campo de tiro do aer6dromo de Issy-Ies-Moulineaux, perante um pelotao da -Luftwaffe-.
Os seus nomes constam do selo e as suas
idades a data da morte eram:
J.
P.
J.
P.

Arthus
Grelot
Bankly
Benoit
L. Legros

-

18 anos
20 anos
21 anos
19 anos
19 anos

6·4·3·3 -

PRISIONEIROS DE GUERRA POLACOS EMITEM
SELOS DESPORTIVOS NOS CAMPOS DE CONCENTRACAO ALEMAES

Em Abril de 1961 foi publicado no Boletim do Clube Filatelico de Portugal um artlgo da autorla de Werner Ell que, pelo seu
Interesse e origlnalidade, transcrevemos na
integra certos de que todos aqueles que 0
vao ler pela primeira vez acha-Io-ao extremamente curioso:
-Depois da campanha militar da Pol6nia,
em 1939, os oflciais polacos, prislonelros de
guerra, foram transportados para a Alemanha, e ai distribuidos pelos diversos campos de concentra~ao. 0 campo de WOLDENBEAG tornou-se particularmente conhecldo
POI uma esta~ao de correios local.
A organiza~ao de tal esta~iio de correios,
nao fol felta devido a necessldades postals,
dado que pel as disposh;:oes Internacionais,
o correlo era despachado gratuitamente.
Estas emlssoes nao pod em por Isso ser
consideradas oficlais, mas nao deixam por
Isso de ter 0 malor interesse para qualquer
filatelista estudloso, e que deseje especlaIIzar a sua colec~ao desportiva.
Devldo a falta de papel, foram utilizados
qualsquer bocados, tais como as margens
dos jornais dlarios, papel de embrulho, etc.,
A Cruz Vermelha fornecia as tlntas. 0 correio tlnha a sua dlsposl~ao quatro carlmbos; tres em borracha e um em prata. Com
o tempo, foram feltos dlversos carimbos comemorativos.
Ao colecclonador de selos desportivos,
interessa sobremaneira a emlssao comemorativa dos festejos olimplcos de 1944, realizados na sur~a, em Lausanna. Esta fol a 18.'
emlssao do campo de WOLDENBERG, em 13
de Agosto de 1944. 0 selo, na taxa de 10
pf. vermelhao, representa um corredor a cortar a meta. Ao elmo tem os 5 circulos oHmplcos. 0 desenho e a gravura em madeira
sao de Edmund Czarnecki. 0 papel e branco
fino, tlragem de 17580 exemplares, tendo
sldo retlrados da circula~ao em 31 de Outubro de 1~ 4 4.

Exemplar com margeno excepelonal.

No dla 13 de Agosto do mesmo ano, houve um carlmbo aluslvo. Texto do carlmbo:
WOLDENBEAG-OB-OF II C/AOK 44 W II C.
Desenho do carlmbo: bandelra olimplca, por
cima avloes, e por baixo carros de assalto
e ruinas.

Salu ainda outro carimbo desportivo, neste
campo de concentra~ao, comemorativo da
semana desportiva realizada de 9 a 16 de
Agosto de 1942. Texto do carimbo: !ydzien
Swleta W. T. Sportu. Desenho: dOis corredores sobre a meta.

Prova da gravedor: urna dell raral pe~aB conhacldas
Os cinco rnlirtlrell do L1eeu de Buffon
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Tambem 0 campo de GROSS-BORN emltiu uma serie de selos e um carimbo comemorativo do festival I(}limpico de Lausanna. Foi a 6.' emissao deste cC\mpo de
concentracao. Dia da emissao: 30 de Julho
de 1944. Motlvos 10 e 20 pf., circulos oHmplcos; 50 pf., corridas de quadrigas. Desenho e gravura em madeira de Wodzlmle-rz
Zieleniewski. Papel branco espesso ou mUlto espesso, com goma e denteados. Tiragem cerca de 1.200 series. Cores: 10 pf.
vermelhao (papel espesso); 10 pf. castanho
vermelho (papel muito espesso); pf. castanho azeitona (papel espesso); 20 pf. verde azeitona (papel muito espesso); 50 pf.
verde escuro.

fOi de T. Kluzniaka, impresso em papel branco gomado, e e picotado.
Escusado sera dizer que todas estas emissoes sao muito raras, porque, alem das tiragens reduzidas, muitos exemplares se perderam quando da invasao da Alemanha em
1945. Nessa altura, as existenclas foram
queimadas. Esta ·parte da filatelia desportiva e bastante interessante, podendo 0 coleecclonador apresentar qualquer col sa fora
do habitual •.
Estas belas e valiosas pecas que apresentamos constituem parte de um conjunto
unlco no nosso Pars pertencente a admlravel coleccao especializada de Desportos
da Polonla do - maior aerofilatelista portu-

6-5 - OS SELOS POSTA IS COMO
FONTE DE APROXIMACAO DOS
POVOS
6-5-1 - A COMUNIDADE LUSO-BRASILEIRA
E A FILATELIA

I

Selo emltldo no campo de concenlraqio de Murnau

Estes selos foram mals tarde Impressos
num bloco, por altura da 'Exposlcao FilaMlica do campo de concentracao. Dlmensao: 143x91 mm.; pa_pel couche branco, sem
goma e denteado. Tiragem: 1.200 exemplares. Dia da emissao em t4 de Agosto de
1944. 0 bloco contem um selo de 10, 20 e
50 pf. 0 carimbo comemoratlvo desta emlssao, feito em madeira, fol utillzado de 30
de Julho a 15 de Agosto de 1944. Texto do
carimbo: 30.VIi/ 19/ 44/ 15. ViiI. Desenho
do carimbo: Circulos Olimplcos. 0 selo de
10 pf. tambem se encontra Impresso em
postais.
Alem destas emissoes, houve ainda outra,
desta vez no campo de concentracao de
MURNAU. Trata-se de um selo de 20 pf.,
cinzento azul, emitido em 1943, representando um cavaleiro saltando um obstaculo
composto por uma ferradura. 0 desenho

gues, Sr. Capitao Lemos da Silveira que, ia
la vao qulnze anos, pcs a dlsposlcao do
referido Boletim 0 seu coploso material de
estudo.
Ao dlvulgarmos este artigo ilustrado com
algumas das pecas do referldo conjunto flzemo-Io com a convlccao de prestar aos tematicos desportlvos, principal mente aos mals
jovens, um servlco utll.
Os leitores, que ja conheciam 0 conteudo
do artigo bem como as pecas que 0 ilustraram, tlveram agora oportunidade de recordar 0 que leram e 0 que viram, certamente com 0 mesmo Interesse e curlosldade como 0 fizeram ha 15 anos.
Seria optimo que nao so os entuslastas
pel a tematica desportiva mas todos os filatelistas em geral pudessem num futuro proximo apreclar estas rarldades em certames
fIIatelicos naclonals.

A Comunidade Luso-Brasileira e hoje em
dla uma realidade Indesmentivel e Irreversivel. As relacoes entre os dois povos Irmaos
sao cada vez mais estreitas em todos os
dominlos. No campo cultural, 0 sector filatelico tomou enorme Incremento devldo a
feliz Inlciativa de ilustres filatelistas brasileiros apoiados pelas autoridades do Governo Federal. Assim, a partir de 1966 e de
dois em dois anos, alternadamente, no Brasil e em Portugal, tem-se efectuado exposicoes filatelicas Luso-Brasileiras designadas
por .Lubrapex., as quais, sem duvida, sao
mais um elo a ,ligar as duas patrias de
expressao lusiada_
Na verdade, em 1966 foi realizada a 1.' daque las exposicoes no Rio de Janeiro; em
1968 realizou-se a 2.' no Funchal; em 1970
teve lugar a 3.' tambem na antiga capital
brasilelra e em 1972 a 4.' teve como palco
a linda cidade de Aveiro. AS.' teve lugar
na cidade de S. Paulo, em 1974 e a 6.' em
1976, teve ·por cenarlo a cidade do Porto.
Esperamos e desejamos a continuaciio de
tais realizacoes pois nunca e demals salientar 0 Interesse das mesmas para a consolidaciio da amizade entre portugueses e
brasilelros e para 0 engrandecimento cultural da comunidade a que os dols povos
pertencem.

I
Selo brasllelro comemoratlvo da Lubrapex-66

Selo portugues comemoratlvD da Lubrapex-72

Num futuro que, Infelizmente, nao vislumbramos proximo, por razoes de varia ordem
que nos escusamos de referir por salrem
do ambito deste trabalho, e desejavel que
possam iniciar-se manifestacoes filatelicas
alternadamente em Portugal enos novos
parses africanos de expressao lusiada, a
semelhanca do que sucede desde 1966 entre
o nosso pais e 0 Brasil.
Tais realizacoes, estamos certos, muito
contrlbulrao para 0 estreitamento das relacoes culturais entre povos que falam a
mesma lingua.

6-5-2 - REATAMENTO DAS RELACOES DIPLOMATICAS ENTRE A FRANCA E A
U.R.S.S.
Da autoria de Antonio Silva foi publicada
no jornal .0 Diarlo, uma cronica Intltulada
.Os selos e a amizade entre os povos.
na qual se histor.iou de forma sucinta mas
clara 0 processo das relacoes entre aqueles
dois paises apos a revolucao russa de Fevereiro de 1917.
Com a devida venia transcrevemos a segulnte passagem da referlda cronlca:
.... A primelra revolucao russa de Fevereiro de 1917, seguiu-se a abdlcacao do
imperador, a eleicao dos sovietes e, apos
a Revolucao de Outubro, a Instituclonalizacao
de um governo popular que nao foi reconhecldo pelos chamados aliados.
Por outro lado, a paz que a Russia concluru com a Alemanha em Brest-a-Litovsk,
a 3 de Marco de 1918, pas flm a allanca
franco-russa.
Contudo, 0 novo regime triunfava dos
seus adversarios, consolidava-se e a sua
presenca nas conferenciasde Genes, La
Haye e Lausanne, tlnha ja valor de reconhecimento de facto.
Em Franca, a partir de 1920 cresceu um
movimento tendente a desaprovar a poirtlca
isolacionista relatlvamente a nova Russia.
o reinicio das relacoes entre os dois
parses ·toi favorecldo pelos resultados das
eleicoes legislatlvas francesas de 1924.
Depols de ter feito examinar a questao
por uma comissao Interministerlal, Heriot,
presidente do Conselho e ministro dos Negocios Estrangelros, enderecou ao seu homologo sovietico, em 28 de Outubro de 1924,
um telegrama hoje conslderado historlco,
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50
no qual reconhecla de jure 0 Governo da
URSS, como 0 Governo dos terrlt6rlos do
antigo Imperio russo ............ ... ........... .. .. -.

Para comemorar 0 50.· aniversario do
acontecimento hlst6rlco que foi 0 reata·
mento das relat;:oes dlplomaticas entre a
Frant;:a e a Unlao Sovletlca a Admlnistrat;:ao
dos correlos franceses mandou emltlr e por
em clrculat;:ao em 22 de Novembro de 1975
um selo do qual apresentamos a respec·
tlva Imagem.
o selo emitldo representa as bandelras
da Frant;:a e da U. R. S. S. tendo a segulnte
legenda -50.· annlversalre des relations
dlplomatlques France· URSS.
Eis um exemplo bem signlficatlvo em que
um selo postal flcou a perpetuar um evento
que levou a aproximaiiaO de dais povos.

Temos a plena consch~ncla de nao ter
esgotado os assuntos que nos propusemos
tratar e de ter abordado alguns dos problemas aqui focados de forma superficial.
Nao esgotsmos os assuntos porque nos
pareceu que num trabalho desta natureza
nao deviamos descer a certos pormenores
que s6 devem ter lugar, em nossa opinliio,
em obras altamente especializadas ou em
estudos aprofundados que nao e, de modo
algum, 0 caso deste Iivro. Isto nao quer
dizer, porem, que nao tivessemos procurado
~ar um certo realce aos problemas que
tinhamos em tente tratar.
Se, por um lado, nao esgotamos os as-
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POR: J. R. DIAS FERREIRA

o conhecimento do tipo de papel usado
na fabricac;ao oos selos tern muito interesse
sob 0 ponto de vista filateJico. Numa mesma
emissao pod em os selos terem 51 do impressos com os mais variados papeis e muitas
das vezes, as suas cotac;oes serem varias
em face do papel utilizado.
Quase todos os catalogos procedem a catalogac;ao das emissoes Indican do 0 tlpo de
papel. Os catalogos portugueses nao fogem
a regra e nomeadamente 0 -Simoes Ferreiraou 0 «Eladio Santos», indicam para algumas
emissoes os tipos de papel com que foram
impressos, fornecendo aos coleccionadores
elementos impresclndfveis na catalogac;ao
dos exemplares.
o Catalogo Simoes Ferreira vai ao requinte
de dar urn pequeno dicionario onde se indicam as princlpais caracterfsticas especificas
de cada tipo de papel. Para os que pao
possuem esse Catalogo transcrevemos na
Integra todo 0 texto e que e 0 seguinte:
PORCELANA: A superficie e macia e tern
o brilho do aljofar. E preparado com uma
camada de gesso.
ESMALTE: A supertfcie e acetinada e mais
brilhante do que a do «porcelana», mas isenta
de qualquer preparado. E a qualidade de papel a que os franceses, p~r semelhanc;a.
chamam «glacee».
LUSTRADO: A superficie e menos brilhante
que a do «esmalte» e isenta, tambem, de
qualquer preparado. 0 brilho nos papeis .esmalte» e .Iustrado- e dado pela maquina
de repassar, chamada calandra.
AVERGOADO (OU ESTRIADO): E 0 papel
que, quando visto contra a luz, aprasento
uma especie de pautado a agua, e ao qual
os franceses chamam papel -verge-.
COSTELADO: E 0 papel que apresenta
numa das faces uma serie de saliencias 11neares mais ou menos paralelas entre sl,
geralmente interrompidas, e que melhor se
observam nas zonas brancas do selo.
PONTINHADO EM LOSANGOS: E a qualidade de papel que, quando examinado contra a luz, apresenta uma especie de tecido,
composto de pequenos losangos regularmente dlspostos.
FILIGRANADO: Chama-se filigranado ao
papel que, visto a transparencia, apresenta
um desenho feito na .propria pasta e que
tern por fim caracteriza-Io mais nitidamente.
LlSO: E a qualldade de papel composto

de mass a compacta, que nao apresenta vestigios de tecido. 0 papel pontinhado em
losangos nacional, incluido no papel liso,
apresenta vestfgios no tecido, Isto e, losangos imperfeitos.
CARTOLlNA: Papel de tipo semelhante ao
arrterior mas com uma espessura nunca
inferior a 0,14.
Porem, se consultarmos 0 catalogo com
mais mlnucia verificamos que nao aparecem
todos os tipos de papels que constam do
vocabulario ou estao outros que 0 texto
do catalogo nao faz referencia.
Aesumindo, e para facilitar, dames seguidamente so na parte respeitante a Portugal,
todos os tipos de papeis em que foram impressos os selos do Continente, apontando
ao mesmo tempo, para servir de exemplo, 0
numero de um selo que pode servlr de referencia.
Assim, pelo mapa abaixo os selos foram
Impressos em varios tipos de papel a saber:
L1so (674)
fino (2)
medio (2)
espesso (2)
Branco leitoso espesso (Reimpressoes de
1885)
Amarelado (2260)
pontinhado em losangos horlzontais (223f)
idem, Idem verticais (226 p)
Amarelo entremeado de fios de seda azuls
e ver.melhos (669 a)
espesso, idem, idem (bloco 10)
Azulado (bloco 13)
fino (207 p)
Porcelana (Couche) (66)
branco medio (206)
colorido (165)
colorido medio (219 c)
colorido espesso (217)
espesso (170 b)
ordinario (Imposto Postal 5)
idem, amarelado no verso (170 a)
idem, entremeado de fios de
seda azuis e vermelhos (677)
Tipo marfim fino (Reimpressoes de (1905)
Esmalte (156)
Pontinhado em losangos (221)
Acetinado (235 I)
fino (206 I)
medio (221 m)
espesso (221 r)
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Impressos em varios tipos de papel a saber:
L1so (674)
fino (2)
medio (2)
espesso (2)
Branco leitoso espesso (Reimpressoes de
1885)
Amarelado (2260)
pontinhado em losangos horlzontais (223f)
idem, Idem verticais (226 p)
Amarelo entremeado de fios de seda azuls
e ver.melhos (669 a)
espesso, idem, idem (bloco 10)
Azulado (bloco 13)
fino (207 p)
Porcelana (Couche) (66)
branco medio (206)
colorido (165)
colorido medio (219 c)
colorido espesso (217)
espesso (170 b)
ordinario (Imposto Postal 5)
idem, amarelado no verso (170 a)
idem, entremeado de fios de
seda azuis e vermelhos (677)
Tipo marfim fino (Reimpressoes de (1905)
Esmalte (156)
Pontinhado em losangos (221)
Acetinado (235 I)
fino (206 I)
medio (221 m)
espesso (221 r)

18

BOLETIM DO CLUBE FILATIOUCO DE PORTUGAL

Lustrado (948)
espesso (288)
Cartollna (206 p)
'Para aqueles que desejam mais alguns
elementos rudimentares sobre paplHs e que
queiram aprofundar os seus estudos, dispondo de, por exemplo, de aparelhos para
a medida de espessura de papels (1)
exlste uma tabela onde vem indlcadas medldas de mUlto Interesse. A espessura do
papel e medlda em microns (um microm
corresponde a 1/1000 mm). Pela tabela de
Vlnck, podemos distinguir os papeis segundo
as suas espessuras:
Papel de seda, ate 40 microns
Papel fino, de 41 a 60 microns
Papel medlo, de 61 a 80 microns
Papel espesso, de 81 a 100 microns
Papel muito espesso, de 101 a 130 microns
Papel cartolina, de 131 a 180 microns
Cartao, aclma de 181 microns.
Evidentemente que 0 assunto de papels e
muito vasto. Contudo uma pergunta flcava
a palrar quanta aos papels usados actualmente. A prlmelra vista desde ha um ano a
esta parte os papels sao multo semelhantes.
Para confirmar 0 que axpomos els 0 que nos
informa a Imprensa Nacional - Casa da
Moeda:
'Satlsfazendo 0 soflcltado na vossa Comunlcac;:ao de 1.5.976, tenho a honra de informar
o segulnte:
1) - A espessura e uma caracteristlca que
nao pode, nem deve, ser tomada como
elemento especffico de um papel, por
Isso que constltul grandeza extremamente varlavel conforme 0 local da folha,
ou .Iamina- de papel produzido na maquina de fabricac;:ao, em que a respectlva medlda e felta. Para se avaliar de
como essa grandeza pode varlar bastara
ter em conta que os papeis sao normalmente caracterlzados por uma gral1'deza
prlnclpal- 0 peso por metro quadrado - essa, sim,
de valor constante e unlforme. Embora,
portanto, se possa garantir um determlnado peso de massa de papel por metro
quadrado, nao e possivel, obviamentc,
garantlr a dlstribuic;:eo absoluta uniforme
dessa massa por toda a area de um
metro quadrado. Consequentemente, as
espessuras (func;:iio da distrlbulC;:iio daquela massa) medidas em varlos pontos
desse metro quadrado nao sereo necessarlamente Iguals, e naO' caracterizaraO',
portanto, 0 papel,
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que esta Empresa pode, por consegulnte, informar e apenas que 0 papel
normalmente utilizado nas emissaes de
selos nacionais tem 0 peso de 90 gramas por metro quadrado.
2) - No que respeita aos .tipos- de papel
referidos na vossa carta, nenhum deles
corresponde as designac;:aes tecnicas de
produc;:ao normal mente utilizadas, pelo
que esta Empresa nao pode referlr-se a
eles . Nao ha qualquer duvi'da, no entanto, em informar que os papeis actualmente utllizados na produc;:ao de selos
de correlo sao as seguintes :
Emissao base quina, 90grs/m 2

papel Couche -

Emissaes Comemorativas che - 1 fase, 90grs/m2.

ma-

papel Cou-

Com estas informac;:aes a Imprensa Nacional- Casa da Moeda, acaba de prestar um
excelente servic;:o a Filatelia pOrtuguesa, 0
que nos apraz registar e que reconhecidamente, em nome dos filatelistas estudiosos,
mUlto agradecemos.
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LEGISLAC;AO
Portaria n.O 656/16
de 8 de Novembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa , pelo Mlnistro dos Transportes e Comunicac;:aes que, ao abrlgo das dlsposlc;:aes do artlgo 27.· do
Decreto·Lei n." 42417, de 27 de Julho de 1959, seja lanc;:ada em clrculal,;aO, cumulativamente com as que estao em vigor, uma emlssao extraordinaria de selos com tarja fosforescente, comemoratlva do centenarlo da
Caixa Geral de Depositos, com as dimensaes de 40 mm
26,8 mm, denteado 12, nas taxas
e quantldades seguintes :

>,

3$00 - Apoio a economia familiar .. .. .... ..... .. ........ .. ... ... ... ...... .. ......
8000000
7S00 - Apolo a agrlcultura .... .. .... .. .... .. .............. .. .. ...... ..... .. .. ......
1 000 000
15$00 - Apolo it industria ... .. .. .... ... .. ... ...... .............. ... ... ... ..... .. ....
500000
Ministerlo dos Transportes e Comunlcac;:aes, 26 de Outubro de 1976. - 0 Mlnistro dos
Transportes e Comunicac;:oes , Emilio Rui da Veiga Peixoto Vi/ar.

EMISSAO COMEMORATIVA DO 1.0 CENTENARIO
DA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

(I) Pocket thickness Gage no 7309 ria Mltutoyo
Mfg. Co. Ltd. Jap!o. Este pequeno aparelho encontra.se
11 venda na firma Emfllo de Azevedo Campos & C., Ltd.';
Rua Antero de Ouental, 17·2.· - Llsboa.

Casa Filab§lica J. ELL
FUNDADA EM 1940

Novidades sempre

1011

melho.... presos

Material filatelico
HAWID, L·EUOHTTURM e SAFE
EM STOCK:
MAIS DE 7 .000 S~RIES DIFERENTES
DE TODO 0 MUNDO

SERIES COMP,LETAS NOVAS DE
PORTUGAL ·E ULT~MA:R
Rua da Prata, 184-2.o -Esq.

....

Telefone 323508
LlSBOA-2
,.

.."

R eprodu~iio

Os selos . culo desenho e da autorla de Alvaro
de Jesus Mendco . t1!m as dlmansoes de 40 X26.8 mm
compreendendo a serrllha. com 0 denteado 12.
Os trabalhos de impressiio f oram executados em
off·sct pelD ImprensD Naclonal·Casa da Moeda.
o plano do amlssAo e 0 segulnto:
3$00 tl rngem de 8 000 000 em folhas do 100 so los

autorlzada palos C.T.T.

7$00 tlragem de 1 000000 em folhas de 100 eelos
15S00 t lragem de
SOD 000 em folhas de 100 sel08

Sobre os selos do 3$00 e 7500 e Impressa uma
tarlfa f osforescente.
Fol marcada a data de 29 de Outubro de 1976 pars
o 1.. dla de cl rculaQAo da nova emlssao.

PO R T A ,R ,I AN. ° 7 29/ 76
de 4 de Desembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro dos TrallSportes e Comunlcac;:oes que, ao abrlgo das disposic;:oes do artigo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lanc;:ada em circulac;:ao, cumulatlvamente com as que estao em vigor, uma
emissao ordlm'irla de selos com tarja fosforescente, aluslva a .Aguas - Protecc;:ao das zonas
humldas (cicio de recursos naturals)-, com as dlmensoes de 40mm x 30mm, denteado
14 x 14 ~, nas taxas, motlvos e quantidades segulntes:
1$ - Pastagem ... ... ... 5000000
5$ - Fauna junto a costa 1000 000
3$ - Pantanos .. . ... .. . 5 000 000
10$ - Lagoa ... ... .. . .. . 1 000 000
Mlnlsterio dos Transportes e Comunlcac;:oes, 22 de Novembro de 1976, ~ 0 Mlnlstro
dos Transportes e ComunicaC(0es, Emilio Ru;da VfJiga PfJ;xoto. Vllar,
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Evidentemente que 0 assunto de papels e
muito vasto. Contudo uma pergunta flcava
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as selos. cuJo desenho 6 da autorla
de Cipriano Dourado. tllm as dlmens1\es
de 40x30 mm compreendendo a serrllha.
com 0 denteado 14x141/4.
as trabalhos de ImpressAo foram exe·
cutados em off·set pela Litografla Na·
clonal.
a plano de emlssAo e 0 seguinte:
1$00 tlr. de 5000000 em f . de 100 selos
3$00 •
• 5 000 000 •
5$00 •
• 1 000 000
10$00 •
• 1 000 000

Sobre os selos de 1500. 3$00 e 5$00
II Impressa uma tarja fosforescente.
Fol marcada a data de 24 de Novembro
de 1976 para 0 1.0 dis de clrcula~ao da
nova emlssAo.

Reprodu~iio

P 0 R TAR I A IN. 0

autorlzada pelos C.T.T.

742 /7 6

de 14 de 'Dez;embro
_Manda 0 Governo da Republica Portuguesa. pelo Ministro dos Transportes e Comunlcac;:oes, que, ao abrlgo das dlsposic;:oes do artigo 27.0 do Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de
Julho _de 19~9, seja lanc;:ada em clr~ulac;:ao, cumulativamente com as que estao em vigor, uma
emlssao ordmarla de selos, com tarJa fosforescente, alusiva a consolidac;:ao das Instituic;:oes
democrlitlcas, com as dlmensoes de 27,2mm x 34,5mm denteado 13,5, na taxa, motivo e quantldades segulntes:
5 000 000
Constituic;:ao de 1976 ...
Mlnisterio dos Transportes e Comunicac;:oes, 26 de Novembro de 1976 dos Transportes e Comunicac;:oes, Emilio RUida Veiga Peixoto Vilar.

0 Ministro

EMISSAO ALUSIVA A CONSOLlDAC;AO DAS INSTITUIC;OES DEMOCRATICAS

a selo, cUJo desenha 0 da autorla dos Servl~os
Artrstlcos dos cn, tAm as dlmensoes de 34.5x27,2 mm
compreendendo a serrllha, com 0 denteado 13.5.
as trabalhos de Impressao foram executados em
offset pela Imprensa Naclonal· Casa da Moeda.
a plano de emlssao e 0 segulnte:
3$00 tlragem de 5000000 em folhas de 50 selos

Sobre estes selas II Impressa uma tarja fosforascente.
Fol marcada a data de 30 de Novembro de 1976
para 0 1. 0 dla de clrcula~ao da nova emlssilo.

Reprodu~Ao

,

,

EMISSAO ALUSIVA A AGUAS - PROTECC;AO DAS ZONAS HUMIDAS
(CICLO DE RECURSOS NATURAlS

autorlzada palos C.T.T.
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ANUNCIOS ECONOMICOS
TABELA DE PUBLICIDADE. { MINIMO, ATE 5 LlNHAS
CADA LlNHA A MAIS
.
Vendo FDC, postais maXlmos. cartas antigas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para
especializagao. Con suite e alguma coisa encontrara de interesse.
FtLlX DA COSTA ILHA - ALCOENTRE.
SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em
Iiquidagao de seus pedidos, pode enviar-nos
selos das emissiies nacionais, para uso na
correspondencia. Uma boa ocasiao para se
desfazer do que tiver a mais. StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
SELOS DE PORTUGAL SI CARTA de
1853 a 1940, compro ou troco. A. MagaIhaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto.
NOVAS EMISSOES - Fomego novidades
de qualquer pais ou tema, nas melhores condigiies. Pega circular de inscrigao, prontamente
remetida. StRGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
V. QUE SABE ESCOLHER ... pois claro!
Escolhe folhas em formato intemacional, modelos normal e luxo, para montagem das suas
colecgiies, editadas por StRGIO SIMOES CALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra.
COMPRO. F.D.C., provas, ensaios,
relacionados com os temas «Veiculos
torizados:., cGuerra:t e «Refugiados:t .
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc.,
MoEnRua

MATERIAL FILA TtLlCO - Tudo 0 que
pretender. Solicite prec;arios, que prontamente the serao remetidos. Fac;o remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
OS SELOS QUE PRETENDER e 0 material filatf~lico que desejar. encontrani. por
certo em StRGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA. Pec;a preC;arios.
Novidades de Mogambique. Series de LUSAKA, INDEPEND1!:NCIA e «UTV, 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.:t e «FORTE DE AJUDA.:.. Resposta a Secretaria do Clube ao n.O 3.
Oferec;o: Imlia, Vaticano e S. Marino.
Novidades. Traco. Corr. It. Fr. Ing\. AIdrovani Costantino - 40.060 Villafontana.
Bologna. Italia.
Compro, Troco e Vendo selos chissicos
todas as series. Tematicas, novas ou usa~
das. Procuro selos de pacotes. Vendo albuns
e material filatelico. A. Borges BritoBARREIRO - 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, 43-2.0 Dtd. o - LISBOA-4 au Telefone
784816.
COMPRO TUDO: colecc;iies, lotes, conjuntos, «stocks:., novos e usados, de ,Portugal,
Ultramar e Estrollgeiro. Principalmente colecc;:iies especializadas, interessam-me muito.
StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
MATERIAL FILA TtLICO - Tudo 0 que
pretender. Solicite prec;arios. que prontamente Ihe serao remetidos. Fac;o remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
SE:RGIO SIMOES - CALDA3 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, Provinci as Ultramarinas e estrangeiro.
Novidades: Vendemos facial + 10~ e portes. Para mais informac;iies pec;a 0 nosso boletim. No seu proprio interesse. nao compre qualquer serie ou selo que falte em sua
colecc;ao, sem nos consultar. A. Antunes.
P. O. Box, 2611- Durban, 4000, S. A.
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(CICLO DE RECURSOS NATURAlS

autorlzada palos C.T.T.
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ANUNCIOS ECONOMICOS
TABELA DE PUBLICIDADE. { MINIMO, ATE 5 LlNHAS
CADA LlNHA A MAIS
.
Vendo FDC, postais maXlmos. cartas antigas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para
especializagao. Con suite e alguma coisa encontrara de interesse.
FtLlX DA COSTA ILHA - ALCOENTRE.
SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em
Iiquidagao de seus pedidos, pode enviar-nos
selos das emissiies nacionais, para uso na
correspondencia. Uma boa ocasiao para se
desfazer do que tiver a mais. StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
SELOS DE PORTUGAL SI CARTA de
1853 a 1940, compro ou troco. A. MagaIhaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto.
NOVAS EMISSOES - Fomego novidades
de qualquer pais ou tema, nas melhores condigiies. Pega circular de inscrigao, prontamente
remetida. StRGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
V. QUE SABE ESCOLHER ... pois claro!
Escolhe folhas em formato intemacional, modelos normal e luxo, para montagem das suas
colecgiies, editadas por StRGIO SIMOES CALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra.
COMPRO. F.D.C., provas, ensaios,
relacionados com os temas «Veiculos
torizados:., cGuerra:t e «Refugiados:t .
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc.,
MoEnRua

MATERIAL FILA TtLlCO - Tudo 0 que
pretender. Solicite prec;arios, que prontamente the serao remetidos. Fac;o remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
OS SELOS QUE PRETENDER e 0 material filatf~lico que desejar. encontrani. por
certo em StRGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA. Pec;a preC;arios.
Novidades de Mogambique. Series de LUSAKA, INDEPEND1!:NCIA e «UTV, 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.:t e «FORTE DE AJUDA.:.. Resposta a Secretaria do Clube ao n.O 3.
Oferec;o: Imlia, Vaticano e S. Marino.
Novidades. Traco. Corr. It. Fr. Ing\. AIdrovani Costantino - 40.060 Villafontana.
Bologna. Italia.
Compro, Troco e Vendo selos chissicos
todas as series. Tematicas, novas ou usa~
das. Procuro selos de pacotes. Vendo albuns
e material filatelico. A. Borges BritoBARREIRO - 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, 43-2.0 Dtd. o - LISBOA-4 au Telefone
784816.
COMPRO TUDO: colecc;iies, lotes, conjuntos, «stocks:., novos e usados, de ,Portugal,
Ultramar e Estrollgeiro. Principalmente colecc;:iies especializadas, interessam-me muito.
StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
MATERIAL FILA TtLICO - Tudo 0 que
pretender. Solicite prec;arios. que prontamente Ihe serao remetidos. Fac;o remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
SE:RGIO SIMOES - CALDA3 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, Provinci as Ultramarinas e estrangeiro.
Novidades: Vendemos facial + 10~ e portes. Para mais informac;iies pec;a 0 nosso boletim. No seu proprio interesse. nao compre qualquer serie ou selo que falte em sua
colecc;ao, sem nos consultar. A. Antunes.
P. O. Box, 2611- Durban, 4000, S. A.
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Tenho de Italia Selos e FDC, cart as e
postais antigos com Hamulas. Troco por Portugal e Ex-Col6nias, usados. Base Yvert. Jose
Brito C. Antony, 32-10097 R. Margherita. Torino - Italia.
Selos. Compro e vendo.
Lotes, <stocks~, coI~oes novos ou usados.
Tenho grande <stocks~ de selos cIassicos,
novos e usados, em exemplares de excepcionaI qualidade, bern como todos os restantes
do continente, e senes do UItramar.
Rua da Penha de Franr;a, 256-2. 0 -Esq. TeIefone 833878.
PROVAS, NAO DENTEADAS, ERROS E
ENSAIOS DE COR - Esta e urna das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
aprecia!;ao. SltRGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
Tenho para troca, aIem de muitas series
novas e selos soltos, de Portugal, Ultramar
e estrangeiro, FDC., postais mlixirnos, etc.,
etc. Receberei postais e sobrescritos (novos
ou usados) com selos impressos, FDC. Portugueses com serie completa, cartas, pre ou
nao, filatl~licas, cooulas camararias, notas fora
de circular;ao, medalhas, moedas, etc. _ Mascarenhas - R. Visconde SetUbal, 223-3.°
PORTO.

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 senes 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.
Sinforiano Sarda. C. Gobernador GonzlUez,
10-1.° - Tarragona Espanha. Deseja trocar
com coleccionadores portugueses.
Compro e vendo selos us ados de Portugal
Continental. Grandes descontos.
Fernando Jose Carapinha - Rua das AIcoutinas, 18 - Elvas - Portugal.
Vendo series completas novas paises expressao portuguesa, F.D.C. Erros de Angola
e S. Tome. Pre!;Os sem concorr~ncia. Envios
a cobran!;a por conta do comprador, Ant6nio
de Matos - Rua Padre Francisco Alvares,
27-2.° esquerdo - Lisboa 4.
Procuro correspondentes em

ingl~

e por-

tugu~s. Ofere(;o selos brasileiros novos. Mil-

ESTA INTERESSADO EM NOVIDADES
DA AFRICA DO SUL? Vendemos ao pre!;o
facial + 10 % e portes.
A. Antunes, P. O. Box, 2611 - Durban,
4000, S. A.
ESTA INTERESSADO EM SELOS DO
ACORDO DE LUSAKA? Temos algumas dezenas de series. Pre!;o excepcional 18$00portes.
A. Antunes, P. O. Box, 2611 - Durban,
4000, S. A.
SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DlA Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que
colecciona. Faremos envio para aprecia!;ao.
SltRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem seIo,
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.

ton Macagnan. Caixa Postal, 118-98.100 Cruz Alta - RS. - Brasil.
VLADOIANU MIRCEA. Cal. Severihuliu
59 BI. J. 3 Ap. 4 1100 Craiova Romenia. Deseja trocar selos novos, em series completas,
t.c.v. mlixirnos, FDC de todo 0 mundo. Resposta assegurada.

FILATELISTAS! Desejo Portugal e Co16nias, novos.
Dou muitos palses do Mundo.
Sr." ADELAIDA. C/Peiialara, 10 Sevilha.
Espanha.
Compro selos ceres de Portugal em quantidade usados ou em lotes variados. Diga 0
que tern e quanto pretende ou se pre ten de
trocar. Jose Sieuve Afonso. R. Estado da India, 10-1O.°-A - SACAVltM.
Compro os N.09 25-30 e 31 do «Notlcias
para completar colec!;'ao.
Resposta com indica!;,ao de prec;o a: Raul
Coelho / BONFIM, 150-2.° / PORTO.
Filatelico~

Colecc;ao de selos de Portugal comemorativos em quadras novas desde 1948 (S . Joao
de Brito) ate a actualidade, quase todos montados em tiras Havid. VENDO.
Valor de catalogo Simoes Ferreira de 1977
e mais facial fora do catalogo 88.836$00.
ACEITO OFERTAS POR CARTA.
Altamiro Pinto de Abreu - R. Parreiras,
22-3.° E (Celas) - 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 Cris6stomo, 81-4. 0 - Lisboa, 1 Portugal.
Vende-se
Series de pinturas, Fauna, Flora e Desportos, Portugal e Ultramar.
Benjamim F . Castro - Fornos - Moinhos
- Feira.

Vendo ou troco FDC e sobrescritos comemorativos das Ex-Colanias. Praticamente
tudo. Interessam-me selos novos e moedas de
Portugal e das Ex-Colanias. Waldemar Silva
- Avenida D. Joao IV - 1330-3.° - Guimaraes.

SELOS USADOS de taxas altas. ate 100 de
cada, compro. Indicar tipo. quantidade e pre!;O. A. Pinho, Rua da Constituic;ao, 244-3.° Dt.°
-PORTO.

Dou 50 selos diferentes, comemorativos de
Portugal, em troca de 70 selos comemorativos
estrangeiros, mesmo sendo todos iguais JLRC - Bairro Duarte Pacheco, 95 - Braga.

S. TOMlt E PRtNCIPE - compro series
novas, erres. provas. boas pec;as filatelicas, ou
col~o. A. Pinho, Rua da Constituic;ao. 244_3. 0 Dt.o - PORTO.
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Desejo trocar series comemorativas, novas
e completas Base Yvert 1977. Ricardo H.
Jauregui. Casilla Correo, 13, Sucursal 27.
1427 Capital Federal - Argentina.
Solicito trocas de selos usados com todo 0
mundo. Respondo sempre. Pedro Ros y Pujol,
Vilamari, 37 Pal 2° Barcelona 15 - Espanha.
Compro, vendo, selos nacionais e estrangeiros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto. lote
434-4.° E. Ret. - Olivais SuI, Lisboa 6.
Desejo correspondentes para TROCAS de
selos de Portugal, Espanha e tema EUROPA,
dou selos de Portugal, ex-col6nias e universais, base Ehidio. S. Ferreira ou Yvert-Carlos
Manuel da Costa Correia, Av. Bons Amigos,
lote 2 - 1.0 Dt.o - Agualva - Cacem. Respondo sempre.
VENDO ERROS E VARIEDADES DE
PORTUGAL - Cataiogo Simoes Ferreira,
n.O' 875a -1.500$00; 1100 - 6$00; 1106a
- 300$00; 1108a - 30$00; 1130a - 15$00.
Todos novos s/ charneira. Joao Lopes Corn1a - R. Clemente Meneses. 318 - Miramar.
Compro dois FDC Ana Santo 1950, urn
FDC S. Joao de Deus e um FDC Centenario do Selo (Lisboa). Sobrescritos editados
pel os CTT, nao circulados e em bom estado.
Respostas it Secretaria do Clube ao n.O 303.
Estou illteressado em 25/50 selos usados
das ultimas emissoes de Portugal, Franc;a,
Alemanha Ocidental, Grecia e Outros Palses
da Europa OcidentaI. Isabel Portillo. Perez
Galdos 5 p. 26 Valencia 7 - Espanha.
Compro, b'oco e vendo selos de Portugal,
fauna e estrangeiros.
Desejo correspondencia filatelica . Olga Ribeiro. Rua Luciano Cordeiro, 51_2.° Dt.° Lisboa - Portugal.
Compro (ou troco) pec;as fiIatelicas: pre-filatelia, circulados. selos carimbados oblitera!;oes n.O 4-12-46, correspond~ncia de 1853/
/1950 das seguintes localidades: AzambujaAveiras de Baixo - Aveiras de Cima - AIcoentre - Manique clo Intenclente - Quehradas - Cercal 3 - Tagarro - V." N."
da Rainha e V." N." de S. Pedro - Felix da
Costa Ilha - Alcoentre.
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de Brito) ate a actualidade, quase todos montados em tiras Havid. VENDO.
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INTERCAMBIO CORREO DEL FILATELISTA. Casilla Correo Central 4789 Capital Federal- Argentina .
Publica~iio especializada com centenas de
assinantes e desejos de b'ocas de todo 0 mundo. Concursos e promo~oes de trocas entre
filatelistas serios. Assinatura anual $4,00 dolares ou seu equivalente em series novas tematicas ou comemorativas completas do seu
pais ao valor facial. Exemplar de amostra
contra 2 CRI.
Socio CFP n.· 723 deseju trocar selos novos de Portugal em series completas. Base
Yvert e valor facial. Resposta assegurada .
MANUEL P. LANCHA, Rambla Modolell 49
Buzan 34, Viladecans (Barcelona) ESPANHA:
Compro selos usados de Portugal, somente
comemorativos, lavados em perfeito estado
(1." escolha) levemente carimbados, aos seguintes pr~os :
valor facial ate 3$00

,.
,.
,.

»

de 3$50 a

5$00

0

cento

10$00

0

cento

20$00

0

cento

30$00

0

cento

5$00

,.

de 5$50 a 10$00

,.

de

10$50 p/cima

Estes selos nao sao para fazer pacotinhos;
sao para 0 acervo de urn c1ube filatelico
juvenil.
Rua Adolfo Loureiro, 5 Apartamento 8.° A
-Coimbra.

PORTUCAL -

ULTRAMAR

REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos e usados

Em pagamento, aceito selos em
q'ua'ntidade
Pedir tabela de valorizac;ao
e condic;5es de troca

SANCHO OSORIO
Apartado 1312

LlSBOA-l

WORLDWIDE FREE HOLIDAYS CLUBI Join inl Enloy
FREE hospitality all over the worldl Have penpala
everywhere I Your choice of nearly 200 different
countries I For free details, write to:
Five Continents Club, Waitakere, Auckland,
NEW ZEALAND.

SELDS
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MARCOFILIA DE PORTUGAL - LECISLACAO
.
- EMISSoES DE SELOS E M~RCOFILIA
DOS NOVOS PAiSES DE EXPRESSAO PORTUCUESA
compi/ado por JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA

PORTUGAL, COLCNIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
S~RIES, ETC.

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

MARCOFILIA
Carimbos de 1: dia de circulac;ao
RECURSOS NATURAlS. Aguas. Lisboa, 24
de Novembro de 1976. Carimbos identicos
em Porto (Municipio), Coimbra (ao Mercado)
e Funchal.
CONST/TU/CAO 1976. Lisboa, 30 de Novembro de 1976. Car/mbos Identlcos em Por·
to (Municipio), Colmbra (ao Mercado) e
Funchal.
PREVER E PREVENIR A CEGUEIRA. lIsboa, 13 de Dezembro de 1976. Carimbos
identicos em Porto (Municipio), Coimbra (ao
Mercado) e Funchal.
RECURSOS NATURAlS. ENERGIA. Lisboa,
30 de Dezembro de 1976. Carimbos identicos em Porto (Municipio), Coimbra (ao Mercado) e Funchal.

LUXEMBOURG

Carimbos comemorativos

5.' E~posh;:ao Fllatellca Internacional
de Jovens Fllatellstas
6 a 10 de Abril de 1978

3." JORNADAS TEMATICAS. lisboa, 13 de
Novembro de 1976. Posto de Correlo no Clube Filatellco de Portugal. Avenida Almirante
Rels, 70-5.·.
CENTENARIO DO TELEFONE BELL. EXPO·
SICAO CTI/TLP, Porto, 16 de Novembro de
1976. Posto de Correio na Cas a Museu Fernando de Castro.
V CONGRESSO NACIONAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Porto, 18 de Novembro de 1976. Posto de Correio na Rua
Afonso Lopes Vieira, 148.
3.'8 JORNADAS TEMATICAS. Lisboa, 20 de
Novembro de 1976. Posto de Correio no Clube Filatellco de Portugal. Avenida Almirante
Reis, 70-5.'.
IX ASSEMBLEIA DE COMtRCIO IBERO·
·AMERICANO·FILIPINO. Lisboa, 23 de No·
vembro de 1976. Posto de Correio na Fundacao Gulbenklan. Avenlda de Berna.
CAMPEONATO DO MUNDO DE ANDEBOL.
GRUPO C. lisboa, 26 de Novembro de 1976.
Posto de Correio no Pavilhao da AJuda. Por·
to, 26 de Novembro de 1976. Posto de Correio, no Pavllhao das Antas.
3.'· JORNADAS TEMATICAS. Lisboa, 27 de
Novembro de 1976. Posto de Correlo no Clu-

Comissario em Portugal:

Paulo de Oliveira Sa Machado

Rua mreita das Campinas, 33
PORTO

Dr. Antonio d'Almeida Figueiredo
Mais uma cfacanha. dos amigos do alheio.
Com efeito, no passado dla 1 de Janeiro
os gatunos Introduzlram-se, por meio de chave falsa, na resldencia do nosso prezado
amigo e associ ado Dr. Ant6nio d'Almelda Figueiredo.
Entre os val ores roubados contam-se va·
rias medalhas f1latellcas e outras e ainda
classificadores com selos.
Oualquer indicacao pode ser dada para a
Secreta ria do nosso Clube, ou para a residencia daquele nosso associ ado, Rua Jorge
F. Vasconcelos, 6-2.· E., Lisboa, 5, tele·
fone 77 54 25.

be Filatelico de Portugal. Avenida Almirante
Reis, 70-5.' .
CINOUENTENARIO DA ASSOCIACAO DE
BASOUETEBOL. Porto, 28 de Novembro de
1976.
XXII D/A DO SELO. lisboa, 1 de Dezem·
bro de 1976. Posto de Correio no Clube Fi·
latelico de Portugal. Avenida Almirante
Rels, 70-5.· .
37: ANIVERSARIO DO CIRCULO DE ARTE
E RECREIO DE GUIMARAES. Guimaraes, 1
de Dezembro de 1976. Posto de Correio na
Rua Francisco Agra, 74.
XXI MOSTRA FILATWCA DE ALHANDRA.
Alhandra, 1 de Dezembro de 1976. Posto de
Correlo na Rua D. Soeiro, 24-1:.
50 AN OS DO ROTARY CLUBE DE lISBOA.
Lisboa, 1 de Dezembro de 1976. Posto de
Correio no Clube Fllatelico de Portugal, Ave.
nida Almlrante Reis, 70-5.·.
EXPOSICAO FILATWCA ALBIPEX-76, Cas·
telo Branco, 1 de Dezembro de 1976. Posto
de Correio no Museu Tavares Proenca Junior.
DIA DO SELO. Porto, 1 de Dezembro de
1976. Posto de Correio na Avenlda Rodri·
gues de Freitas, 11.
I MOSTRA FILATWCA DA ASSOCIACAO
FOTOGRAFICA DO SUL. tvora, 1 de Dezembro de 1976. Posto de Correio na INATEL.
Rua Serpa Pinto, 6.
3.'· JORNADAS TEMATICAS. lIsboa, 4 de
Dezembro de 1976. Posto de Correlo no Clube Filatelico de Portugal. Avenida Almlrante
Reis, 70-5:.
IV
EXPOSICAO·FEIRA INTERNACIONAL
DE L1SBOA, DA MOEDA, DA MEDALHA E
DO SELO. Lisboa, 4 de Dezembro de 1976.
Posto de Correio no Salao de Festas do Ho·
tel Sheraton.
JUVENORPEX 76. Porto, 7 de Dezembro
de 1976. Posto de Correio na Rua Passos
Manuel, 44.
25: ANIVERSARIO DOS SELOS DA ONU.
Lisboa, 10 de Dezembro de 1976. Posto de
Correio no Museu dos Correios. Rua D. Esteflinia, 175.
I MOSTRA DE MAXIMAFILIA. Lisboa, 11
de Dezembro de 1976. Posto de Correlo no
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INTERCAMBIO CORREO DEL FILATELISTA. Casilla Correo Central 4789 Capital Federal- Argentina .
Publica~iio especializada com centenas de
assinantes e desejos de b'ocas de todo 0 mundo. Concursos e promo~oes de trocas entre
filatelistas serios. Assinatura anual $4,00 dolares ou seu equivalente em series novas tematicas ou comemorativas completas do seu
pais ao valor facial. Exemplar de amostra
contra 2 CRI.
Socio CFP n.· 723 deseju trocar selos novos de Portugal em series completas. Base
Yvert e valor facial. Resposta assegurada .
MANUEL P. LANCHA, Rambla Modolell 49
Buzan 34, Viladecans (Barcelona) ESPANHA:
Compro selos usados de Portugal, somente
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,.
,.
,.

»

de 3$50 a

5$00

0

cento

10$00

0

cento

20$00

0

cento

30$00

0

cento

5$00

,.

de 5$50 a 10$00

,.

de

10$50 p/cima

Estes selos nao sao para fazer pacotinhos;
sao para 0 acervo de urn c1ube filatelico
juvenil.
Rua Adolfo Loureiro, 5 Apartamento 8.° A
-Coimbra.

PORTUCAL -

ULTRAMAR

REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos e usados

Em pagamento, aceito selos em
q'ua'ntidade
Pedir tabela de valorizac;ao
e condic;5es de troca

SANCHO OSORIO
Apartado 1312

LlSBOA-l

WORLDWIDE FREE HOLIDAYS CLUBI Join inl Enloy
FREE hospitality all over the worldl Have penpala
everywhere I Your choice of nearly 200 different
countries I For free details, write to:
Five Continents Club, Waitakere, Auckland,
NEW ZEALAND.

SELDS
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MARCOFILIA DE PORTUGAL - LECISLACAO
.
- EMISSoES DE SELOS E M~RCOFILIA
DOS NOVOS PAiSES DE EXPRESSAO PORTUCUESA
compi/ado por JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA

PORTUGAL, COLCNIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
S~RIES, ETC.

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

MARCOFILIA
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to (Municipio), Colmbra (ao Mercado) e
Funchal.
PREVER E PREVENIR A CEGUEIRA. lIsboa, 13 de Dezembro de 1976. Carimbos
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LUXEMBOURG
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Clube Filatelico de Portugal, Avenida Almirante Rels, 70-5.°.
II MOSTRA FILATELICA .ROMAR 76-. Lisboa, 16 de Dezembro de 1976. Posto de Correio na Avenida D. Carlos I, 53-3.".
Marca de dia «Lubrapex 76»
No respeitante a marca de dia que fizemos
referencia no nosso Soletim n." 287 (pagina
17), opodemos esclarecer que a mesma fol
aposta na Esta9i.io do Municipio (Porto) em
toda a correspondencla ali apresentada pela
Associa9i.io Portuguesa de Filatelia Tematica,
no periodo de 7/7/76 a' 8/10/76, tendo funcionado como propaganda a Exposi9i.io.
No periodo de 9 a 18.10.76 funcionou no
Posto existente na propria Exposi9i.i0.
NOVAS EST ACOES POST AIS
data da
Queijas
CTF 3-L Lisboa

Inaugura~ao

7-9-1976
7-9-1976

LEGISLACAO
Decreto n." 550-0/76. 12-7-1976. Acordo Especial entre Portugal e S. Tome e Principe
para Aplica9ao da Tarlfa Postal Interna aDs
Objectos e Correspondencia a Permutar entre os Dois Paises.
Portaria n." 565/76. 11-9-1976. Aceita9ao de
correspondencia em regime de aven9a. Aplica9ao deste regime no servi90 Internacional.
Portarla n." 569/76. 18-9-1976. Emissao extraordinaria de selos com tarja fosforescenteo alusivos a alfabetiza9ao.
Porta ria n." 595/76. 8-10-1976. Emlssao extraordinaria de selos, com tarja fosforescente ,anunciadora da -Portucale 77-.
Despacho conjunto da PCM/MF/MTC. 20-9-976. Normas relatlvas ao pagamento ao
Estado das taxas de expedi9ao postal, em
regime de aven9a, das publica90es peri6dicas das empresas jornalistlcas que 0 requeiram.
Portaria n." 627/76. 20-10-1976. Emissao extraordlnarla de selos com tarja fosforescente, comemorativa da Exposi9ao • Lubrapex-76 •.
Portarla n." 642/76. 26-10-1976. Emissao de
bilhetes·postais i1ustrados aluslvos a Lubrapex.
N. R. Por ser de Interesse reproduzimos
a Portaria n." 642 referente a emissao de biIhetes·postals da Lubrapex.

Emlssio de bilhetes·postais ilustrados alu·
sivos iI Lubrapex.
Manda 0 Governo da Republica Portugue·
sa, peio Ministro dos Transportes e Comu·
nica90es, nos termos da parte final do artl·
go 44." do Decreto-Lei n." 42417, de 27 de
Julho de 1957:
1." Que seja criada uma emissao de bilhetes-postais i1ustrados com paisagens
alusivas as eidades onde se tern rea·
lizado as exposi90es luso-brasilelras
Lubrapex;
2." Que estes bilhetes·postais tenham as
dlmensoes de 105 mmX150 mm, levan·
do Impresso 0 selo da taxa de 2$ da
emlssao ordinaria em vigor, e sejam
vendldos ao publico pela Importancla
de 5$ cad a um.
Mlnlsterio dos Transportes e Comunlea·
coes . 8 de Outubro de 1976. - 0 Minlstro
dos Transportes e Comunlca90es, Emilio Rul
da Veiga Peixoto Vllar.
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Estas Indlcac;:oes, Impressas ou reproduzi·
das por melD de carlmbo, devem figurar Jun·
to ao enderec;:o do destlnatario, como se
exempliflca:
Castelo Branco
Taxa Paga
29 de Setembro de 1976 - 0 Subdlrector
dos Servlc;:os de Correlos. J. Teixeira de Mi·
randa.
CC 003076DSC. 12-10-1976. Inaugurac;:ao de
estac;:oes durante 0 mes de Setembro de
1976.
l;C 003176DSC, 25-10-1976. Servic;:o de ob·
jectos (correspondencias e encomendas)
contra·reembolso com a Republica de Cabo
Verde.
OS 006776CA. 21-10-1976. TAXA de apre·
senta9io nos modelos 1 reproduzlda par
lJlelo de Impressao d e maqulnas de fran·
quear.
EMISS'AO BASE
Paisagens e Monumentos

NORMAS PRIVATIVAS DOS CIT
DE003476CA. 26-7-1976. Crla9ao da CTF 3
de Sobadela (Loures).
CC003370 DSC. 3-11-1976. Aven9as.
DE 004076 CA. 23-9-1976. Crla9ao do CTF
3 de Santa Iria da Azola.
DE 004176CA. 14-10-1976. Altera9ao da deslgna9ao da CTFU de Assemblela Naelonal
(Usboa).
CC 002776DSC. 29-9-1976. Aven9a de cor·
respondencias. Jornais e ptiblicac;:oes perl6dlcas com destino ao estrangeiro.
Aven~as
publica~6es

de correspondencias. Jornais e
peri6dlcas com destino aD es-

trangeiro.
A Ordem de Servi90 n." 64,76, de 23 de
Setembro de 1976, ao regulamentar a Porta·
ria 565/76, que tornou extenslvo 0 regime
de franquia pelo sistema de avenc;:a aos Jornals e publica90es peri6dlcas destlnados ao
estrangeiro, em obediencia ao artlgo 178, paw
ragrafo 3 do Regulamento para a execuc;:ao
da Conven9ao Postal Universal, flxou a men·
c;:ao vTAXA PAGA-, como equlvalente da expresao -TAXE PERCUE- ou .PORT PAVE-.
Tal como prescrevem 0 artlgo e parllgrafo
aeima Indicados, a men9ao .TAXA PAGA- tera de ser precedlda do nome da estac;:ao de
origem. 0 eonjunto flgurars em letras multo visiveis, num quadro especial nitldamen·
te desenhado, cuja superfrcle nao deve ser
Inferior a 300 mm 2•

lIsta aetualizada das Impressoes de segu·
ranc;:a.
Taxas
Anos
$05-1973
$10-1974
$30-1974
$50 -1972. 1973, 1974. 1975. 1976
1500-1972, 1973, 1975, 1976
1550-1972, 1973, 1974
2$00 -1974, 1975
2$50 -1973, 1975
3$00 - 1972, 1974, 1976
3$50 -1973, 1975
4$00-1974
4550-1974
5$00-1974,1975,1976
6$00 -1974, 1975
7$50-1974
8$00 - 1973, 1975
10$00 -1972, 1974
20$00 -1972, 1974, 1975
50$00 -1972, 1973
100$00 - 1972
Exlstem selos com tarja fosforescente das
tax as de S50, 2$00, 3$00, 6$00 e 8$00 (tiragens Indeflnldas).
SELOS COM TARJA FOSFORESCENTE
Segundo Informac;:oes colhidas junto da
Dlrecc;:ao dos Servlc;:os Industrlais dos Cor·
relos e Telecomunlca90es de Portugal, fo-
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ram tarjados com fosforescencia os seguin·
tes selos, saldos das emlssoes 1a lan9adas:
Ano Santo 1975 1$50
Europa 75
1$50
FICC
2$00
ONU
2$00
IAF
2$00

3.500.000
3.500.000
7.500.000
8.000.000
8.000.000

7·1-1976
14·1-1976
21-1-1976
11-11-976
15-10-976

As datas indicadas sao aquelas em que
sairam do Deposito pela primeira vez.
Em face destes numeros recordamos que
os selos emltidos nao tarjados, pas sa ram a
ser respeetivamente:
Ano Santo 1975
Europa 75
FICC
ONU
IAF

1$50
1$50
2$00
2$00
2$00

Emlssao alusiva iI

6.500.000
6.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000

Alfabetiza~ao

Foram detectados os plcotados de 1,2 e 13 Y,
em todos Os selos, excepto no selo do Meio
Opera rio que nao apareceu alnda com 0 pieotado de 12. Trata·se de urn lapso de plcota·
gem na INCM,
REPIlBLlCA POPULAR DE ANGOLA
Emissio comemoratlva
1," Anlversario da Independencia
$50
2$00
3$00
5$00
10$00

tlragem

5.000.000
2.000.000
5.000.000
3.000.000
2.000.000

o bloco com 0 facial de 10$00 foi vendido
a 20$00. A sua tlragem fol de 3.000 exem·
lares.
Todos os selos e bloeo foram Impressos
na Jugoslavia.
Carimbo de 1: dia
1.° ANIVERSARIO DA INDEPEND~NCIA.
Luanda, 11 de Novembro de 1976.
REPUBLICA DA GUINE BISSAU
Por terem sardo truncadas no Soletim n."
288, novamente reproduzlmos as seguintes
Informac;:oes:
Emissiio Mascaras
Selos de franqula
2, 3 e 5 Pesos
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Clube Filatelico de Portugal, Avenida Almirante Rels, 70-5.°.
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de franquia pelo sistema de avenc;:a aos Jornals e publica90es peri6dlcas destlnados ao
estrangeiro, em obediencia ao artlgo 178, paw
ragrafo 3 do Regulamento para a execuc;:ao
da Conven9ao Postal Universal, flxou a men·
c;:ao vTAXA PAGA-, como equlvalente da expresao -TAXE PERCUE- ou .PORT PAVE-.
Tal como prescrevem 0 artlgo e parllgrafo
aeima Indicados, a men9ao .TAXA PAGA- tera de ser precedlda do nome da estac;:ao de
origem. 0 eonjunto flgurars em letras multo visiveis, num quadro especial nitldamen·
te desenhado, cuja superfrcle nao deve ser
Inferior a 300 mm 2•

lIsta aetualizada das Impressoes de segu·
ranc;:a.
Taxas
Anos
$05-1973
$10-1974
$30-1974
$50 -1972. 1973, 1974. 1975. 1976
1500-1972, 1973, 1975, 1976
1550-1972, 1973, 1974
2$00 -1974, 1975
2$50 -1973, 1975
3$00 - 1972, 1974, 1976
3$50 -1973, 1975
4$00-1974
4550-1974
5$00-1974,1975,1976
6$00 -1974, 1975
7$50-1974
8$00 - 1973, 1975
10$00 -1972, 1974
20$00 -1972, 1974, 1975
50$00 -1972, 1973
100$00 - 1972
Exlstem selos com tarja fosforescente das
tax as de S50, 2$00, 3$00, 6$00 e 8$00 (tiragens Indeflnldas).
SELOS COM TARJA FOSFORESCENTE
Segundo Informac;:oes colhidas junto da
Dlrecc;:ao dos Servlc;:os Industrlais dos Cor·
relos e Telecomunlca90es de Portugal, fo-
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ram tarjados com fosforescencia os seguin·
tes selos, saldos das emlssoes 1a lan9adas:
Ano Santo 1975 1$50
Europa 75
1$50
FICC
2$00
ONU
2$00
IAF
2$00

3.500.000
3.500.000
7.500.000
8.000.000
8.000.000

7·1-1976
14·1-1976
21-1-1976
11-11-976
15-10-976

As datas indicadas sao aquelas em que
sairam do Deposito pela primeira vez.
Em face destes numeros recordamos que
os selos emltidos nao tarjados, pas sa ram a
ser respeetivamente:
Ano Santo 1975
Europa 75
FICC
ONU
IAF

1$50
1$50
2$00
2$00
2$00

Emlssao alusiva iI

6.500.000
6.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000

Alfabetiza~ao

Foram detectados os plcotados de 1,2 e 13 Y,
em todos Os selos, excepto no selo do Meio
Opera rio que nao apareceu alnda com 0 pieotado de 12. Trata·se de urn lapso de plcota·
gem na INCM,
REPIlBLlCA POPULAR DE ANGOLA
Emissio comemoratlva
1," Anlversario da Independencia
$50
2$00
3$00
5$00
10$00

tlragem

5.000.000
2.000.000
5.000.000
3.000.000
2.000.000

o bloco com 0 facial de 10$00 foi vendido
a 20$00. A sua tlragem fol de 3.000 exem·
lares.
Todos os selos e bloeo foram Impressos
na Jugoslavia.
Carimbo de 1: dia
1.° ANIVERSARIO DA INDEPEND~NCIA.
Luanda, 11 de Novembro de 1976.
REPUBLICA DA GUINE BISSAU
Por terem sardo truncadas no Soletim n."
288, novamente reproduzlmos as seguintes
Informac;:oes:
Emissiio Mascaras
Selos de franqula
2, 3 e 5 Pesos
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Selos de correlo aereo
10, 15 e 20 Pesos
Bloco
50 Pesos
Emissao Centemirlo da U.P.U.
Selos da emlssao Mascaras com as sobre·
cargas.
• 1874 Centenarlo da UPU 1974
Membro da UPU»
Selos de franqula
2, 3 e 5 Pesos
Selos de correio aereo
10, 15 e 20 Pesos

Selo da taxa de 6$:

Bloco
50 Pesos
Emlssao P.A.I.G.C.
3, 15 e 50 Pesos
Emissao Homenagem a Amilcar Cabral
Selos de franquia
3, 5, 6 e 10 Pesos
REPUBLICA

POPULAR

DE

breposic;:ao ao selo, no angulo inferior direi·
to, 0 emblema da Bandelra Nacional que e
formado por uma roda dentada com vlnte e
quatro dentes, uma espingarda com balone·
ta cal ada cruzada obliquamente na parte su·
perior com uma enxada, ambas sobrepostas
num livro aberto ,tendo por cima deste e ao
lado direito uma estrelinha na cor vermelha;
a palavra «Moc;:ambique. encontra·se cen·
trada na base do selo.
No espac;:o compreendido entre 0 emble·
ma da Bandeira Nacional e a palavra .Moc;:ambique., os dizeres .Centenario do Selo
Postal - 1876·1976., em tres linhas, aver·
melho.

MOC;:AMBIQUE

Emlssao comemorativa ceCententirlo do Selo
Postal - 1876·1976
Portaria n." 137/76
de 24 de Julho
Sob proposta da Direcc;:ao dos Servic;:os de
Correios e Telecomunicac;:oes:
o Governo da Republica Popular de Mo·
c;:ambique, pelo Ministro dos Transportes e
Comunicac;:oes, manda:
Nos termos do disposto no n." 21 do arti·
go 35: do Decreto n.· 1/75, de 27 de Julho,
que sejam emitidos e postos em circulac;:ao
neste Pais, cumulatlvamente com os que se
acham em vigor, selos da emissao comemo·
rativa .Centenarlo do Selo Postal - 1876·
·1976 •.
Motivos dos selos: coroa e 0 emblema da
Bandelra Nacional.
Descric;:ao:
Selo da taxa de 1$50:
Fundo em ocre, reproduc;:ao do prlmeiro
selo postal emitido para Moc;:ambique, com
srmbolo de coroa, em Julho de 1876, da taxa
de cinco reis, a preto, valor, e a palavra
.Moc;:ambique- igualmente a preto, e em so·

Fundo em vermelho, re2l1c;:ando em bran·
co os dizeres .Centemklo do Selo Postal 1876.1976-, 19ualmente em tres linhas.
Todas as restantes caracteristicas sao per·
feitamente iguais ao selo de taxa de 1$50.
Serao litografados sobre papel liso goma·
do, em folhas de clnquenta selos, processo
offset, na Imprensa Nacional de Moc;:amblque, com as dimensoes de 30 mmX40 mm,
denteado 14, com as tiragens e taxas sa·
guintes:
1 000000 da taxa de 1550;
500 000 da taxa de 6$.
Os motivos sao de autoria da Direcc;:ao
Nacional de Propaganda e Publici dade.
Serao postos em circulac;:ao, em todo 0
Pais, no dia 25 de Julho de 1976.
Ministerio dos Transportes e Comunlca·
c;:oes, 21 de Julho de 1976. - 0 Mlnlstro dos
Transportes e Comunicac;:oes, Jose Luis Ca·
bac;:o.
Emissao comemoratlva ceDia das Forc;:as Po·
pulares de Libertac;:ao de Moc;:ambique n
Portarla n.· 198/76
de 23 de Setembro
Sob pro posta da Direcc;:ao dos Servil;:os de
Correlos e Telecomunicac;:oes;
o Governo da Republica Popular de Moc;:ambique, pelo Ministro dos Transportes e
Comunicac;:oes, manda:
Nos termos do disposto no n.· 21 do artl·
go 35: do Decreto n.· 1/75, de 27 de Julho,
que sejam emitidos e postos em circulac;:ao
neste Pais, cumulativamente com os que se
acham em vigor, selos da emissao comemo·
rativa do dia 25 de Setembro, .Dia das Forc;:as Populares de Libertac;:ao de Moc;ambique.
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Significado e descrl980 do selo:

o selo representa uma imagem alegorica a
vitoria das Forc;:as Populares de Libertac;ao
de Moc;:ambique.
Tendo na base em mass a vloleta·escuro,
em silhueta, surgindo, cabec;:as e brac;:os, armados; sobre esta massa esta escrito, aber·
to a branco, .25 de Setembro 1976 - Dia
das F. P. L. M .••
Por detras desta primeira surgem, tam·
bem em silhueta e em massa de cor amare·
Io-torrado, brac;:os de punho fechado e arma·
dos.
Senslvelmente ao centro, aparece em des·
taque a Bandeira desfraldada das F. P. L. M.
(vermelha, com srmbolo nacional em amarelo),
No canto superior direito esta escrlta a
palavra .Moc;amblque-, a preto, e em segul·
da, a amarelo, a palavra .Correios •.
Logo a segulr, aberta a bran co circundada
'a preto, aparece 0 valor da taxa: 3$00.
Todos estes elementos se sobrepoem a
um fundo geral esbatldo de baixo para clma
de amarelo para azul.
Serao litografados em papel cromalux gomado, em folhas de clnquenta selos, pelo
processo offset, na Empresa Moderna, S. A.
R. L., de Maputo, e plcotados na Imprensa
Naclonal de Moc;amblque, com as dlmensoes
de 35 mmX28 mm, na quantidade, taxa e cores seguintes:
250 000 da taxa de 3$00 - amarelo tor·
rado, encarnado, azul, preto e vloleta·es·
curo.
o motivo e de autoria da Direcc;:ao Nacio·
nal de Propaganda e Publici dade.
Serao postos em clrculac;:ao, em todo 0
Pars, no dia 25 de Setembro de 1976, dia
consagrado as Forc;:as Populares de Li be rta·
c;:ao de Moc;:amblque.
Ministerlo dos Transportes e Comunica·
c;seo, 19 de Setembro de 1976. - 0 Minis·
tro dos Transportes e Comunicac;oes, Jose
Luis Cabac;:o.
Emissao comemorativa ceFACIM·76 ..
Portarla n.O 165/76
de 24 de Agosto
Para comemorar a Feira Agro·Pecuaria, Co·
mercial e Industrial de Moc;:ambique, deslg·
nada abrevladamente por .FACIM·76. e que
se rea liz a durante 0 periodo que val de 28
de Agosto corrente a 15 de Setembro proxl·
mo, Inclusive;
Sob proposta da Dlrecc;ao dos Servic;os de
Correlos e Telecomunlcac;:oes:
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o Governo da Republica Popular de Mo·
c;:amblque, pelo Ministro dos Transportes e
Comunlcac;oes, nos termos do disposto no
n: 21 do artigo 35.· do Decreto n: 1/75, de
27 de Julho, manda:
Que seja aplicada a sobretaxa .FACIM·
-1976. no selo da emissao .Unidade, TrabaIho, Vigilancia., da taxa e quantidade a segulr indicadas:
2$50 -100000 .
Serao postos em clrculac;ao em todo 0
Pais no dia 28 de Agosto de 1976.
Ministerio dos Transportes e Comunica·
c;:oes, 19 de Agosto de 1976. - 0 Mlnlstro
dos Transportes e Comunicac;:oes, Jose Luis
Caba!j:o.
Carimbo de 1.° dla de circ.ula!j:iio
FACIM. Maputo, 28 de Agosto de 1976.
DIA DAS F. P.L.M. Maputo, 25 de Setem·
bro de 1976. Houve tambem carimbos em
Ouelimane, Belra, Nampula e Inhambane. A
sigla quer dizer .Forc;as Populares de Libertac;:ao de Moc;amblque ••
DIA DO SELO. Maputo, 21 de Dezembro
de 1976.
REPUBLICA DEMOCRATICA DE S. TOM£
E PRrNCIPE
Emissao sobrecargas.
Selos da emlssao .Navegadores. com a
legenda
Rep. Democr.
12.7.1975
$10 Eladlo 361
$30
362
550
363
1$00
364
3$50
366
Aerogramas
Aerograma .Cabeclnha de Porco. da taxa
de 1$50 com a sobrecarga.
Rep. Democr.
12.7.1975
Emissao comemorativa do 1.· Anlverstirlo
cia Independencia Naclonal
Os selos executados nas taxas de:
2$00 tiragem 100000
12$50
100000
e em folhas de 100 selos, foram Impressos
na L1tografla Mala.
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Selos de correlo aereo
10, 15 e 20 Pesos
Bloco
50 Pesos
Emissao Centemirlo da U.P.U.
Selos da emlssao Mascaras com as sobre·
cargas.
• 1874 Centenarlo da UPU 1974
Membro da UPU»
Selos de franqula
2, 3 e 5 Pesos
Selos de correio aereo
10, 15 e 20 Pesos

Selo da taxa de 6$:

Bloco
50 Pesos
Emlssao P.A.I.G.C.
3, 15 e 50 Pesos
Emissao Homenagem a Amilcar Cabral
Selos de franquia
3, 5, 6 e 10 Pesos
REPUBLICA

POPULAR

DE

breposic;:ao ao selo, no angulo inferior direi·
to, 0 emblema da Bandelra Nacional que e
formado por uma roda dentada com vlnte e
quatro dentes, uma espingarda com balone·
ta cal ada cruzada obliquamente na parte su·
perior com uma enxada, ambas sobrepostas
num livro aberto ,tendo por cima deste e ao
lado direito uma estrelinha na cor vermelha;
a palavra «Moc;:ambique. encontra·se cen·
trada na base do selo.
No espac;:o compreendido entre 0 emble·
ma da Bandeira Nacional e a palavra .Moc;:ambique., os dizeres .Centenario do Selo
Postal - 1876·1976., em tres linhas, aver·
melho.

MOC;:AMBIQUE

Emlssao comemorativa ceCententirlo do Selo
Postal - 1876·1976
Portaria n." 137/76
de 24 de Julho
Sob proposta da Direcc;:ao dos Servic;:os de
Correios e Telecomunicac;:oes:
o Governo da Republica Popular de Mo·
c;:ambique, pelo Ministro dos Transportes e
Comunicac;:oes, manda:
Nos termos do disposto no n." 21 do arti·
go 35: do Decreto n.· 1/75, de 27 de Julho,
que sejam emitidos e postos em circulac;:ao
neste Pais, cumulatlvamente com os que se
acham em vigor, selos da emissao comemo·
rativa .Centenarlo do Selo Postal - 1876·
·1976 •.
Motivos dos selos: coroa e 0 emblema da
Bandelra Nacional.
Descric;:ao:
Selo da taxa de 1$50:
Fundo em ocre, reproduc;:ao do prlmeiro
selo postal emitido para Moc;:ambique, com
srmbolo de coroa, em Julho de 1876, da taxa
de cinco reis, a preto, valor, e a palavra
.Moc;:ambique- igualmente a preto, e em so·

Fundo em vermelho, re2l1c;:ando em bran·
co os dizeres .Centemklo do Selo Postal 1876.1976-, 19ualmente em tres linhas.
Todas as restantes caracteristicas sao per·
feitamente iguais ao selo de taxa de 1$50.
Serao litografados sobre papel liso goma·
do, em folhas de clnquenta selos, processo
offset, na Imprensa Nacional de Moc;:amblque, com as dimensoes de 30 mmX40 mm,
denteado 14, com as tiragens e taxas sa·
guintes:
1 000000 da taxa de 1550;
500 000 da taxa de 6$.
Os motivos sao de autoria da Direcc;:ao
Nacional de Propaganda e Publici dade.
Serao postos em circulac;:ao, em todo 0
Pais, no dia 25 de Julho de 1976.
Ministerio dos Transportes e Comunlca·
c;:oes, 21 de Julho de 1976. - 0 Mlnlstro dos
Transportes e Comunicac;:oes, Jose Luis Ca·
bac;:o.
Emissao comemoratlva ceDia das Forc;:as Po·
pulares de Libertac;:ao de Moc;:ambique n
Portarla n.· 198/76
de 23 de Setembro
Sob pro posta da Direcc;:ao dos Servil;:os de
Correlos e Telecomunicac;:oes;
o Governo da Republica Popular de Moc;:ambique, pelo Ministro dos Transportes e
Comunicac;:oes, manda:
Nos termos do disposto no n.· 21 do artl·
go 35: do Decreto n.· 1/75, de 27 de Julho,
que sejam emitidos e postos em circulac;:ao
neste Pais, cumulativamente com os que se
acham em vigor, selos da emissao comemo·
rativa do dia 25 de Setembro, .Dia das Forc;:as Populares de Libertac;:ao de Moc;ambique.
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Significado e descrl980 do selo:

o selo representa uma imagem alegorica a
vitoria das Forc;:as Populares de Libertac;ao
de Moc;:ambique.
Tendo na base em mass a vloleta·escuro,
em silhueta, surgindo, cabec;:as e brac;:os, armados; sobre esta massa esta escrito, aber·
to a branco, .25 de Setembro 1976 - Dia
das F. P. L. M .••
Por detras desta primeira surgem, tam·
bem em silhueta e em massa de cor amare·
Io-torrado, brac;:os de punho fechado e arma·
dos.
Senslvelmente ao centro, aparece em des·
taque a Bandeira desfraldada das F. P. L. M.
(vermelha, com srmbolo nacional em amarelo),
No canto superior direito esta escrlta a
palavra .Moc;amblque-, a preto, e em segul·
da, a amarelo, a palavra .Correios •.
Logo a segulr, aberta a bran co circundada
'a preto, aparece 0 valor da taxa: 3$00.
Todos estes elementos se sobrepoem a
um fundo geral esbatldo de baixo para clma
de amarelo para azul.
Serao litografados em papel cromalux gomado, em folhas de clnquenta selos, pelo
processo offset, na Empresa Moderna, S. A.
R. L., de Maputo, e plcotados na Imprensa
Naclonal de Moc;amblque, com as dlmensoes
de 35 mmX28 mm, na quantidade, taxa e cores seguintes:
250 000 da taxa de 3$00 - amarelo tor·
rado, encarnado, azul, preto e vloleta·es·
curo.
o motivo e de autoria da Direcc;:ao Nacio·
nal de Propaganda e Publici dade.
Serao postos em clrculac;:ao, em todo 0
Pars, no dia 25 de Setembro de 1976, dia
consagrado as Forc;:as Populares de Li be rta·
c;:ao de Moc;:amblque.
Ministerlo dos Transportes e Comunica·
c;seo, 19 de Setembro de 1976. - 0 Minis·
tro dos Transportes e Comunicac;oes, Jose
Luis Cabac;:o.
Emissao comemorativa ceFACIM·76 ..
Portarla n.O 165/76
de 24 de Agosto
Para comemorar a Feira Agro·Pecuaria, Co·
mercial e Industrial de Moc;:ambique, deslg·
nada abrevladamente por .FACIM·76. e que
se rea liz a durante 0 periodo que val de 28
de Agosto corrente a 15 de Setembro proxl·
mo, Inclusive;
Sob proposta da Dlrecc;ao dos Servic;os de
Correlos e Telecomunlcac;:oes:
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o Governo da Republica Popular de Mo·
c;:amblque, pelo Ministro dos Transportes e
Comunlcac;oes, nos termos do disposto no
n: 21 do artigo 35.· do Decreto n: 1/75, de
27 de Julho, manda:
Que seja aplicada a sobretaxa .FACIM·
-1976. no selo da emissao .Unidade, TrabaIho, Vigilancia., da taxa e quantidade a segulr indicadas:
2$50 -100000 .
Serao postos em clrculac;ao em todo 0
Pais no dia 28 de Agosto de 1976.
Ministerio dos Transportes e Comunica·
c;:oes, 19 de Agosto de 1976. - 0 Mlnlstro
dos Transportes e Comunicac;:oes, Jose Luis
Caba!j:o.
Carimbo de 1.° dla de circ.ula!j:iio
FACIM. Maputo, 28 de Agosto de 1976.
DIA DAS F. P.L.M. Maputo, 25 de Setem·
bro de 1976. Houve tambem carimbos em
Ouelimane, Belra, Nampula e Inhambane. A
sigla quer dizer .Forc;as Populares de Libertac;:ao de Moc;amblque ••
DIA DO SELO. Maputo, 21 de Dezembro
de 1976.
REPUBLICA DEMOCRATICA DE S. TOM£
E PRrNCIPE
Emissao sobrecargas.
Selos da emlssao .Navegadores. com a
legenda
Rep. Democr.
12.7.1975
$10 Eladlo 361
$30
362
550
363
1$00
364
3$50
366
Aerogramas
Aerograma .Cabeclnha de Porco. da taxa
de 1$50 com a sobrecarga.
Rep. Democr.
12.7.1975
Emissao comemorativa do 1.· Anlverstirlo
cia Independencia Naclonal
Os selos executados nas taxas de:
2$00 tiragem 100000
12$50
100000
e em folhas de 100 selos, foram Impressos
na L1tografla Mala.
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Emissio comemorativa da Proclama!;io
da Independencia
Os selos, foram impressos na Litografia
Mala, e tern as taxas de:

3$50 tiragem 100000
4$50
100000
todos em folhas de 100 selos.

Carimbo de 1: dia de circula!;io
1.· DlA DE CIRCULACAO. S. Tome, 30
de Setembro de 1976. 0 carimbo com os
dizeres Indicados foi utilizado para as duas
emlssoes, alternando com urn outro -A TERRA A QUEM TRABALHA. S. Tome, 30 de
Setembro de 1976.
Os selos da Republica Democratica de
S. Tome e ,Principe podem ser adquirldos
na Dlrecc;:ao dos Correlos e Telecomunicac;:oes. Secc;:ao de ·Filatelia. S. Tome e Principe. 0 pagamento dos selos e outro material
pedido, poders ser efectuado em escudos
portugueses, vale de correlo ou em qualquer
moeda convertrvel acrescido da importancia
para 0 porte (Aviao e registo).
Aproveitamos a oportunidade para felicitar os Correlos de S. Tome e Principe
pel a excelente edlc;:ao das rpagelas anunciadoras destas novas emissoes, que alem
de multo bern executadas comportam todos
os elementos de Interesse para 0 colecclonador.
BIBLIOGRAFIA FILATWCA
Contlnuamos a assinalar a edic;:ao das ultlmas obras sobre Filatelia Portuguesa, quer
sejam livros, ·brochuras, catalogos e outros.
INTRODUCAO AOS INTrEIROS POSTAIS.
Publifll. Rua Ricardo Jorge, 9-2.° Esq. Lisboa 5.
CATALOGO DA MOSTRA FI LATELI CA. DIA
DO SELO. 37.° ANIVERSARIO DO CIRCULO
DE ARTE E REOREIO. Guimaraes.
CATALOGO DA XXI EXPOSICAO FILAT!:L1CA .ALHANDRA 76 •. Nucleo FilaMllco de
Alhandra. Alhandra .
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CATALOGO DAS TERCEIRAS JORNADAS
TEMATICAS. Edic;:ao do Clube Fllatellco de
Portugal.
CATALOGO DO CERTAME FILATt:LICO DE
XXII .oIA DO SELO; Edic;:ao do Clube Fllatelico de Portugal.
CATALOGO DA 1." MOST-RA DE MAXIMAFIllA. Edlc;:ao do Clube Filatellco de Portugal.
CATALOGO DA III EXPOSICAO FILAT!:LlCA JUVENIL DO DISTRITO DE LlSBOA.
Edif;ao do Clube FllaMlico de Portugal.
,CROWN STAMPS OF PORTUGUESE COLONIES. Rufino R. Pernes. USA.

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

SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR
II a nossa grande especialidade

SOLICITAM TROCAS

*

Selos de todo 0 mundo para
todos os temas

*

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

Escrevem-nos varios coleccionadores que
pretendem relaclonar-se com colecclonadores portugueses, entre eles:
ALICIA MACCHI. Calle 18 n.O 1366. La PIa·
ta 1900. Argentina. Deseja trocar selos argentinos por portugueses.
SRT." ANA SOLIS. Sarpal , 6. Arenca. Espanha. Jovem espanhola que se Interessa por
selos novos e usados de Portugal. Da selos
de Espanha.
JOZEF NASIEROWKI. Poste Restante. Warzawa 65. Pol6nia. Colecclona selos de fauna,
flora, plntura, Jogos Olimplcos, barcos, tudo
do periodo de 1975-76. Deseja 4 a 10 series
novas de cada.
DANIEL CLERBOUT. -2054-, 35, Rue du General Moulin. 14034. Caen. Franc;:a. Deseja
trocar selos. Correspondencla em francEis.
SHIN DONG-GUN. Sin Yougsan APTS 56-304. Ichong dong. Yougsangu. Seoul 140. Korea. Coreano com 16 anos. Esta Interessado
em trocar selos. CorrespondEincia em Ingles.
Estes enderec;:os 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 responsabillte de notre part.

Revista Filatelica Portuguesa. Uma revista ao servi!;o do coleccionador.
Assinatura anual (11 numeros) 120$00. Envia-se exempla,r amosf'ra a
quem 0 solicite e envie 5$00, em selos, para portes e despesas de expediente. Escreva-nos . Pra<;a Artur Portela, 2-5.° Dt.O - Lisboa 4 PORTUGAL

Domingos Sacramento
Mercado Filatel'ico de Lisboa
Rua do Crucitixo, 28 - Telef. 324891
LlSBOA - 2

*

TODO 0 MATERIAL NECESSARIO
AO FILATELlSTA
ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR,
ESTRANGEIRO, EDICOES SIMOES FERREIRA, DOMINGOS 00 SACRAMENTO
E ELAD 10 DOS SANTOS

CASA A. MOLDER
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3.°
L1SBOA-2-Telef.321514

TUDO PARA FILATELIA

COMPRA -

VENDA

Execu~ao

*

Circulares gratis em

distribui~io

rapida de pedidos
por correspondencia

~------------------------IMPORTADOR-EXPORTADOR
Selos e matel'ial filatelico

Jorge M. S. Lopes

NUMlfllARTL LOA.
Compra e vende

Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret.
OLIVAIS SUL -

LlSBOA 6

HOPKINS AUCTIONS
THE SQUARE
CF39 9SU. PORTH

MID·GLAM
ENGLAND
VENDEMOS SELOS EM LEILAO
EUROPA, COLON lAS INGLESAS,
TODO 0 MUNDO
PECA CATALOGOS GRATIS

SELOS
MOEDAS
MEDALHAS

Cal~ada

do Carmo, 25 5/1 - Esq.

TELEFONE 365207

LISBOA -2

.30

aOLETIM DO CLU9E FILAT~L1CO OJ: pORrUGAL

Emissio comemorativa da Proclama!;io
da Independencia
Os selos, foram impressos na Litografia
Mala, e tern as taxas de:

3$50 tiragem 100000
4$50
100000
todos em folhas de 100 selos.

Carimbo de 1: dia de circula!;io
1.· DlA DE CIRCULACAO. S. Tome, 30
de Setembro de 1976. 0 carimbo com os
dizeres Indicados foi utilizado para as duas
emlssoes, alternando com urn outro -A TERRA A QUEM TRABALHA. S. Tome, 30 de
Setembro de 1976.
Os selos da Republica Democratica de
S. Tome e ,Principe podem ser adquirldos
na Dlrecc;:ao dos Correlos e Telecomunicac;:oes. Secc;:ao de ·Filatelia. S. Tome e Principe. 0 pagamento dos selos e outro material
pedido, poders ser efectuado em escudos
portugueses, vale de correlo ou em qualquer
moeda convertrvel acrescido da importancia
para 0 porte (Aviao e registo).
Aproveitamos a oportunidade para felicitar os Correlos de S. Tome e Principe
pel a excelente edlc;:ao das rpagelas anunciadoras destas novas emissoes, que alem
de multo bern executadas comportam todos
os elementos de Interesse para 0 colecclonador.
BIBLIOGRAFIA FILATWCA
Contlnuamos a assinalar a edic;:ao das ultlmas obras sobre Filatelia Portuguesa, quer
sejam livros, ·brochuras, catalogos e outros.
INTRODUCAO AOS INTrEIROS POSTAIS.
Publifll. Rua Ricardo Jorge, 9-2.° Esq. Lisboa 5.
CATALOGO DA MOSTRA FI LATELI CA. DIA
DO SELO. 37.° ANIVERSARIO DO CIRCULO
DE ARTE E REOREIO. Guimaraes.
CATALOGO DA XXI EXPOSICAO FILAT!:L1CA .ALHANDRA 76 •. Nucleo FilaMllco de
Alhandra. Alhandra .

BOLETIM DO CLUBE FILATt:LICO DE PORTUGAL

31

CATALOGO DAS TERCEIRAS JORNADAS
TEMATICAS. Edic;:ao do Clube Fllatellco de
Portugal.
CATALOGO DO CERTAME FILATt:LICO DE
XXII .oIA DO SELO; Edic;:ao do Clube Fllatelico de Portugal.
CATALOGO DA 1." MOST-RA DE MAXIMAFIllA. Edlc;:ao do Clube Filatellco de Portugal.
CATALOGO DA III EXPOSICAO FILAT!:LlCA JUVENIL DO DISTRITO DE LlSBOA.
Edif;ao do Clube FllaMlico de Portugal.
,CROWN STAMPS OF PORTUGUESE COLONIES. Rufino R. Pernes. USA.

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

SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR
II a nossa grande especialidade

SOLICITAM TROCAS

*

Selos de todo 0 mundo para
todos os temas

*

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

Escrevem-nos varios coleccionadores que
pretendem relaclonar-se com colecclonadores portugueses, entre eles:
ALICIA MACCHI. Calle 18 n.O 1366. La PIa·
ta 1900. Argentina. Deseja trocar selos argentinos por portugueses.
SRT." ANA SOLIS. Sarpal , 6. Arenca. Espanha. Jovem espanhola que se Interessa por
selos novos e usados de Portugal. Da selos
de Espanha.
JOZEF NASIEROWKI. Poste Restante. Warzawa 65. Pol6nia. Colecclona selos de fauna,
flora, plntura, Jogos Olimplcos, barcos, tudo
do periodo de 1975-76. Deseja 4 a 10 series
novas de cada.
DANIEL CLERBOUT. -2054-, 35, Rue du General Moulin. 14034. Caen. Franc;:a. Deseja
trocar selos. Correspondencla em francEis.
SHIN DONG-GUN. Sin Yougsan APTS 56-304. Ichong dong. Yougsangu. Seoul 140. Korea. Coreano com 16 anos. Esta Interessado
em trocar selos. CorrespondEincia em Ingles.
Estes enderec;:os 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 responsabillte de notre part.

Revista Filatelica Portuguesa. Uma revista ao servi!;o do coleccionador.
Assinatura anual (11 numeros) 120$00. Envia-se exempla,r amosf'ra a
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Vincu1ada aD Ministerio das ComunlCaCOes

~(.~~QBM!QS

Empresa Vinculada ao Miflistetio da f azeoda

JOe CASA DA MOEDA DO BRASIL

r-

Agora ticou mais tacil colecionar os - - • - - - - - • ,. - • •
selos do Brasil.
•
EMPRESA BRASILEIRA
•
A Empresa Brasileira de Corn3ios e
• DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Telegrafos criou um organismo exclusiva- •
CENTRAl- FILATELICA
,
mente para conversar com
SCS Quadra 13 - Lote 36.- f?:dificio Apolo.
os colecionadores sobre selos, pe9as.
70.000 - Brasilia - DF - Brasil
filatelicas e tudo que se relacione com
•
•
a fila!elia.
• Nome'
.,
E a Central Filatelica.
Conversando com a Central Filatelica, I
•
por correspondencia, voce podera obter I Endere<;:o
•
informa90es e comprar selos.
Para come<;ar, preencha 0 cupom
I COdigo Postal
I
abaixo e envie-nos.
Cidade
• .
Voce recebera, gratis, um folheto com I Pais
' .
l
•
todas as instru90es de como proceder. •
. Vamoscome9arjaonossodialogo? -~. - - - • - IiI!!I . ' . - • •

Uma boa noticia para os colecionadores
do·mundo inteiro: 0 Correio Brasileiro scaba
de inaugurar sua Central Filatelic8.
'
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VISITE 0

MUSEU

VISITEZ Ie MUSEE des PTT

DOS

crr

VISIT THE PORTUGUESE
POST MUSEUM

HORARIO PROVISO RIO

Todos as dias uteis, excepto
domingos, segundas-feiras e
feriados, das 10 as 12 e das
15 as 18 horas.
HORAIRE PROVISO IRE

Taus fes jours ouvrabfes,
sauf fes dimanches,
fes fundis et conges,
de 10 a 12 heures et de
15 a 18 heures.
TEMPORARY TIMETABLE

Every day except Sundays,
Mondays and holidays:
From 10 to 12 o'clock and
from 15 to 18 o'clock.

RUA DE DONA ESTEFAN lA, 175
LISBOA-l
PORTUCAL

• •

•

•
•

u

•
••

•

COLECCIONE
SELOS
PORTUGUESES

PARA INFORMA<;OES DE SAIDA DE NOVAS EMISSOES
E PAGE LAS DIRIJA-SE AOS SERVI<;OS DE FILATElIA DOS C. T. T.
LISBOA

RUA ALVES REDOL, 9 - 1.°

...

•

•

-

a.

•

••

•

•

