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

Alguns associ ados do Clube Filatelico de 
Portugal frequentadores assfduos da sua sede 
nas .tardes- de saba do, dlrlglram·se ao di
rector do Boletlm sollclando explicacao para 
esta medlda que consideram absolutamente 
negatlva e crltlciivel porquanto, no mes de 
Setembro, a grande malorla dos veraneantes 
fllatelistas ja regressaram as suas ocupacoes 
proflsslonais e fJlaMlicas. Por isso, embora 
sejam de oplnlao que 0 Clube devla estar 
aberto todo 0 ano, como sempre sucedeu 
ate ao ano transacto, preconizam aqueles s6· 
clos que, se tal nao for possivel, 0 Clube 
de todos n6s encerre as suas portas apenas 
no mes de Agosto, 0 mes para terlas por 
excelencla. 

N. do D. 

Os homens que, em boa hora, tomaram nas 
suas maDs os destlnos deste grande Clube 
de ha do Is anos para ca, resolveram e multo 
bem que a D1recc;:ao do Boletim devla ser 
dlstlnta da DlreCl;aO do Clube, ao contra rio 
do que sucedeu durante largos anos. Como 
tal, e evldente que nao nos cabe qualsquer 
responsabilidades na declsao tomada. 

Desde 0 prlmelro dla (jli Iii vao dols anos) 
em que assumimos a pesada mas allclante 
tarefa de orlentar este Boletlm recebemos 
tambam a promessa, que, alilis, fol sempre 
cumprlda, de uma total Independencla no 
desempenho do nosso cargo. Oaf, tambam, 
onosso dever de nao nos imiscuirmos nas 
declsoes da Dlrecgao do Clube. 

Mas', como orgao oficial do C. F. P. este 
Boletim esta, aclma de tudo, ao servico dos 
s6clos da colectlvidade que, sem duvlda, 
sao a razao de ser da existencla de ambos. 

Asslm, nao se deve estranhar que procure
mos nestas pliglnas acautelar os Interesses 
dos assoclados, exprlmlr os seus anselos 
ou referlr os seus lamentos acerca de de
cisoes porventura dlscutfvels, dos que tem 
por mlssao dlrlgir, temporarlamente, 0 Clube. 

Ao dar a conhecer 0 desagrado que a deci
sao tomeda pela actual dlreccao do C. F. P. 
causou entre os s6clos frequentadores da 
nossa sede, 0 director do Boletim julga ter 
cumprldo 0 seu dever. 

Como simples s6clo ,do Clube, embora 
compreendamos que razoes multo fortes de
vem ter levado a actual Direcc;:ao a tomar 
esta medlda, com a franqueza e lealdade que 
costumamos Imprlmlr as nossas oplnloes, 
nao podemos delxar de concordar, em parte, 
com os associ ados que manlfestaram 0 seu 
descontentamento pela aludida deliberaCao. 
D1zemos em parte, porque conslderamos que 
se justlflca plenamente 0 encerramento da 
sede do Clube dUrante 0 mes de Agosto 
alam do mais porque, no aludldo mes, estao, 
pratlcamente, paradas todas as activldades 
filatellcas no Pafs. 

Em nome dos s6cios que se nos dlrlglram 
e no nosso pr6prio apelamos para que, a 
partir do pr6ximo ano, sejam ponderados, 
pel a DlrecCao que estlver em exercfclo, os 
anselos aqul expressos. A dedlcac;:ao dos 
s6clos do C. F. P. merece, julgamos, a der. 
rogac;:ao desta medida, 
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2 BOLETIM DO CLUBE FILATt:LlCO DE PORTUGAL 

SELOS DA EMISSAO .NATAL. DESENHADOS 
POR CRIANCAS PORTUGUESAS 
IDEIA DOS C. T. T. ~UE NOS INSPIROU UMA 
INICIATIVA 

Excedeu a nossa expectatlva 0 entuslasmo 
com que os filhos dos nossos associ ados 
acolheram mais esta Inlciativa do C. F. P. 

Foram, com efeito, muitos os jovens -artls
tas· que enviaram os seus trabalhos para sa
rem apreciados pelo juri de selecgao. 

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

Assim, 0 juri nomeado para 0 efeito esca
Iheu os trabalhos que possuiam maior nivel 
de modo a representarem, condlgnamente, no 
concurso nacional a realizar pel os C. T. T., os 
filhos dos nossos cons6cios. 

Em vez de urn como estava inicia[mente 
previsto partlclparao naquele concurso naclo
nal varios desenhos que 0 nosso Juri esco
Iheu dando asslm possibilidades a urn malor 
numero de concorrentes. 

Na sua slmplicidade os desenhos apresen
tados possuiam, de urn modo geral. grande 
originalidade, imaginagao e grande Intulgao 
artistica. Tenciona, por Isso, a Dlrecgao do C. 
F. P. expor na sua sede, numa pr6xima opor
tunidade pelo menos os desenhos seleccio
nados. 

Foram ja sorteados os premios destlnados 
a este original concurso entre os dlversos 
concorrentes que, nesta altura, )a os t~m em 
seu poder. 

o Clube Filatelico de Portugal fellclta os 
jovens, filhos dos nossos associados, que 
participaram nesta iniclatlva e promete des· 
de ja, que outras se segulrao. 

IMPORTADOR·EXPORTADOR 

Selas e material filatellca 

Jorge M. S. Lopes 

Rua Chibuto, lote 434·4.° E. Ret. 

OLIVAIS SUL - L1SBOA 6 
. "' . .,,,., ..... . ...... 

A PROPOSITO DO COMISSARIADO DA 

AMPHILEX 77 

por Paulo Sa Machado 

Dentro de urn espirito que sempre nos 
anima de bern servir 0 melhor que sahemos 
e podemos, e s6 aceltar cargos, sabendo de 
antemlio, que os poderemos cumprlr religlo
samente, nos leva a responder ao artigo de 
meu amigo Fernando Gomes Carrao onde 
relata as suas impressoes acerca da Expo
slgAo Filatellca Internacional de Amesterdam 
AMPHILEX 77, recentemente reallzada. 

OIz-se no referldo artlgo que a represen
tac;:Ao portuguesa poderia ter sldo maior. 
t: verdade, seria ate muito malor, uma das 
maiores de sempre, se Os organizadores 
nao tlvessem felto urn grande rateio confor
me se pode apreclar pel os mapas indicatl
vos. Assim inscreveram-se 19 concorrentes, 
foram aceltes pela Comissao Organlzada
ra 14. Mesmo asslm, e em virtude de urn 
dos selecclonados ter renunclado a envlar a 
sua Inscrlc;:ao definitiva, teve 0 Comissario 
a preocupac;:Ao de aproveitar essa desistAncla 
e Incluir outro nome, 0 que geralmente as 
Comissoes nAo aceitam, mas desta vez pas· 
sou. 

Ponto versado e que nos preocupou, foi 
a aflrmac;:ao de que, sendo sollcltadas ins
crlc;:oes provls6rlas, nao foram entregues, In
dicando mesmo 0 caso da revlsta fllatellca 
Franqula, que merece de todos n6s a me
Ihor das considerac;:oes, pelo trabalho que 
tern desenvolvido em prol da fIIatelia, mas 
que Igualmente deve informar correctamente 
o que se passou em relac;:ao a sua possivel 
inscrigao. Mas vamos ao esclareclmento que 
e devido. Oepois de dlstrlbuidas todas as 
inscric;oes provls6rias que dispunhamos, por 
filatelistas que tivemos 0 cuidado de selec
cionar, ficamos com algumas para passive Is 
lapsos. Aconteceu que mesmo esse pequeno 
numero se esgotou, e quando pedimos nova 
remessa de Inscrlgao para a AMPHILEX 77, 
fol-nos dlto que nAo envlarlam mals, porque 0 
numero de Inscrlc;:oes recebldas ate aquela 
data ja ultrapassava em mUlto 0 numero de 
quadros dlsponivels, tanto asslm 0 era, que 
desde logo nos alertavam para 0 facto do 
grande ratelo que todas as representac;:oes 
iriam sofrer. 

Estes os factos nus e crus ,do que se pas
sou em relac;:Ao a urn possivel malor numero 
de Inscric;:oes portuguesas, que poderlam ter 
concretizado a sua aparlc;:Ao em Amsterdam • 

BOlETIM DO CLUBE F1LAlt:LICO DE PORTUGAL 3 

Neste breve apontamento. nao queremos 
deixar de expressar a manelra aasaz cortez 
e correcta, como 0 particular amigo, Eng.' 
Manuel Andrade e Sousa, urn dos concor
rentes da AMPHILEX 77, pes algumas ques
toes ao Comissario, que este prontamente 
respondeu recebendo em troca amavel carta 
justlficatlva, por parte do concorrente. Sao 
por vezes, estes pequenos nadas, que ca
lam bern fundo num filatelista que mais nao . 
pretende do que servlr a filatelia naciona\. 

Ao amigo Fernando Gomes Carriio, as ml
nhas desculpas de esta minha justiflcac;:ao, 
mas caro amigo, como -quem nao se 
sente .... 

Espero que esta mlnha rectlficagao tenha 
servido de algo para prestigio dos Com is
sarlos, pOis sao eles fortes sustentaculos 
da fl·latelia nacional, quando das suas repre· 
sentac;:oes ao estrangeiro. 

MAPA N." 1 

INSCRICOES PROVISORIAS RECEBIDAS PARA A AMPHILEX 77 

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

MAPA N." 2 

INSCRICOES ACEITES 
PELA ORGANIZACAO DA AMPHILEX 77 

Jose Dias Afonso 
Jose Cohen 

6 quadros 
B 

Jose Cohen 
Eng.' Manuel Andrade e Sousa 
Paulo Sa Machado 
Ant6nio Julio de Almeida 
Clube Filatelico de Portugal 

6 
6 
5 
3 

Associac;:ao Portuguesa de Filatelia Tematica 
Carlos Viana Guimaraes 6 
Luis Filipe B. A. Correia 6 
Fernando Gomes Carrso 5 
Dr.· Joaa N. Gonc;:alves 5 
Ant6nio Jose A. M. Bonina 5 
Cap. F. Lemos da Silveira 6 

• aJ 

5 b) 
5 c) 
5 d) 

Maximafilia 
Portugal Classico 
Portugal 
Portugal Classico 
Franc;:a Classlca 
Portugal Classlco 
Portugal Classico 
Llteratura 
Pre-filatelia 
Tematico 
Tematico 
Aerofilatelia 
inglaterra Classica 
Cartas de Inglaterra 
Pre-fllateli a 
Literatura 
Tematica 
Tematica 
Portugal Classico 

a) Sabre a hora nao quis enviar a colec
gao por nao a ter devidamente mon· 
tada. 

b) Declarou que nao queria participar. As
sim 0 Comissario fez a sua substitui
c;:ao pela participac;:ao do Dr.' Augusto 
Leal Bastos. 

c) Nao enviou a colecgao por dificuldades 
alfandegarias. 

d) Nao foi enviada a participac;:ao, nem 
me foram dadas quaisquer justlfica
c;:oes. 

SOCIO DO C.F.P. 
Ajuda 0 Clube de todos nos cola
bora'ndo til ccnnpanha dos 2000 
associados. 
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tern desenvolvido em prol da fIIatelia, mas 
que Igualmente deve informar correctamente 
o que se passou em relac;:ao a sua possivel 
inscrigao. Mas vamos ao esclareclmento que 
e devido. Oepois de dlstrlbuidas todas as 
inscric;oes provls6rias que dispunhamos, por 
filatelistas que tivemos 0 cuidado de selec
cionar, ficamos com algumas para passive Is 
lapsos. Aconteceu que mesmo esse pequeno 
numero se esgotou, e quando pedimos nova 
remessa de Inscrlgao para a AMPHILEX 77, 
fol-nos dlto que nAo envlarlam mals, porque 0 
numero de Inscrlc;:oes recebldas ate aquela 
data ja ultrapassava em mUlto 0 numero de 
quadros dlsponivels, tanto asslm 0 era, que 
desde logo nos alertavam para 0 facto do 
grande ratelo que todas as representac;:oes 
iriam sofrer. 

Estes os factos nus e crus ,do que se pas
sou em relac;:Ao a urn possivel malor numero 
de Inscric;:oes portuguesas, que poderlam ter 
concretizado a sua aparlc;:Ao em Amsterdam • 
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Neste breve apontamento. nao queremos 
deixar de expressar a manelra aasaz cortez 
e correcta, como 0 particular amigo, Eng.' 
Manuel Andrade e Sousa, urn dos concor
rentes da AMPHILEX 77, pes algumas ques
toes ao Comissario, que este prontamente 
respondeu recebendo em troca amavel carta 
justlficatlva, por parte do concorrente. Sao 
por vezes, estes pequenos nadas, que ca
lam bern fundo num filatelista que mais nao . 
pretende do que servlr a filatelia naciona\. 

Ao amigo Fernando Gomes Carriio, as ml
nhas desculpas de esta minha justiflcac;:ao, 
mas caro amigo, como -quem nao se 
sente .... 

Espero que esta mlnha rectlficagao tenha 
servido de algo para prestigio dos Com is
sarlos, pOis sao eles fortes sustentaculos 
da fl·latelia nacional, quando das suas repre· 
sentac;:oes ao estrangeiro. 

MAPA N." 1 

INSCRICOES PROVISORIAS RECEBIDAS PARA A AMPHILEX 77 

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

MAPA N." 2 

INSCRICOES ACEITES 
PELA ORGANIZACAO DA AMPHILEX 77 

Jose Dias Afonso 
Jose Cohen 

6 quadros 
B 

Jose Cohen 
Eng.' Manuel Andrade e Sousa 
Paulo Sa Machado 
Ant6nio Julio de Almeida 
Clube Filatelico de Portugal 

6 
6 
5 
3 

Associac;:ao Portuguesa de Filatelia Tematica 
Carlos Viana Guimaraes 6 
Luis Filipe B. A. Correia 6 
Fernando Gomes Carrso 5 
Dr.· Joaa N. Gonc;:alves 5 
Ant6nio Jose A. M. Bonina 5 
Cap. F. Lemos da Silveira 6 

• aJ 

5 b) 
5 c) 
5 d) 

Maximafilia 
Portugal Classico 
Portugal 
Portugal Classico 
Franc;:a Classlca 
Portugal Classlco 
Portugal Classico 
Llteratura 
Pre-filatelia 
Tematico 
Tematico 
Aerofilatelia 
inglaterra Classica 
Cartas de Inglaterra 
Pre-fllateli a 
Literatura 
Tematica 
Tematica 
Portugal Classico 

a) Sabre a hora nao quis enviar a colec
gao por nao a ter devidamente mon· 
tada. 

b) Declarou que nao queria participar. As
sim 0 Comissario fez a sua substitui
c;:ao pela participac;:ao do Dr.' Augusto 
Leal Bastos. 

c) Nao enviou a colecgao por dificuldades 
alfandegarias. 

d) Nao foi enviada a participac;:ao, nem 
me foram dadas quaisquer justlfica
c;:oes. 

SOCIO DO C.F.P. 
Ajuda 0 Clube de todos nos cola
bora'ndo til ccnnpanha dos 2000 
associados. 
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LEGISLAC;AO 
Portal1ia n.O 267/77 

de 13 de Maio 

Manda 0 Governo cIa Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
~oes, que, ao abrigo das disposi~oes do arti
go 27.0 do Decreto-Lei 11.0 42417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lan~ada em circula~ao, 
cumulativamente com as que estao em vigor, 
uma emissao de selos, com tarja fosforescente, 
comemorativa da «Europa 77'1>, com as di
mensoes de 37 mm X 32 mm, denteado 12 X 
X 12,5, nas taxas, motivos e quantidades se
guintes: 

4$ - Planicies do SuI . .. ........ . 
8$50 - Serranias do Norte ........ . 
Bloco Filatelico (3 X 4$ +3 X 8$50) 

3000000 
1000000 

250000 

Ministeno dos Transportes e Comunica~oes, 
22 de Abril de 1977 - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunica~oes, Emilio Rui cla Veiga 
Peixoto Vilar. 

£MISSAO EUROPA· 77 

Os selos. cujos desenhos sao da autorla dos Ser
vh;os Artlstlcos dos CIT. tAm as dlmensoes 37x32 mm. 
com 0 denteado de 12x 12.5. 

as trabalhos de Impressfio foram executados em 
• off-set. pela Imprensa Naclonal - Casa da Moeda. 

a plano de emlssao e 0 segulnte: 

ReproduQao autorlzada 
pelos C.T.T. 

4SOD tlragem 3 DOD DOD em folhas de 50 selos 
8$50 1 DOD 000 • • 50 

Para esta emlssao fol emltldo urn bloco (3x4$DD -I... 
+ 3x8$5D) com uma tlragem de 250000 exemplares. 

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

o 1." dla de clrculaQao desta nova emlsslio. 

POMaria n.O 306/77 
de 26 de Malo 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
~oes, que, ao abrigo das disposi~oes do ar
tigo 27.° do Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lan~ada em circula~ao, 
cumulativamente com as que estao em vigor, 
uma emissiio comemorativa do 7.° Centenario 
da Morte do Papa Joao XXI, com as dimen-
soes de 27 mm X 39 mm, denteado 13,5, nas 
taxas, motivos e qq!!ntidlldes seguintes: 

4$ - Pedro Hispano, Papa 
J oao XXI ............ " .. .. 3 000 000 

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

o selo da taxa de 4$ tern tarja fosfores
cente. 

Ministerio dos Transportes e Comunica~oes, 
12 de Maio da 1977 - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunica~oes, Emili" Rui cla Veiga 
Peixoto Vilar. 
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EMISSAO COMEMORATIVA DO 7.0 CENT-ENARIO DA MORTE 
DO PAPA JOAO XXI 

as selos. cujo desenho e da autorla dos ServlQos 
Artlstlcos dos CIT. tAm as dlmensi5es 27x 39 mm. 
com 0 denteado de 13.5. 

as trabalhos de Impresslio foram executados em 
.off-set. pela lItografla de Portugal. 

o plano da emlssao e 0 segulnte: 

4$00 tlragem 3 DOD 000 
15100 1 000 DOD 

Cada folha tern 50 exemplares. 
a aelo de 4$00 tam uma tarja fosforeacente. 
Fol marcada a data de 20 de Malo de 1977 para 

o 1." dla da clrculag80 desta nova emlssao. ReproduQao autorlzada palos C.T.T. 

Portaria n.O 380/77 
de 23 de Junho 

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

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

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

Ministerio dos Transportes e Comunica~1ies, 
6 de Junho de 1977. - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunica~oes, Emilio Rui cla Veiga 
Peixoto Vilar. 

EMISSAO COMEMORATIVA DO DIA DE CAMOES 
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

Reproduc;fto autorlzada palos C.T.T. 

as selos. cuJos desenhos sao da autorla dos Ser
vlQos Artlstlcos dos C.T.T., tAm as dlmensoes 40x 
x29 mm. com 0 denteado de 12Xl13/4. 

Os trabalhos de Impressao foram executados em 
• off-set. pela Imprensa Naclonal - Casa da Moeda. 

a plano de emlssao e 0 segulnte: 

4$DD tiragem 5 ODD DOD em folhas de 50 selos 
8$50 1 DOD DOD • 

Sobre estes selos e Impressa urns tarJa fosfores
cente • 

Fol marcada a data de B de Junho de 1977. para 
o 1." dla de clrculaQao deate nova emlssao. 
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LEGISLAC;AO 
Portal1ia n.O 267/77 

de 13 de Maio 

Manda 0 Governo cIa Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
~oes, que, ao abrigo das disposi~oes do arti
go 27.0 do Decreto-Lei 11.0 42417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lan~ada em circula~ao, 
cumulativamente com as que estao em vigor, 
uma emissao de selos, com tarja fosforescente, 
comemorativa da «Europa 77'1>, com as di
mensoes de 37 mm X 32 mm, denteado 12 X 
X 12,5, nas taxas, motivos e quantidades se
guintes: 

4$ - Planicies do SuI . .. ........ . 
8$50 - Serranias do Norte ........ . 
Bloco Filatelico (3 X 4$ +3 X 8$50) 

3000000 
1000000 

250000 

Ministeno dos Transportes e Comunica~oes, 
22 de Abril de 1977 - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunica~oes, Emilio Rui cla Veiga 
Peixoto Vilar. 

£MISSAO EUROPA· 77 

Os selos. cujos desenhos sao da autorla dos Ser
vh;os Artlstlcos dos CIT. tAm as dlmensoes 37x32 mm. 
com 0 denteado de 12x 12.5. 

as trabalhos de Impressfio foram executados em 
• off-set. pela Imprensa Naclonal - Casa da Moeda. 

a plano de emlssao e 0 segulnte: 

ReproduQao autorlzada 
pelos C.T.T. 

4SOD tlragem 3 DOD DOD em folhas de 50 selos 
8$50 1 DOD 000 • • 50 

Para esta emlssao fol emltldo urn bloco (3x4$DD -I... 
+ 3x8$5D) com uma tlragem de 250000 exemplares. 

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

o 1." dla de clrculaQao desta nova emlsslio. 

POMaria n.O 306/77 
de 26 de Malo 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
~oes, que, ao abrigo das disposi~oes do ar
tigo 27.° do Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lan~ada em circula~ao, 
cumulativamente com as que estao em vigor, 
uma emissiio comemorativa do 7.° Centenario 
da Morte do Papa Joao XXI, com as dimen-
soes de 27 mm X 39 mm, denteado 13,5, nas 
taxas, motivos e qq!!ntidlldes seguintes: 

4$ - Pedro Hispano, Papa 
J oao XXI ............ " .. .. 3 000 000 

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

o selo da taxa de 4$ tern tarja fosfores
cente. 

Ministerio dos Transportes e Comunica~oes, 
12 de Maio da 1977 - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunica~oes, Emili" Rui cla Veiga 
Peixoto Vilar. 
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EMISSAO COMEMORATIVA DO 7.0 CENT-ENARIO DA MORTE 
DO PAPA JOAO XXI 

as selos. cujo desenho e da autorla dos ServlQos 
Artlstlcos dos CIT. tAm as dlmensi5es 27x 39 mm. 
com 0 denteado de 13.5. 

as trabalhos de Impresslio foram executados em 
.off-set. pela lItografla de Portugal. 

o plano da emlssao e 0 segulnte: 

4$00 tlragem 3 DOD 000 
15100 1 000 DOD 

Cada folha tern 50 exemplares. 
a aelo de 4$00 tam uma tarja fosforeacente. 
Fol marcada a data de 20 de Malo de 1977 para 

o 1." dla da clrculag80 desta nova emlssao. ReproduQao autorlzada palos C.T.T. 

Portaria n.O 380/77 
de 23 de Junho 

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

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

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

Ministerio dos Transportes e Comunica~1ies, 
6 de Junho de 1977. - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunica~oes, Emilio Rui cla Veiga 
Peixoto Vilar. 

EMISSAO COMEMORATIVA DO DIA DE CAMOES 
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

Reproduc;fto autorlzada palos C.T.T. 

as selos. cuJos desenhos sao da autorla dos Ser
vlQos Artlstlcos dos C.T.T., tAm as dlmensoes 40x 
x29 mm. com 0 denteado de 12Xl13/4. 

Os trabalhos de Impressao foram executados em 
• off-set. pela Imprensa Naclonal - Casa da Moeda. 

a plano de emlssao e 0 segulnte: 

4$DD tiragem 5 ODD DOD em folhas de 50 selos 
8$50 1 DOD DOD • 

Sobre estes selos e Impressa urns tarJa fosfores
cente • 

Fol marcada a data de B de Junho de 1977. para 
o 1." dla de clrculaQao deate nova emlssao. 
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Portaria n.O 475/77 
de 28 de Julho 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica!;oes, 
que, ao abrigo das disposi!;5es do artigo 27.0 
do Decreto-Lei n.O 42 417, de 27 de Julho de 
1959, seja lan!;ada em circula!;ao, cumulativa
mente com as que estao em vigor, uma emis
sao extra ordinaria de selos, com taria fosfores
cente, alusiva a educa!;ao permanente, com as 
dimensoes de 87 mm X 82 mm, denteado 12 X 
X 12,5, nas taxas, motivos e quantidades se
guintes: 

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

Bloco filatl~1ico (4 X 4$) . ....... . 

3000000 
3000 000 
3 000 000 
3000000 

80000 

Ministerio dos Transportes e Comunica!;5es, 
18 de Junho de 1977. - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunica!;oes, Emflio R11i dll Veiga 
Peixoto Vilar. 

EMISSAO ALUSIVA A {(EDUCA~AO PERMANENTE» 

Reproduc;Ao autorlzada palos C.T.T. 

as selos, culos desenhos slio da autorla de Jose 
lurs Tinoco. tilm aa dlmenslles 37 x 32 mm, com a 
denleado de 12x12,5. 

as trabalhos de Impresslio forem executedos em 
• off·set. pela Imprensa Naclonal· Cas a da Maeda. 

a plano de emlsslio e a segulnte: 

4S00 tlragem 3000000 em folha! de 50 selos 
4$00 
4$00 
4$00 

Para esta emlssilo fol emltldo um bloeo (4 ): 4100) 
com uma tlragem de 80000 exemplares. 

Sabre estes aalos 6 ImprassB uma larla fosfo· 
Tescente . 

Fol marcada a data de 20 de Julho de 1977. para 
a 1.· dla de clrculac;lio. 

NA GRE·VE DOS COftREIOS DE 1917 

Ha poucos meses fomos surpreendldos pe· 
10 apareclmento de um grande pedaco de fo
Iha de selos de 1 C., verde, do tlpo Ceres, em 
papel pontlnhado, que exlbla 0 carlmbo mos
tradona gravura, no qual se 16 ESTACAO/ 
DOS/PRESOS TELEGRAFOS POTSAESjDO/ 
FORTE DE CAXIAS/SERVICO DA POSTA. 

o pedaco da folha fol rapldamente reparti· 
do por os colecclonadores presentes e cada 
um fez os comentarlos a prop6slto. 

Naquele momento, a prlmelra oplnlao que 
nos surglu fol de que se tratava de uma das 
muitas especles de carlmbos usados durante 

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

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

De Indagacao em jndagacao, acabamos por 
nos dlrlglrmos ao sempre amavel e ilustre 
hlstorlador postal Godofredo Ferreira, a quem 
n6s, filatellstas, multo estamos a dever. 

E sao dele as Informacoes prestadas como 
os comenMrlos produzldos em duas mlsslvas, 
que nao reproduzlmos textual mente por tar· 
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mos necessldade, para Mcil Intellgencla, de 
integra·los num unlco conjunto. 

Como consequencla do esta-do de guerra, 
os generos de prlmelra necessldade come· 
~aram a raresr e os seus precos a sublrem 
vertiginosamente. A carestla da vida come
cou a afllglr toda a gente e 0 pessoal dos 
Correios e Telegrafos pediu aumento dos ven· 
clmentos. 

Como 0 Governo nao concedesse tal au· 
mento, no dia 1 Set. 17, Sabado, 0 pessoal 
das Centrals de Correios e Telegrafos, de 
Llsboa, declarou·se em greve. 0 Governo Ime· 
dlatamente mllltarizou 0 servico que fol en
corporado no Mlnlsterlo da Guerra, de que 
era Mlnlstro 0 general Norton de Matos. Este 
encarregou 0 major Luis Galhardo de aglr. 0 
qual, desastradamente, fez prender 0 pessoal 
das centrals (cerca de 1 000 funclonarlos) que 
flcou detido a bordo do paquete Lourenco 
Marques. 

Embora a greve se tivesse estendldo a to
do 0 pals, na segunda·felra, dla 3, 0 pessoal 
das secretarlas da Admlnlstracao·Geral apre
sentou·se ao servlco no palacio da rua de S. 
Jose, a hora regulamentar e sem qualquer de
claracao de greve. Algum tempo depols, uma 
for~a de Infantarla montou guarda aos portoes 
e 0 comandante, fez saber, a todo 0 pessoal, 
que na ocaslao da saida cada funclonarlo de
verla entregar uma declaracao de que nao era 
grevlsta, 0 que causou geral Indlgna~ao. Na 
verdade, Se as funclonarjos se mantlnham 
nos seus lugares, a que prop6sito vlnha a 
exlgencla da declaracao? Chantagem para se 
desmoralizar os grevlstas presos? 0 coman· 
dante da forca, Duela Soares, pessoa slmpa· 
tica e dellcada, a todos Os reclamantes res
pondia que nao padla dlscutlr as ordens dos 
seus superlores. E lis 17 horas desse dla 3, 
64 funcionarlos, justamente metade dos que 
estavam no edlfEelo, assustados, apresenta' 
ram a deelaracao e puderam salr. Os restantes 
64, que nao acederam a exlgencla, flcaram de· 
tldos e, uma hora depois, 4 camlnhOes da G. 
N. R., cada: um com um oflclal e duas pracas 
armacfas, carregaram com os 64 funclonarlos 
para 0 Forte de Caxlas, onde estlveram pre
sos durante dez dlas. 0 governo flzera as· 
slm mals 64 grevlstas. 

Logo na manha do dla Imedlato apareceram 
no Forte amigos e parentes dos presos que 
desde logo se presta ram a levar correspon· 
dancla para as famllias. Asslm se estabeleceu 
um servl~o de correlo dos presos. E para 
que este servico fosse mesmo postal, Go-

dofredo Ferreira, que era um dos presos, 
em tom de brlncade,ra lembrou que s6 fa Ita· 
va um carlmbo. Pois Raul Vieira, funclonario 
que mals tarde passarla a situac;ao de licenc;a 
IIimltada, logo sa prontificou a confeccionar 
o dlto carlmbo e que flcou pronto em poucas 
horas, embora com 0 erro .POTSAES. em 
vez de .POSTAES •. 

No dla 6 fol solenemente Inaugurada a Es· 
tacao Postal com uma mala de couro, para a 
correspondencla a axpedir, que pendia do 
ramo duma das arvores. Junto, havla uma cor· 
neta, usada pelos cartelros rurais, para in' 
dlcar as expedic;oes. As prlmeiras postas des· 
se dla foram: 10,30 por Ant6nlo Ribeiro dos 
Santos, fJlho do C. E. de Caxias; 12,00 por D. 
Marla das Dores Vieira. 

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

Restars Intacto algum desses Intelros fila· 
tallcos? 

BOLETIM DO C. F. P.(N;o ,292 

Por razoes de natureza admi· 
nistrativa este nurnero do Bo· 
letim do Clube Filatelico de 
Portugal respeita ao mes de 
Setembro e nao de Agosto 
como, em princlpio, devia ser 
dado 0 caracter bimestral des· 
ta rev,ista. 
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Portaria n.O 475/77 
de 28 de Julho 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica!;oes, 
que, ao abrigo das disposi!;5es do artigo 27.0 
do Decreto-Lei n.O 42 417, de 27 de Julho de 
1959, seja lan!;ada em circula!;ao, cumulativa
mente com as que estao em vigor, uma emis
sao extra ordinaria de selos, com taria fosfores
cente, alusiva a educa!;ao permanente, com as 
dimensoes de 87 mm X 82 mm, denteado 12 X 
X 12,5, nas taxas, motivos e quantidades se
guintes: 

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

Bloco filatl~1ico (4 X 4$) . ....... . 

3000000 
3000 000 
3 000 000 
3000000 

80000 

Ministerio dos Transportes e Comunica!;5es, 
18 de Junho de 1977. - 0 Ministro dos Trans
portes e Comunica!;oes, Emflio R11i dll Veiga 
Peixoto Vilar. 

EMISSAO ALUSIVA A {(EDUCA~AO PERMANENTE» 

Reproduc;Ao autorlzada palos C.T.T. 

as selos, culos desenhos slio da autorla de Jose 
lurs Tinoco. tilm aa dlmenslles 37 x 32 mm, com a 
denleado de 12x12,5. 

as trabalhos de Impresslio forem executedos em 
• off·set. pela Imprensa Naclonal· Cas a da Maeda. 

a plano de emlsslio e a segulnte: 

4S00 tlragem 3000000 em folha! de 50 selos 
4$00 
4$00 
4$00 

Para esta emlssilo fol emltldo um bloeo (4 ): 4100) 
com uma tlragem de 80000 exemplares. 

Sabre estes aalos 6 ImprassB uma larla fosfo· 
Tescente . 

Fol marcada a data de 20 de Julho de 1977. para 
a 1.· dla de clrculac;lio. 

NA GRE·VE DOS COftREIOS DE 1917 

Ha poucos meses fomos surpreendldos pe· 
10 apareclmento de um grande pedaco de fo
Iha de selos de 1 C., verde, do tlpo Ceres, em 
papel pontlnhado, que exlbla 0 carlmbo mos
tradona gravura, no qual se 16 ESTACAO/ 
DOS/PRESOS TELEGRAFOS POTSAESjDO/ 
FORTE DE CAXIAS/SERVICO DA POSTA. 

o pedaco da folha fol rapldamente reparti· 
do por os colecclonadores presentes e cada 
um fez os comentarlos a prop6slto. 

Naquele momento, a prlmelra oplnlao que 
nos surglu fol de que se tratava de uma das 
muitas especles de carlmbos usados durante 

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

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

De Indagacao em jndagacao, acabamos por 
nos dlrlglrmos ao sempre amavel e ilustre 
hlstorlador postal Godofredo Ferreira, a quem 
n6s, filatellstas, multo estamos a dever. 

E sao dele as Informacoes prestadas como 
os comenMrlos produzldos em duas mlsslvas, 
que nao reproduzlmos textual mente por tar· 
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mos necessldade, para Mcil Intellgencla, de 
integra·los num unlco conjunto. 

Como consequencla do esta-do de guerra, 
os generos de prlmelra necessldade come· 
~aram a raresr e os seus precos a sublrem 
vertiginosamente. A carestla da vida come
cou a afllglr toda a gente e 0 pessoal dos 
Correios e Telegrafos pediu aumento dos ven· 
clmentos. 

Como 0 Governo nao concedesse tal au· 
mento, no dia 1 Set. 17, Sabado, 0 pessoal 
das Centrals de Correios e Telegrafos, de 
Llsboa, declarou·se em greve. 0 Governo Ime· 
dlatamente mllltarizou 0 servico que fol en
corporado no Mlnlsterlo da Guerra, de que 
era Mlnlstro 0 general Norton de Matos. Este 
encarregou 0 major Luis Galhardo de aglr. 0 
qual, desastradamente, fez prender 0 pessoal 
das centrals (cerca de 1 000 funclonarlos) que 
flcou detido a bordo do paquete Lourenco 
Marques. 

Embora a greve se tivesse estendldo a to
do 0 pals, na segunda·felra, dla 3, 0 pessoal 
das secretarlas da Admlnlstracao·Geral apre
sentou·se ao servlco no palacio da rua de S. 
Jose, a hora regulamentar e sem qualquer de
claracao de greve. Algum tempo depols, uma 
for~a de Infantarla montou guarda aos portoes 
e 0 comandante, fez saber, a todo 0 pessoal, 
que na ocaslao da saida cada funclonarlo de
verla entregar uma declaracao de que nao era 
grevlsta, 0 que causou geral Indlgna~ao. Na 
verdade, Se as funclonarjos se mantlnham 
nos seus lugares, a que prop6sito vlnha a 
exlgencla da declaracao? Chantagem para se 
desmoralizar os grevlstas presos? 0 coman· 
dante da forca, Duela Soares, pessoa slmpa· 
tica e dellcada, a todos Os reclamantes res
pondia que nao padla dlscutlr as ordens dos 
seus superlores. E lis 17 horas desse dla 3, 
64 funcionarlos, justamente metade dos que 
estavam no edlfEelo, assustados, apresenta' 
ram a deelaracao e puderam salr. Os restantes 
64, que nao acederam a exlgencla, flcaram de· 
tldos e, uma hora depois, 4 camlnhOes da G. 
N. R., cada: um com um oflclal e duas pracas 
armacfas, carregaram com os 64 funclonarlos 
para 0 Forte de Caxlas, onde estlveram pre
sos durante dez dlas. 0 governo flzera as· 
slm mals 64 grevlstas. 

Logo na manha do dla Imedlato apareceram 
no Forte amigos e parentes dos presos que 
desde logo se presta ram a levar correspon· 
dancla para as famllias. Asslm se estabeleceu 
um servl~o de correlo dos presos. E para 
que este servico fosse mesmo postal, Go-

dofredo Ferreira, que era um dos presos, 
em tom de brlncade,ra lembrou que s6 fa Ita· 
va um carlmbo. Pois Raul Vieira, funclonario 
que mals tarde passarla a situac;ao de licenc;a 
IIimltada, logo sa prontificou a confeccionar 
o dlto carlmbo e que flcou pronto em poucas 
horas, embora com 0 erro .POTSAES. em 
vez de .POSTAES •. 

No dla 6 fol solenemente Inaugurada a Es· 
tacao Postal com uma mala de couro, para a 
correspondencla a axpedir, que pendia do 
ramo duma das arvores. Junto, havla uma cor· 
neta, usada pelos cartelros rurais, para in' 
dlcar as expedic;oes. As prlmeiras postas des· 
se dla foram: 10,30 por Ant6nlo Ribeiro dos 
Santos, fJlho do C. E. de Caxias; 12,00 por D. 
Marla das Dores Vieira. 

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

Restars Intacto algum desses Intelros fila· 
tallcos? 

BOLETIM DO C. F. P.(N;o ,292 

Por razoes de natureza admi· 
nistrativa este nurnero do Bo· 
letim do Clube Filatelico de 
Portugal respeita ao mes de 
Setembro e nao de Agosto 
como, em princlpio, devia ser 
dado 0 caracter bimestral des· 
ta rev,ista. 
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FILATEUA DA REPuBLICA POPULAR DE MO~AMBIQUE 

Grac;as a amabllidade do esforc;ado filate
IIsta e ,born amigo Jorge Lufs Fernandes, po
deremos apresentar toda a documentac;ao fi
latellca produzlda em Moc;amblque ap6s a 
independAncla, com alguns comenterios 
utels. 

Porterie no" 203/75, de 19 Abr. 75 

Com a independAncia do Estado de Me
c;ambique no dla 25 de Junho, delxarao de 
ter curso legal os selas postals que se en
contram em clrculac;aa, {:om excepc;ao dos 
que celebram 0 Acordo de Lusaka. 

Sera apllcada a sobrecarga .Independen
cla/25 de Junho de 1975. nas emlssoes axis
tentes, prevlamente escolhldas, tendo em 
conta a valor das Taxas, 0 valor artfstlco, as 
motlvos e 0 valor fllatellco dos selos. 

Portarie no" 347/75, de 21 Jun. 75 

Apllcada a sobrecarga .lndependAncla/25 
Junho 75. nos selas e quantldades seguin
tes, para circularem a partir de 25Jun75: 

Borboletas ..................... $40 - 300 000 
.... .... .. .. 7$50 - 350 000 

Mapa de Moc;ambique ...... $10 - 3 960 000 
............ 20$00 - 470 000 

Olfmpiadas de Munlque... 3$00 - 2310000 
Desportos .. .. .. .. .. .... .. . .... . 2$50 - 890 000 

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

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

............ 10$00- 180000 
Centenarlo OMI/OMM ...... 2$00 - 4 420000 
Sate lite ........................... $50 - 3 000 000 
Vaurlens ........................ 1$00 -1400000 

............ 1$50 - 710000 

.... .... .. .. 3$00 - 840 000 
Correia aerea .................. 3$50 - 4 830 000 

.. .. .... .... 4$50 - 4 985 000 

.. .. .... .. .. 5$00 - 370 000 

.. .. ....... . 20$00 - 1 375 000 
Jlorteado ........................ $30- 15000 

............... $50- 3000 
............ 1$00- 2250 
.. .. ..... .. . 2$00 - 45 000 
.. ........ .. 5$00 - 60 000 

A parte relatlva aos selos de Porteado foi 
cancel ada posterlormente. 

Nao houve sobrescrito oficlal e as carlm
bos especlals nao tlveram a designac;ao da 
localidade. 

o Clube Fllatellco e Numismatlco de Mo
c;amblque emltlu sobrescrito especial que fOi 
vendldo nos carrel os. 0 Banco de Moc;ambl
que emltlu sobrescrito que fol usado com ca
rimbo especial da exposlc;ao organlzada pelo 
Banco. 

Porter Ie no" 137/75, de 18 Oez. 75 

Para circularem conjuntamente com os se
los que estao em vigor serao postos em clr
culac;ao selos da emlssao representatlva • Unl
dade, Trabalho, Vigilancla. tendo como motl
vos: 

Nas taxas de $20, $30, $50 e 2$50: 
Imagem de serra campestre, Indlcando 0 

Sol que a perfodo de trabalho se faz durante 
o dla; urn grupo de sels flguras de maos da
das slgnlficam a unidade do povo; as flguras 
armadas slmbollzam a vlgilancla. 

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

figuras de maos dadas; 0 Trabalho e repre
sentada por 12 figuras reallzando dlversos 
trabalhos; a Vigillincla e expressa pelas fi
guras centrals armadas. 

Serno emltldos pela Imprensa Naclonal de 
Moc;amblque nas quantidades segulntes: 

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

1 000000 da taxa de $30, preto, sepia, cas
tanho, amarelo, azul-oriental e azul-claro. 

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

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

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

2000000 da taxa de 5$, preto, sepia, verde 
e viol eta. 

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

400000 da taxa de 50S, preto, amarelo, ver
de e encarnado. 

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

Houve sobrescrlto of lela I eom earlmbos 
de 1.' dla, de data m6vel, em Lourenc;o Mar
ques, Inhambane, Beira, Ouellmane e Nampu
la (eatalogo Palma Leal 1-109; 1-110; 1-111; 
1-112; 1-113). 
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Portarla no" 138/75, de 18 Oez. 75 

Manda emltir., pelo prec;o de 75$ cada, 
15000 blocos das dlmensoes 174X125 mm, 
com os olto selos da emlssao .Unldade, Tra· 
balho, Vigillincia-. 

Note-se que 0 bloco tern as dimensoes to
tals de 132X181 mm. 

Portaria no" 139/75, de 18 Oez. 75 

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

Porta ria no" 79/76, de 3 Abr. 76 

Manda emitir selos da emlssao representa
tiva do .Dla da Mulher Moc;:ambicana-. 

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

Selo de 1$50-1000000, preto e sepia, 
representa a mulher no enslno ao ar livre 
selo de 2$50 - 500000, preto e azul claro, 
representa a mulher na tarefa de enferma
gem selo de 10S - 300 000, preto e verme
Iho, representa a mulher na luta armada, ten
do ao colo uma crianc;:a. 

Todas os dlzeres Incluindo as taxas, sao 
impressos a preto e tados eles contAm a Ie
genda .7 de Abril - Dia da Mulher Moc;am
blcana, dla em que foram postos a venda. 

Litografados em papel esmalte gomado. em 
folhas de 100. na Empresa Moderna e plcota
dos na Imprensa Naclonal de Moc;:amblque. 

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

Portarla no" 94/76, de 20 Abr. 76 

Manda aplicar a sobrecarga • Presidente 
Kenneth Kaunda-Primelra Vlslta - 20-4-976-
em selos do .Acordo de lusaka-: 

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

sobrescrlto oflclal nem carimbo de 1.· dla. 

Portaria no" 114/76, de 19 Jun. 76 

Manda emltlr as selos da emlssao repre
sentatlva .1.· Anlversarlo da Independ~ncla 
de Moc;:amblque-. 

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

Selo de 1$00 - 1 000 DOD, policromado. reo 
presenta a cerlm6nla da Proclamac;ao da In· 

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

Selo de 2$50 - 200 000 pollcromado, re
presenta a asslnatura da tomada de posse 
de Samora Machel. 

Selo de 7$50 - 200000. policromado, ra
presenta 0 desfile das Forc;as Populares de 
Libertac;:ao de Moc;amblque. 

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

Em tad os OS selos consta a legenda azul 
-25 de Junho de 1976 - Urn ana de Indepen· 
dAncla-. 

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

Os motivos sao da autorla da Dlrecc;:ao Na
cional de Propaganda e Publlcidade e foram 
postos a venda no dla 25Jun76. 

Houve sobrescrlto oflclal e carlmbo 'de 1.· 
dia sem indlcac;ao de localidade. 

Portaria no" 137/76, de 24 Jul. 76 

Manda emitir selos da emissao comemo
rativa .Centenario do Selo Postal-1876-1976. 
com motlvos: coroa e 0 emblema da bandei
ra naclonal. 

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

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

Litografados sabre papel liso, gomado, em 
folhas de 50 selos, na Imprensa Nacional de 
Moc;amblque, com denteado 14.. _ 

Os motivos sao da autorla da Dlrecc;ao Na
clonal de Propaganda e Publici dade e seriio 
postos a venda em 25Ju176. 

Houve sobrescrito oficlal e carimba de 1.· 
dia sem designac;:ao de localidade. 

Apesar da portarla indlcar 0 denteado 14 
s6 os temos vista com denteado 12. 

Porteria no" 165/76, de 24 Ag. 76 

Manda apllcar a sobrecarga .FACIM-1976. 
no selo da emlssao .Unldade, Trabalho, Vlgi
lancia-, em 100000 selos da taxa de 2$50, pa· 
ra serem pastas a venda no dia 28Ag076. 
Destlnam·se a comemorar a Felra Agre-Pe
cuarla, Comercial e Industrial de Moc;:ambi· 
que (FACIM) decorrente de 28Ago a 15 Set. 

Houve sobrescrlto oflcla! e carimbo come· 
moratlvo .FACIM-MAPUTO-, 
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FILATEUA DA REPuBLICA POPULAR DE MO~AMBIQUE 

Grac;as a amabllidade do esforc;ado filate
IIsta e ,born amigo Jorge Lufs Fernandes, po
deremos apresentar toda a documentac;ao fi
latellca produzlda em Moc;amblque ap6s a 
independAncla, com alguns comenterios 
utels. 

Porterie no" 203/75, de 19 Abr. 75 

Com a independAncia do Estado de Me
c;ambique no dla 25 de Junho, delxarao de 
ter curso legal os selas postals que se en
contram em clrculac;aa, {:om excepc;ao dos 
que celebram 0 Acordo de Lusaka. 

Sera apllcada a sobrecarga .Independen
cla/25 de Junho de 1975. nas emlssoes axis
tentes, prevlamente escolhldas, tendo em 
conta a valor das Taxas, 0 valor artfstlco, as 
motlvos e 0 valor fllatellco dos selos. 

Portarie no" 347/75, de 21 Jun. 75 

Apllcada a sobrecarga .lndependAncla/25 
Junho 75. nos selas e quantldades seguin
tes, para circularem a partir de 25Jun75: 

Borboletas ..................... $40 - 300 000 
.... .... .. .. 7$50 - 350 000 

Mapa de Moc;ambique ...... $10 - 3 960 000 
............ 20$00 - 470 000 

Olfmpiadas de Munlque... 3$00 - 2310000 
Desportos .. .. .. .. .. .... .. . .... . 2$50 - 890 000 

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

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

............ 10$00- 180000 
Centenarlo OMI/OMM ...... 2$00 - 4 420000 
Sate lite ........................... $50 - 3 000 000 
Vaurlens ........................ 1$00 -1400000 

............ 1$50 - 710000 

.... .... .. .. 3$00 - 840 000 
Correia aerea .................. 3$50 - 4 830 000 

.. .. .... .... 4$50 - 4 985 000 

.. .. .... .. .. 5$00 - 370 000 

.. .. ....... . 20$00 - 1 375 000 
Jlorteado ........................ $30- 15000 

............... $50- 3000 
............ 1$00- 2250 
.. .. ..... .. . 2$00 - 45 000 
.. ........ .. 5$00 - 60 000 

A parte relatlva aos selos de Porteado foi 
cancel ada posterlormente. 

Nao houve sobrescrito oficlal e as carlm
bos especlals nao tlveram a designac;ao da 
localidade. 

o Clube Fllatellco e Numismatlco de Mo
c;amblque emltlu sobrescrito especial que fOi 
vendldo nos carrel os. 0 Banco de Moc;ambl
que emltlu sobrescrito que fol usado com ca
rimbo especial da exposlc;ao organlzada pelo 
Banco. 

Porter Ie no" 137/75, de 18 Oez. 75 

Para circularem conjuntamente com os se
los que estao em vigor serao postos em clr
culac;ao selos da emlssao representatlva • Unl
dade, Trabalho, Vigilancla. tendo como motl
vos: 

Nas taxas de $20, $30, $50 e 2$50: 
Imagem de serra campestre, Indlcando 0 

Sol que a perfodo de trabalho se faz durante 
o dla; urn grupo de sels flguras de maos da
das slgnlficam a unidade do povo; as flguras 
armadas slmbollzam a vlgilancla. 

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

figuras de maos dadas; 0 Trabalho e repre
sentada por 12 figuras reallzando dlversos 
trabalhos; a Vigillincla e expressa pelas fi
guras centrals armadas. 

Serno emltldos pela Imprensa Naclonal de 
Moc;amblque nas quantidades segulntes: 

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

1 000000 da taxa de $30, preto, sepia, cas
tanho, amarelo, azul-oriental e azul-claro. 

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

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

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

2000000 da taxa de 5$, preto, sepia, verde 
e viol eta. 

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

400000 da taxa de 50S, preto, amarelo, ver
de e encarnado. 

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

Houve sobrescrlto of lela I eom earlmbos 
de 1.' dla, de data m6vel, em Lourenc;o Mar
ques, Inhambane, Beira, Ouellmane e Nampu
la (eatalogo Palma Leal 1-109; 1-110; 1-111; 
1-112; 1-113). 
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Portarla no" 138/75, de 18 Oez. 75 

Manda emltir., pelo prec;o de 75$ cada, 
15000 blocos das dlmensoes 174X125 mm, 
com os olto selos da emlssao .Unldade, Tra· 
balho, Vigillincia-. 

Note-se que 0 bloco tern as dimensoes to
tals de 132X181 mm. 

Portaria no" 139/75, de 18 Oez. 75 

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

Porta ria no" 79/76, de 3 Abr. 76 

Manda emitir selos da emlssao representa
tiva do .Dla da Mulher Moc;:ambicana-. 

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

Selo de 1$50-1000000, preto e sepia, 
representa a mulher no enslno ao ar livre 
selo de 2$50 - 500000, preto e azul claro, 
representa a mulher na tarefa de enferma
gem selo de 10S - 300 000, preto e verme
Iho, representa a mulher na luta armada, ten
do ao colo uma crianc;:a. 

Todas os dlzeres Incluindo as taxas, sao 
impressos a preto e tados eles contAm a Ie
genda .7 de Abril - Dia da Mulher Moc;am
blcana, dla em que foram postos a venda. 

Litografados em papel esmalte gomado. em 
folhas de 100. na Empresa Moderna e plcota
dos na Imprensa Naclonal de Moc;:amblque. 

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

Portarla no" 94/76, de 20 Abr. 76 

Manda aplicar a sobrecarga • Presidente 
Kenneth Kaunda-Primelra Vlslta - 20-4-976-
em selos do .Acordo de lusaka-: 

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

sobrescrlto oflclal nem carimbo de 1.· dla. 

Portaria no" 114/76, de 19 Jun. 76 

Manda emltlr as selos da emlssao repre
sentatlva .1.· Anlversarlo da Independ~ncla 
de Moc;:amblque-. 

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

Selo de 1$00 - 1 000 DOD, policromado. reo 
presenta a cerlm6nla da Proclamac;ao da In· 

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

Selo de 2$50 - 200 000 pollcromado, re
presenta a asslnatura da tomada de posse 
de Samora Machel. 

Selo de 7$50 - 200000. policromado, ra
presenta 0 desfile das Forc;as Populares de 
Libertac;:ao de Moc;amblque. 

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

Em tad os OS selos consta a legenda azul 
-25 de Junho de 1976 - Urn ana de Indepen· 
dAncla-. 

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

Os motivos sao da autorla da Dlrecc;:ao Na
cional de Propaganda e Publlcidade e foram 
postos a venda no dla 25Jun76. 

Houve sobrescrlto oflclal e carlmbo 'de 1.· 
dia sem indlcac;ao de localidade. 

Portaria no" 137/76, de 24 Jul. 76 

Manda emitir selos da emissao comemo
rativa .Centenario do Selo Postal-1876-1976. 
com motlvos: coroa e 0 emblema da bandei
ra naclonal. 

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

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

Litografados sabre papel liso, gomado, em 
folhas de 50 selos, na Imprensa Nacional de 
Moc;amblque, com denteado 14.. _ 

Os motivos sao da autorla da Dlrecc;ao Na
clonal de Propaganda e Publici dade e seriio 
postos a venda em 25Ju176. 

Houve sobrescrito oficlal e carimba de 1.· 
dia sem designac;:ao de localidade. 

Apesar da portarla indlcar 0 denteado 14 
s6 os temos vista com denteado 12. 

Porteria no" 165/76, de 24 Ag. 76 

Manda apllcar a sobrecarga .FACIM-1976. 
no selo da emlssao .Unldade, Trabalho, Vlgi
lancia-, em 100000 selos da taxa de 2$50, pa· 
ra serem pastas a venda no dia 28Ag076. 
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cuarla, Comercial e Industrial de Moc;:ambi· 
que (FACIM) decorrente de 28Ago a 15 Set. 

Houve sobrescrlto oflcla! e carimbo come· 
moratlvo .FACIM-MAPUTO-, 
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Portaria n.· 198/76, de 23 Set. 76 

Manda emitir 250000 selos de 3$00, amare
Io-torrado, encarnado, azul, preto e vloleta
-escuro, comemorativo do dla 25 de Setem
bro, -Dia das Forc;:as Populares de L1bertac;:ao 
de Moc;:ambique (F. P. L. M.). 

L1tografado em papel esmalte gomado e 
impresso na Empresa Moderna, de Maputo, 
e denteados na I. N. M. 

o motivo a da autoria da Direcc;:ao Nacio
nal 'CIe Propaganda e Publici dade e 0 selo a 
posto em circulac;:ao no dla 25Set76, consa
grado as F. P. L. M. 

Houve sobrescrito oficlal e carlmbos de 1.' 
dia em Maputo, Belra, Inhambane, Nampula 
e Ouelimane. No carlmbo de Inhambane fol 
omitlda a ultima letra A. 

Portaria n.· 298/76, de 23 Dez. 76 

Manda emitir selos de motlvo aFauna 'CIe 
Moc;:ambique», mamfferos selvagens no seu 
habitat. 

L1tografados em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100, na Empresa Moderna e dentea
dos na I. N. M. com denteado 14: 

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

10$00 - 200000 - Rlnocerante 
15$00 -100000 - Palapala 

Os desenhos sao da autorla do artlsta Al
fredo, extrafdos do Iivro .Abecedarlo dos Ma
mfferos Selvagens de Moc;:amblque D , do Prof. 
J. A. Travassos Santos Dias. Serao postos em 
circulac;:ao -no dla 21Dez.76, -Dla do Selo de 
Moc;:ambique •. 

Houve sobrescrito oficial e carlmbos de 1.· 
dla em Maputo, Belra, Inhambane, Nampula 
e Ouelimane. 

Portaria n.· 12/77, de 6 Jan. 77 

Manda emitlr selo comemorativo -Divulga
c;:ao do 3.· Congresso da Frelimo>, da taxa de 
3S00 na quantidade 'CIe 500 000. 

o motivo a constiturdo pela bandelra do 
Partido, tlil!1~g IJC? Y~l1lg{l ;;IUperlor uma estre-

la e no centro 0 martelo e enxada, srmbolo 
da alianc;:a operarla-camponesa. 

L1tografado em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100, na Empresa Moderna e dentea
dos na I. N. M., com denteado 14. 

Desenho executado pelo gablnete de Or
ganlzac;:oes do 3.· Congresso da Frelimo. Pos
to em clrculac;:ao em 10Jan77. 

Portaria n: 38/77, de 8 Fev. 77 

Manda emitlr selos comemoratlvos do 3.· 
Congresso da Frelimo - 3 a 7 de Feverelro 
de 1977. 

Selo de 3$50 - 200 ODD, policromado, tendo 
como motlvo 0 Monumento em Macheje, lo
cal on de se realizou 0 2.· Congresso em Ju
Iho de 196B. 

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

L1tografados em papel mate-branco, em fo
Ihas de 100, na Empresa Moderna, do Mapu
to e denteados na I. N. M. com denteado 14. 

o desenho fol executado no gablnete de 
Organlzac;:ao do Congresso e os selos serao 
postos a venda no dia 6Fev.77. 

Houve sobrescrlto oficlal e carlmbos de 1.· 
dla, sem data, em Maputo, Beira, Inhambane, 
Nampula e Ouelimane. 

Portarla n: 142/77, de 9 Abr. 77 

Manda emltlr e per em clrculac;:ao no dla 
7Abr77, selos comemoratlvos 'CIo aDla da Mu
Iher Moc;:amblcana., com desenhos feltos pe-
10 contlnuador. 

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

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

Portarla n.· 178/77, de 3 Mai. 77 

Manda emltlr e per em c1rculac;:ao em 1 Mal 
77, 175000 selos de 5$ comemoratlvos do 
. 1.0 de Malo-1977 - Dla do Trabalhador., nas 
cores amarelo e preto sobre papel vermelho. 
o desenho representa dols trabalhadores er
guendo os sfmbolos do trabalho. 

L1tografado em folhas de 100 selos na Em
presa Moderna e denteados 14 na I. N. M. 

Houve sobrescrlto oficlal e carlmbos de i.· 
die em MapUt9, aelra, Inhambane, Nampula e 
Ouellmane, 

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL 11 

LISBON 

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

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

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

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

A carta da fig. 2 foi expedida do Porto a 
11Jan5B, com 0 porte territorial pago com 
dols selos de 25 reis, de D. Pedro com cabe
los anelados. No Rio de Janeiro 0 correlo cor
rigiu 0 enderec;:o para .Mercado/3 D e porteou 
com .100. rais. A carta exibe 0 carlmbo LIS
BON com as medidas do tipo [PO] 2. 

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

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

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

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

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

Resumo: 
Robson Lowe 
1. EPA] vermelho .......... .. ...... ... 1797 
2. preto ........................... 1797-1852 
3. LISBON preto ........... .......... 1800 
4. [PO] preto ... .... ...... ...... ........ 1808-1846 
5. azul ou vermelho .. ... .... 1810-1812 
6. EPA] c/moldura preto ............ 1841-1849 
Observad8s sempre a ,preto 
[PO] 1-31,5x4,5 .. . Jul. 15-Jan.21 
[PO] 2 - 29,5x4,25 - Mar.22 - Jan.58 
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grado as F. P. L. M. 
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Iher Moc;:amblcana., com desenhos feltos pe-
10 contlnuador. 

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

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

Portarla n.· 178/77, de 3 Mai. 77 

Manda emltlr e per em c1rculac;:ao em 1 Mal 
77, 175000 selos de 5$ comemoratlvos do 
. 1.0 de Malo-1977 - Dla do Trabalhador., nas 
cores amarelo e preto sobre papel vermelho. 
o desenho representa dols trabalhadores er
guendo os sfmbolos do trabalho. 

L1tografado em folhas de 100 selos na Em
presa Moderna e denteados 14 na I. N. M. 

Houve sobrescrlto oficlal e carlmbos de i.· 
die em MapUt9, aelra, Inhambane, Nampula e 
Ouellmane, 

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL 11 

LISBON 

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

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

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

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

A carta da fig. 2 foi expedida do Porto a 
11Jan5B, com 0 porte territorial pago com 
dols selos de 25 reis, de D. Pedro com cabe
los anelados. No Rio de Janeiro 0 correlo cor
rigiu 0 enderec;:o para .Mercado/3 D e porteou 
com .100. rais. A carta exibe 0 carlmbo LIS
BON com as medidas do tipo [PO] 2. 

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

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

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

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

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

Resumo: 
Robson Lowe 
1. EPA] vermelho .......... .. ...... ... 1797 
2. preto ........................... 1797-1852 
3. LISBON preto ........... .......... 1800 
4. [PO] preto ... .... ...... ...... ........ 1808-1846 
5. azul ou vermelho .. ... .... 1810-1812 
6. EPA] c/moldura preto ............ 1841-1849 
Observad8s sempre a ,preto 
[PO] 1-31,5x4,5 .. . Jul. 15-Jan.21 
[PO] 2 - 29,5x4,25 - Mar.22 - Jan.58 



12 BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

[ PD) 3 - 30,5x4.5 - Dez. 54 
[ PAl - 32.5x6 - Fev.33 - Fev.38 
c/ moldura 40x9.5 - Nov.46 - Jul.47 
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CASA A. MOLDER 
RUA 1.0 DE DEZEMBRO. 101-3.° 

L1SBOA-2-Telef.321514 

TUDO PARA FILATEl'IA 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
II a nossa grande especiaUdade 

Selos de todo 0 mundo para 
todos os temas 

Exposi~ao permanente de Selos em 
15 vi,trines do atrio do res-do
-chao e no 3.° andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execu~ao rapida de pedidos 
por correspondencia 

FIG. 4 

M. ALB U QUE R QUE 

58, St. Marks Road 
LONDON, W.10 - ENGLAND 

Selos para Coleccionadores 
Inglaterra - Imperio Britanico 

IIhas do Canal-Irlanda 

PORTUGAL e EX·COLONIAS 

Cra-nde Stock de Inteiros Postais 
de Portugal e Territorios 

Ultramarinos 

Tematica NATA L especializada 
Compra e Venda de Colecr;:oes, Lotes, 
FDC, Catalogos Estrangeiros, Albuns 

e outro material filatelico 

Consulte·nos ou envle hole mesmo 8 
sua lista de faltas 

Aceitamos cheques em ESCUDOS 

13 
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lima vez por outra ... , 
«FLASHES» 

Ha muito prometida e nunea eumprida, aqui 
vem, finalmente, a modesta eolabora980 que 
uma vez perguntei ao ilustre presidente do 
nosso Clube se poderia terguarida nas eolu
nas deste boletlm. Reeebida amavef resposta 
atirmatlva, agora la nem me atrevo a peelir 
deseufpa do que e Indeseulpavef, tao fongo e 
o tempo la deeorrido. 

Para os que t/verem paeieneia de ler 0 
que adiante se segue, desde la 0 meu pesar 
se tais .. maneiras de ver", ehamemos-Ihe as
sim, nao se eoadunarem com as suas pr6prias. 

E fora de duvida que, de ha eem umas duas 
dezenas de anos para ca, as selos portugue
ses tern, sob todos as aspectos, melhorado 
a olhos vistos embora, de quando em vez, 
apareca ainda urn ou outro aleijao. Falhas 
natural e eompreenslvelmente devidas a tudo 
o que e humano, felizmente para a filatelia 
portuguesa 0 saldo positivo e-Ihe bastante fa
voravel. 

Nao YOU mencionar agora aqui os selos que 
me pareceram de concePCao e desenho in
feliz, mas ja arrumados nos albuns dos co
leccionadores. Reservarei a minha despreten
ciosa crltica para as que de futuro me nao 
agradarem. 

Porem, mesmo naqueles que me pareceram 
bern concebldos, nem sempre se atendeu ao 
contraste das cores dentro de cada serle, isto 
quando alinhados as selos par ordem de' va
lares. Par exemplo: 

Na serie do 1." Cent." do Banco Nacional 
Ultramarlno nao teria a selo de fundo azul 
marinho (1$00) ficado melhor colocado entre 
as outros 'dais? Alem doutras, 0 mesmo se 
podera dlzer das series 9." Cent." da Tomada 
de Colmbra aos Mouros e 1.· Cent.· da Cruz 
Vermelha Portuguesa em qua as selos das 
taxas mais altas terlam contrastado muito 
melhor se colocados entre as restantes dois 
de cada uma. 

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

Par: J. O. NEVI!! 

Como toda a gente sabe, as inicials 
·CTT- eram as do organismo que em Por
tugal tinha e tern a seu cargo os servlcos 
postals, telegraticos e telef6nlcos. Ha anos 
esse organismo passou a empresa publica 
e mudaram-Ihe a deslgnaCao para .Correlos 
e Telecomunlcacoes de Portugal". Pergunto: 
Por que teima a ,Empresa em manter nos ca
rimbos postais, como em muitas outras coi
sas, iniclals que ja nao correspondem a rea
lidade?! Que responda quem sauber e puder. . . . 

Voltando ainda as cores dos selos, veja
mas mals estes dais casas: 

1,· - Na serie-base actual mente em cur
so, a excepcao de dais, todos as selos, com 
nuances mals au menos acentuadas, se apre
sentam em cores dlscretas e nenhum des
toa do conjunto. Os que real mente destoam 
- e de que manelral - sao os tais dols, os 
de $30 e 2$00. Vamos ,Ia - se se qulser, po
dera juntar-se-Ihes a de 6$00, por excesslvo 
fundo escuro. Mas aqueles dOis, dlsposta a 
serie na folha de urn album, sao autentlcos 
borroes num conjunto de cores suaves e co· 
medidas. Enflm, falhas de visao artistica ... 

2.° - Na serle 'do 3." Cent." da Morte de 
Sao Vicente de Paulo, quanta a mlm de de· 
senho excelente e agradavel a vista, fora as 
Inscricoes a aura e a branco, tres dos selos 
apresentam·se a duas cores, e 56 urn foge a 
regra, apenas com uma cor. Alnda - em tres 
dos quatro selos a effgie do Santo e sempre 
de cor clnzenta. S6 para 0 outro se lembra· 
ram de escolhercor dlferente e, alnda par 
clma, horrlvel. Nem mais que urn anil forte, 
capaz de afugentar feitlceiras ... 

• • • 
E par ter falado na serie-base: - Leio que 

ainda este ana tera inlcio a substltulCao da 
dita actual. Ja?! 

Nao esquecamos a nossa tradlCao neste 
tlpo de selos, a comecar pelos Ceres. Estes 
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de facto mantlveram·se par tempo demasla· 
damente longo, mas todos as segulntes tl· 
veram uma duraCao mUlto aceltavel e coeren
teo Por que razao nos que rem agora Impinglr 
novos selos e extrair·nos mals umas centenas 
de escudos, substltuindo uma serle comeca· 
da a lancar apenas hB cinco anos e acabada 
ha tres? Alem dlsso, ao contrarlo de todas as 
anterlores, de desenho unico para todos as 
valores, na actual cada valor tern seu dese-
nho diferente - portanto mals urn motlvo para 
me parecer prematura a sua substltulCao. 

Nao matemos a galinha dos ovos d'o/ro e 
nao quelramos alinhar com aqueles pafses 
que das emlssoes de selos fazem urn neg6-
cio. Tenhamos alnda em mente as presentes 
dlflculdades econ6mlcas e, sobretudo, lem· 
bremo-nos que mil hares dos nossos fIIatelis· 
tas fazem grandes sacrfficos para a serem 
e se manterem na estrada ... 

• • • 
Ainda com vista - va la - aos .CTT " ... se 

assim querem: - Algumas emlssoes trazem 
o nome do desenhador; outras apenas a Indl· 
cacao de Serv.·· Artlsticos dos crT. Par que? 
Alguem faz parte desses servlcos artfsticos. 
Par serem, aD que 5uponho, funcionarlos do 
organlsmo, nao tern direito a que a seu nome 
apareca nas obras que praduzem? 0 crlterlo 
jlarece-me estranho e nao descortlno razao 
que 0 justlflque. 

Alem disso, se urn dia - daqul a muitos 
anos, par hlp6tese - algum Investigador se 
lembrar de fazer obra campi eta e mlnuclosa 
sobre as nossOS selos ver-se·a Imposslbllltado 
dlsso, devldo a tal omissao. Asslm, ao que 
julgo, s6 Se perde e nada se ganha com 0 
criteria que se vern seguindo. 

• • • 
E agora com vista aos nossos desenhadores 

- os partlculares e os que pertencem aos 
servicos a rtfstl cos : - Portugal passou a and8r 
de banda ... nos selos postals, e claro. Reflro
·me a pratica de que ja se esta a abusar, de 
par 0 nome de Portugal no lado esquerdo dos 
selos, em margem branca e separado do dese. 
nho. Alguns outros pafses 0 fazem multa vez. 
o Mexico e urn deles. Mas Isso nao justlflca 
que quase Invariavelmente adoptemos a pra· 
tlca como ultimamente tern acontecldo. Te
nhamos em mente que na filatelia como em 
multas outras colsas, se a varledade, a diver· 
slda-de e, sobretudo, a orlglnalidade, nao sao 
tudo, sao, pelo menos, uma boa achega. 

Por exemplo: Diverslflcamos constantemen· 
te 0 formato e as dlmensoes dos nossos se· 
los, 0 que, segundo a minha maneira de ver, 
s6 merece enc6mios, pols assim fuglmos 
aquelas mon6tonas duas ou tres dimensoes 
standardizadas que muitos paises adoptam, 
Incluindo este donde alinhavo estas linhas. 
Por que havemos agora de quase standardizar 
a colocaCao do nome do Pais nos selos, so· 
bretudo quando a pratica nao e originaria· 
mente nossa? 

• • • 
E para termlnar par agora, s6 mais este reo 

paro: - Comecaram alguns paises a emitir 
series onde se incluem selos da mesma taxa 
em desenhos diferentes. Criterlo falho de 16· 
gica, quanta a mim, tanto bastou para que 
mais uma vez copiassemos as outros. Par que 
diabo nos havemos de armar em imitadores 
Impenitentes? 

Fomos talvez pionelros em pratica alga se
melhante - taxas e desenhos Iguais, apenas 
com cores diferentes - quando atraves do 
extinto Mlnlsterlo do Ultramar se lancaram 
as emissoes do 4.· Cent." de Lourenco Mar
ques e do 5.· Cent.· da Descoberta da GUine, 
mas a colsa, felizmente, fjcou par af. Melhor 
dlria - devia ter flcado. 

Monterey, Calif. Junho/77 

N. do D. Ao contrarlo do que afirma a nosso 
estimado colaborador oos .Correios. portu
gueses nao teimam em manter nos carimbos 
postals as Inlciais cCTT •. 

Com efeito, ap6s a cpassagem. dos nossos 
Correios a empresa publica a estatuto desta 
empresa manteve a sigla CTT, pelo que esta 
absolutamente correcto 0 procedimento dos 
Correlos e Telecomunicacccoes de Portugal. 

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

PORTUCAL ULTRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

E,m paga men to, aeeito selos em 
quantidade 

Pedir tabela de valoriza~iio 
e condi~5es de troca 

SANCHO OSORIO 
Apartado 1312 LlSBOA-1 



14 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

lima vez por outra ... , 
«FLASHES» 

Ha muito prometida e nunea eumprida, aqui 
vem, finalmente, a modesta eolabora980 que 
uma vez perguntei ao ilustre presidente do 
nosso Clube se poderia terguarida nas eolu
nas deste boletlm. Reeebida amavef resposta 
atirmatlva, agora la nem me atrevo a peelir 
deseufpa do que e Indeseulpavef, tao fongo e 
o tempo la deeorrido. 

Para os que t/verem paeieneia de ler 0 
que adiante se segue, desde la 0 meu pesar 
se tais .. maneiras de ver", ehamemos-Ihe as
sim, nao se eoadunarem com as suas pr6prias. 

E fora de duvida que, de ha eem umas duas 
dezenas de anos para ca, as selos portugue
ses tern, sob todos as aspectos, melhorado 
a olhos vistos embora, de quando em vez, 
apareca ainda urn ou outro aleijao. Falhas 
natural e eompreenslvelmente devidas a tudo 
o que e humano, felizmente para a filatelia 
portuguesa 0 saldo positivo e-Ihe bastante fa
voravel. 

Nao YOU mencionar agora aqui os selos que 
me pareceram de concePCao e desenho in
feliz, mas ja arrumados nos albuns dos co
leccionadores. Reservarei a minha despreten
ciosa crltica para as que de futuro me nao 
agradarem. 

Porem, mesmo naqueles que me pareceram 
bern concebldos, nem sempre se atendeu ao 
contraste das cores dentro de cada serle, isto 
quando alinhados as selos par ordem de' va
lares. Par exemplo: 

Na serie do 1." Cent." do Banco Nacional 
Ultramarlno nao teria a selo de fundo azul 
marinho (1$00) ficado melhor colocado entre 
as outros 'dais? Alem doutras, 0 mesmo se 
podera dlzer das series 9." Cent." da Tomada 
de Colmbra aos Mouros e 1.· Cent.· da Cruz 
Vermelha Portuguesa em qua as selos das 
taxas mais altas terlam contrastado muito 
melhor se colocados entre as restantes dois 
de cada uma. 

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

Par: J. O. NEVI!! 

Como toda a gente sabe, as inicials 
·CTT- eram as do organismo que em Por
tugal tinha e tern a seu cargo os servlcos 
postals, telegraticos e telef6nlcos. Ha anos 
esse organismo passou a empresa publica 
e mudaram-Ihe a deslgnaCao para .Correlos 
e Telecomunlcacoes de Portugal". Pergunto: 
Por que teima a ,Empresa em manter nos ca
rimbos postais, como em muitas outras coi
sas, iniclals que ja nao correspondem a rea
lidade?! Que responda quem sauber e puder. . . . 

Voltando ainda as cores dos selos, veja
mas mals estes dais casas: 

1,· - Na serie-base actual mente em cur
so, a excepcao de dais, todos as selos, com 
nuances mals au menos acentuadas, se apre
sentam em cores dlscretas e nenhum des
toa do conjunto. Os que real mente destoam 
- e de que manelral - sao os tais dols, os 
de $30 e 2$00. Vamos ,Ia - se se qulser, po
dera juntar-se-Ihes a de 6$00, por excesslvo 
fundo escuro. Mas aqueles dOis, dlsposta a 
serie na folha de urn album, sao autentlcos 
borroes num conjunto de cores suaves e co· 
medidas. Enflm, falhas de visao artistica ... 

2.° - Na serle 'do 3." Cent." da Morte de 
Sao Vicente de Paulo, quanta a mlm de de· 
senho excelente e agradavel a vista, fora as 
Inscricoes a aura e a branco, tres dos selos 
apresentam·se a duas cores, e 56 urn foge a 
regra, apenas com uma cor. Alnda - em tres 
dos quatro selos a effgie do Santo e sempre 
de cor clnzenta. S6 para 0 outro se lembra· 
ram de escolhercor dlferente e, alnda par 
clma, horrlvel. Nem mais que urn anil forte, 
capaz de afugentar feitlceiras ... 

• • • 
E par ter falado na serie-base: - Leio que 

ainda este ana tera inlcio a substltulCao da 
dita actual. Ja?! 

Nao esquecamos a nossa tradlCao neste 
tlpo de selos, a comecar pelos Ceres. Estes 
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de facto mantlveram·se par tempo demasla· 
damente longo, mas todos as segulntes tl· 
veram uma duraCao mUlto aceltavel e coeren
teo Por que razao nos que rem agora Impinglr 
novos selos e extrair·nos mals umas centenas 
de escudos, substltuindo uma serle comeca· 
da a lancar apenas hB cinco anos e acabada 
ha tres? Alem dlsso, ao contrarlo de todas as 
anterlores, de desenho unico para todos as 
valores, na actual cada valor tern seu dese-
nho diferente - portanto mals urn motlvo para 
me parecer prematura a sua substltulCao. 

Nao matemos a galinha dos ovos d'o/ro e 
nao quelramos alinhar com aqueles pafses 
que das emlssoes de selos fazem urn neg6-
cio. Tenhamos alnda em mente as presentes 
dlflculdades econ6mlcas e, sobretudo, lem· 
bremo-nos que mil hares dos nossos fIIatelis· 
tas fazem grandes sacrfficos para a serem 
e se manterem na estrada ... 

• • • 
Ainda com vista - va la - aos .CTT " ... se 

assim querem: - Algumas emlssoes trazem 
o nome do desenhador; outras apenas a Indl· 
cacao de Serv.·· Artlsticos dos crT. Par que? 
Alguem faz parte desses servlcos artfsticos. 
Par serem, aD que 5uponho, funcionarlos do 
organlsmo, nao tern direito a que a seu nome 
apareca nas obras que praduzem? 0 crlterlo 
jlarece-me estranho e nao descortlno razao 
que 0 justlflque. 

Alem disso, se urn dia - daqul a muitos 
anos, par hlp6tese - algum Investigador se 
lembrar de fazer obra campi eta e mlnuclosa 
sobre as nossOS selos ver-se·a Imposslbllltado 
dlsso, devldo a tal omissao. Asslm, ao que 
julgo, s6 Se perde e nada se ganha com 0 
criteria que se vern seguindo. 

• • • 
E agora com vista aos nossos desenhadores 

- os partlculares e os que pertencem aos 
servicos a rtfstl cos : - Portugal passou a and8r 
de banda ... nos selos postals, e claro. Reflro
·me a pratica de que ja se esta a abusar, de 
par 0 nome de Portugal no lado esquerdo dos 
selos, em margem branca e separado do dese. 
nho. Alguns outros pafses 0 fazem multa vez. 
o Mexico e urn deles. Mas Isso nao justlflca 
que quase Invariavelmente adoptemos a pra· 
tlca como ultimamente tern acontecldo. Te
nhamos em mente que na filatelia como em 
multas outras colsas, se a varledade, a diver· 
slda-de e, sobretudo, a orlglnalidade, nao sao 
tudo, sao, pelo menos, uma boa achega. 

Por exemplo: Diverslflcamos constantemen· 
te 0 formato e as dlmensoes dos nossos se· 
los, 0 que, segundo a minha maneira de ver, 
s6 merece enc6mios, pols assim fuglmos 
aquelas mon6tonas duas ou tres dimensoes 
standardizadas que muitos paises adoptam, 
Incluindo este donde alinhavo estas linhas. 
Por que havemos agora de quase standardizar 
a colocaCao do nome do Pais nos selos, so· 
bretudo quando a pratica nao e originaria· 
mente nossa? 

• • • 
E para termlnar par agora, s6 mais este reo 

paro: - Comecaram alguns paises a emitir 
series onde se incluem selos da mesma taxa 
em desenhos diferentes. Criterlo falho de 16· 
gica, quanta a mim, tanto bastou para que 
mais uma vez copiassemos as outros. Par que 
diabo nos havemos de armar em imitadores 
Impenitentes? 

Fomos talvez pionelros em pratica alga se
melhante - taxas e desenhos Iguais, apenas 
com cores diferentes - quando atraves do 
extinto Mlnlsterlo do Ultramar se lancaram 
as emissoes do 4.· Cent." de Lourenco Mar
ques e do 5.· Cent.· da Descoberta da GUine, 
mas a colsa, felizmente, fjcou par af. Melhor 
dlria - devia ter flcado. 

Monterey, Calif. Junho/77 

N. do D. Ao contrarlo do que afirma a nosso 
estimado colaborador oos .Correios. portu
gueses nao teimam em manter nos carimbos 
postals as Inlciais cCTT •. 

Com efeito, ap6s a cpassagem. dos nossos 
Correios a empresa publica a estatuto desta 
empresa manteve a sigla CTT, pelo que esta 
absolutamente correcto 0 procedimento dos 
Correlos e Telecomunicacccoes de Portugal. 

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

PORTUCAL ULTRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

E,m paga men to, aeeito selos em 
quantidade 

Pedir tabela de valoriza~iio 
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ELADIO DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

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

SETEMBRO - 1977 

Pr.eC;9s sujeitos a alterac;ao sem aviso previo 

PACOTES DE SELOS 

100 selos dlferentes 
200 • 
300 • 

SO selos dlferentes 
75 • 

100 • 

50 selos dlferentes 
100 • 
200 • 

25 dlf. 
50 

100 • 

so dll. 
100 • 
lSO • 

A~ores 

Angola 

Cabo Verde 

90$00 
325$00 
60DSOO 

45S00 
10DSOO ! 

220$00 

35S00 
125S00 

PORTUGAL 

25$00 11 400 selos diferentes 
75$00 I SOO. • 

150$00 600. • 

PORTUGAL (Comemoratlvos) 

20$00 II 150 selos dlferentes 
35$00 200. • 
50S00 250. • 

ULTRAMAR 

25$00 'II 300 selos dlferentes 
45$00 400. • 

100S00 500. • 

India 
10 dlf. 10$00 
25 · 40$00 
50 · 110$00 
75 · 180S00 

100 · 360S00 

Louren~o Marques 

10 dlf. 35$00 
25 · 125500 

Macau 
10 dlf. 25$00 
25 · 70$00 
50 · 190$00 

II 

I, 

I 

10 dif. 
25 • 

10 dif. 

25 dlf. 
so • 

Nlassa 

Quelimane 

S. Toms 

Tete 

300s00 
500S00 
750S00 

125$00 
200S00 
300$00 

19D5OO 
310$00 
500$00 

120$00 
275$00 

90$00 

55$00 
150$00 

25 dll . 
50 • 

100 • 350$00 
Mo~amblque 

10 dlf. • . 100$00 

10 dlf. 
25 • 

25 dlf .. 
50 • • 

Congo 

Gulns 

90$00 
29OSOO 

60S00 
180$00 

50 dlf. 
100 · 150 · 

Mo~amblque 

10 dlf. 
25 • 
50 • 

100 • 

45$00 
100S00 
290$00 

(c.a) 

28$00 
76$00 

165$00 
380500 

10 dlf. 
25 • 
50 • 

Timor 

Zambezla 

25$00 
90$00 

270$00 

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

Todos estes pacotes sao compostos com selos dlferentes, em perfelto estado 
As encomendas devem vir acompanhadas da sua 'Importllncla, 
acresclda dos respectlvos portes. Nao aceltamos devoluc;oes. 

I 
I 
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LISTA DE SoCIOS 
DO 

, 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LISTE MEMBRES 

ALTERA~OES REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 

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

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

16.19.21.24.26.28.29.30.31.48. etc. 
8 independente por 1. 2A. T5 antlgos. 

186-Jose Hlp6lito Junior. Rua D. Teresa 
de Jesus Pereira A. M. P., 3.·, Dt.· 
ou apartado 6. Torres Vedras - (P) 
T. V. 60. N. U. 

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

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

1930. Os em troca selos a combinar. 
90. 93. 94. Clitalogo Sls6. 

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

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

675 - Manuel Fernando Parola da Silva 
Rua Martins Sarmento, 20 r/c Esq.· 
- Llsboa - (M) T. N. U. 60. 3. 

676 - Carlos Fernando Parola da SlIva
Rua Martins Sarmento, 20 r/ c Esq.· 
lisboa (P). 

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

996 - Domingos de Jesus da Cruz - Bair
ro de St.· Ant6nlo, bl. 2 r/c Esq.· 
- Riomeao - Vila da Felra - (M) 
Po. Fr. C. N. U. 60. 1. 2B. T7. 
Descobrlmentos Portugueses. 90. 93. 
94. 

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

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

1400 - Ant6nlo Manuel Cardoso Tavares de 
Magalhaes. Rua -de Bissau, 49. Mada
lena. Vila Nova de Gala. (M) 60. N. U. 

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

-Av. D. Nuno Alvares Pereira, 13, 
r/c Dt.· - Almada - (P) T. C. V. 
N. U. 60. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1664 - Esmeralda da Sliva Rels - Rua Dr. 
Jacinto Nunes, 11, Parede - (M) Po. 
T. 60. N. U. 
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ELADIO DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

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

SETEMBRO - 1977 

Pr.eC;9s sujeitos a alterac;ao sem aviso previo 

PACOTES DE SELOS 

100 selos dlferentes 
200 • 
300 • 

SO selos dlferentes 
75 • 

100 • 

50 selos dlferentes 
100 • 
200 • 

25 dlf. 
50 

100 • 

so dll. 
100 • 
lSO • 

A~ores 

Angola 

Cabo Verde 

90$00 
325$00 
60DSOO 

45S00 
10DSOO ! 

220$00 

35S00 
125S00 

PORTUGAL 

25$00 11 400 selos diferentes 
75$00 I SOO. • 

150$00 600. • 

PORTUGAL (Comemoratlvos) 

20$00 II 150 selos dlferentes 
35$00 200. • 
50S00 250. • 

ULTRAMAR 

25$00 'II 300 selos dlferentes 
45$00 400. • 

100S00 500. • 

India 
10 dlf. 10$00 
25 · 40$00 
50 · 110$00 
75 · 180S00 

100 · 360S00 

Louren~o Marques 

10 dlf. 35$00 
25 · 125500 

Macau 
10 dlf. 25$00 
25 · 70$00 
50 · 190$00 

II 

I, 

I 

10 dif. 
25 • 

10 dif. 

25 dlf. 
so • 

Nlassa 

Quelimane 

S. Toms 

Tete 

300s00 
500S00 
750S00 

125$00 
200S00 
300$00 

19D5OO 
310$00 
500$00 

120$00 
275$00 

90$00 

55$00 
150$00 

25 dll . 
50 • 

100 • 350$00 
Mo~amblque 

10 dlf. • . 100$00 

10 dlf. 
25 • 

25 dlf .. 
50 • • 

Congo 

Gulns 

90$00 
29OSOO 

60S00 
180$00 

50 dlf. 
100 · 150 · 

Mo~amblque 

10 dlf. 
25 • 
50 • 

100 • 

45$00 
100S00 
290$00 

(c.a) 

28$00 
76$00 

165$00 
380500 

10 dlf. 
25 • 
50 • 

Timor 

Zambezla 

25$00 
90$00 

270$00 

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

Todos estes pacotes sao compostos com selos dlferentes, em perfelto estado 
As encomendas devem vir acompanhadas da sua 'Importllncla, 
acresclda dos respectlvos portes. Nao aceltamos devoluc;oes. 

I 
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LISTA DE SoCIOS 
DO 

, 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LISTE MEMBRES 

ALTERA~OES REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 

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

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

16.19.21.24.26.28.29.30.31.48. etc. 
8 independente por 1. 2A. T5 antlgos. 

186-Jose Hlp6lito Junior. Rua D. Teresa 
de Jesus Pereira A. M. P., 3.·, Dt.· 
ou apartado 6. Torres Vedras - (P) 
T. V. 60. N. U. 

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

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

1930. Os em troca selos a combinar. 
90. 93. 94. Clitalogo Sls6. 

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

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

675 - Manuel Fernando Parola da Silva 
Rua Martins Sarmento, 20 r/c Esq.· 
- Llsboa - (M) T. N. U. 60. 3. 

676 - Carlos Fernando Parola da SlIva
Rua Martins Sarmento, 20 r/ c Esq.· 
lisboa (P). 

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

996 - Domingos de Jesus da Cruz - Bair
ro de St.· Ant6nlo, bl. 2 r/c Esq.· 
- Riomeao - Vila da Felra - (M) 
Po. Fr. C. N. U. 60. 1. 2B. T7. 
Descobrlmentos Portugueses. 90. 93. 
94. 

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

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

1400 - Ant6nlo Manuel Cardoso Tavares de 
Magalhaes. Rua -de Bissau, 49. Mada
lena. Vila Nova de Gala. (M) 60. N. U. 

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

-Av. D. Nuno Alvares Pereira, 13, 
r/c Dt.· - Almada - (P) T. C. V. 
N. U. 60. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1664 - Esmeralda da Sliva Rels - Rua Dr. 
Jacinto Nunes, 11, Parede - (M) Po. 
T. 60. N. U. 
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1665 - Joao Eugenio da Silva Santos - Es
trada Naclonal, 10-lote 12-3." Dt.o
Foguetelro - Amora - (P) Po. T. 60. 
N. U. 1. 72. Emblemas desportlvos. 
Copos publicitarios, 93. 

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

1667 - Susana Aurora Esteves Dias Pereira 
- Rua Sa de Miranda. 3."-r/c. Dt." 
_ Llsboa-3 - (M) Fr. T. 66. U. 1. 
lihas 2.2A. _ 

1668 - Prof. Ant6nio GOntialves Borralho. 
- Av. 25 de Abril, 27/28-6." 0 -
Portimao - (M) Po. Fr. In. Es. T. 
C. V. N. 60. 1. Tematlca de mamife
ros. 90. 94. Torrens e A. V. 

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

1670 - Alberto Jorge Pinto A. Rocha Perei
ra - Rua Frei Ant6nlo das Chagas, 
n." 13-5." Esq. - Serubal - (P) T. 

C. V. U. 60. 1.94. 
1671 - Prof. Aventlno de Jesus Teixeira 

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

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

do Penedo - Abac;:ao. Gulmaraes -
(P) Po. T. C. N. 60. 1. 2B. Astronau
tica. 90. 93. 

1673 - Prof. Antonio Pedro Silvestre de 
Araujo Bastos Ferreira. Lote 218, 
4." Esq. Monte Abraao - Queluz -
(M) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
2A. 56 - Siao. 90. 93. 

1674- Joao Duarte Teixeira - Av. D. Jose I. 
Lote 13-3." Dt." - Amadora - T. C. 
V. N. U. 60. 

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

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

Silva - T. da Quelmada, 28 - Lis
boa-2 - Po. Fr. In. Es. T. C. V. 67A. 

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

de Es. T. U .60. 21. T7. T10. T11. Natal. 
T27. 92. 93. Animals (Av.). 

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

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

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

1680 - Virgilio Manuel Carreira de Oliveira 
- Rua Sacadura Cabral, 8-Porta 4. 
Montijo - (M) T. C. N. U. 60. 

1681 - Eduardo Leiria Dlas - Externato 
AtlAntico - Remedios. Peniche -
(M) Po. Fr. Es. T. N. U. 60. 3. T16. 
Atletlsmo T51. N. nos tematlcos. 
90. 94. 

1683- Manuel Fernando Marques Lourenc;:o 
- Casal do Minhoto. Estrada da 
Cascalhelra - Rlachos Torres Novas 
- (M) Po. T. C. N. U. 60. 1. T7. T10. 
Flora T38. 3. 

1684 - Fernando Jose da Rocha e Costa
Av. D. Joao I, 37-1," Dt." - Oelras 
- (M) N. U. 60. 1.2.94. 

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

1686 - Jose Manuel Moreira Barbosa. Rua 
Henrlque Pousao, 11-2," - Porto. 

1687 - Eng. Francisco Godlnho Miranda. Rua 
Sam palo e Pina, 9-1." Dt'" - Llsboa-1 
- Fr. In. Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
90. 93. 94. 

1690 - Antonio Jorge Pals Arnaud - Prac;:a 
Marlo de Azevedo Gomes, lote 2. 

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

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

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

1692 - Antonio Rodrigues Correia. Rua Dlas 
Ferreira. 37 r/c - Colmbra - (M) 
Po. Ep. T. C. V. N. U. 60. 1. 2A. 66. 
67B. T3. T24. 90. 94. 

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

- Alcocheto - (P) T. C. 60. N. U. 1. 
lihas 2A. 93. 

1694 - Zalda Cruz. Prac;:a Machado Assls. 
23-5."-C - Colmbra - (P) Po. Fr. In. 
Es. T. C. V. N. U. 60. 63. FIAmulas. 
F. MecAnicas. 67B. 73. 94. 

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

1696 - Antonio de Figueiredo Tonda. Rua 
Cardoso Avelino, 111 - Lamego. 
(M) Po. Fr. In. Es. T. C. V. N. U. 60. 
90. 93. 94. 
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1697 - Jose Augusto Castro Ramos. Rua 
Ricardo Joaquim de Sousa, 99 - Ca
mlnha - (M) Po. T. C. 60. U. 1. 2A. 
3. 93. 94. 

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

1699 - Joaqulm Jose de Deus Pelxe. Pra
ceta S. Jordao, 3-A, i:vora. (P) Po. 
T. C. 60. N. U. Astronautas. 90. 94. 

1700 - Albino Fernando Coelho Sampalo. 
Av. Nossa Senhora de Fatima, 25, 
r/c. Dt." - Leiria - T. C. V. 60. 
N. U. 

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

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

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

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

- Lisboa-5 - (M) Po. Fr. In. AI. T. 
C. V. N. U. 60. lihas. 2A. ate a In
dependEincia 93. 

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

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

mento. Largo D. Manuel de Aguiar, 
3, 1." Esq." - Leiria - (P) Po. Fr. 
T. 60. U. 1.3.94. 97. 

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

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

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

1710- Raoul Walter Le Mattre de Carvalho. 
Rua Dr. Anlbal Alvares da Silva. 19, 
r/c - Serubal - (M) Po. 60. N. U. J 

94. 
1711 - Antonio Alves Saralva. Rua Padre 

Angelo Flrmino da Silva, 6-1." Esq." 
(P/M) Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2C. 
93. 

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

1713 - Paula Cristina Almeida da Luz. T.' 
Ana da Silva, n." 4 - J:vora - (P) 

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

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

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

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

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

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

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

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

1721 - Rul Augusto Lima de Almeida Bap
tista. Rua Moreira de Sa, 15, 3." 
Esq." - Porto - (M) Po. T. 60. U. 
72.94. 

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

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

ACORES 

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

REPOBLiCA POPULAR DE CABO VERDE 

1740 - Cristiano Francisca Dias. Estac;:ao 
Costeira. Mlndelo. S. Vicente - (P) 
Po. In. T. C. 60. U. 67B. 94. 

REPOBLiCA POPULAR DE MOCAMBIQUE 

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

BRASIL 

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

1296 - Eng. Adilson Jose Magossi. Av. Pau
lista 2001. Loja 56 01311 S. Paulo. 
Po. Fr. In. Es. T. 60. 10. 21. 90. 97. 
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1665 - Joao Eugenio da Silva Santos - Es
trada Naclonal, 10-lote 12-3." Dt.o
Foguetelro - Amora - (P) Po. T. 60. 
N. U. 1. 72. Emblemas desportlvos. 
Copos publicitarios, 93. 

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

1667 - Susana Aurora Esteves Dias Pereira 
- Rua Sa de Miranda. 3."-r/c. Dt." 
_ Llsboa-3 - (M) Fr. T. 66. U. 1. 
lihas 2.2A. _ 

1668 - Prof. Ant6nio GOntialves Borralho. 
- Av. 25 de Abril, 27/28-6." 0 -
Portimao - (M) Po. Fr. In. Es. T. 
C. V. N. 60. 1. Tematlca de mamife
ros. 90. 94. Torrens e A. V. 

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

1670 - Alberto Jorge Pinto A. Rocha Perei
ra - Rua Frei Ant6nlo das Chagas, 
n." 13-5." Esq. - Serubal - (P) T. 

C. V. U. 60. 1.94. 
1671 - Prof. Aventlno de Jesus Teixeira 

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

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

do Penedo - Abac;:ao. Gulmaraes -
(P) Po. T. C. N. 60. 1. 2B. Astronau
tica. 90. 93. 

1673 - Prof. Antonio Pedro Silvestre de 
Araujo Bastos Ferreira. Lote 218, 
4." Esq. Monte Abraao - Queluz -
(M) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
2A. 56 - Siao. 90. 93. 

1674- Joao Duarte Teixeira - Av. D. Jose I. 
Lote 13-3." Dt." - Amadora - T. C. 
V. N. U. 60. 

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

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

Silva - T. da Quelmada, 28 - Lis
boa-2 - Po. Fr. In. Es. T. C. V. 67A. 

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

de Es. T. U .60. 21. T7. T10. T11. Natal. 
T27. 92. 93. Animals (Av.). 

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

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

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

1680 - Virgilio Manuel Carreira de Oliveira 
- Rua Sacadura Cabral, 8-Porta 4. 
Montijo - (M) T. C. N. U. 60. 

1681 - Eduardo Leiria Dlas - Externato 
AtlAntico - Remedios. Peniche -
(M) Po. Fr. Es. T. N. U. 60. 3. T16. 
Atletlsmo T51. N. nos tematlcos. 
90. 94. 

1683- Manuel Fernando Marques Lourenc;:o 
- Casal do Minhoto. Estrada da 
Cascalhelra - Rlachos Torres Novas 
- (M) Po. T. C. N. U. 60. 1. T7. T10. 
Flora T38. 3. 

1684 - Fernando Jose da Rocha e Costa
Av. D. Joao I, 37-1," Dt." - Oelras 
- (M) N. U. 60. 1.2.94. 

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

1686 - Jose Manuel Moreira Barbosa. Rua 
Henrlque Pousao, 11-2," - Porto. 

1687 - Eng. Francisco Godlnho Miranda. Rua 
Sam palo e Pina, 9-1." Dt'" - Llsboa-1 
- Fr. In. Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
90. 93. 94. 

1690 - Antonio Jorge Pals Arnaud - Prac;:a 
Marlo de Azevedo Gomes, lote 2. 

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

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

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

1692 - Antonio Rodrigues Correia. Rua Dlas 
Ferreira. 37 r/c - Colmbra - (M) 
Po. Ep. T. C. V. N. U. 60. 1. 2A. 66. 
67B. T3. T24. 90. 94. 

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

- Alcocheto - (P) T. C. 60. N. U. 1. 
lihas 2A. 93. 

1694 - Zalda Cruz. Prac;:a Machado Assls. 
23-5."-C - Colmbra - (P) Po. Fr. In. 
Es. T. C. V. N. U. 60. 63. FIAmulas. 
F. MecAnicas. 67B. 73. 94. 

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

1696 - Antonio de Figueiredo Tonda. Rua 
Cardoso Avelino, 111 - Lamego. 
(M) Po. Fr. In. Es. T. C. V. N. U. 60. 
90. 93. 94. 

BOLETIM DO CLUBE FILATi:LlCO DE PORTUGAL 19 

1697 - Jose Augusto Castro Ramos. Rua 
Ricardo Joaquim de Sousa, 99 - Ca
mlnha - (M) Po. T. C. 60. U. 1. 2A. 
3. 93. 94. 

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

1699 - Joaqulm Jose de Deus Pelxe. Pra
ceta S. Jordao, 3-A, i:vora. (P) Po. 
T. C. 60. N. U. Astronautas. 90. 94. 

1700 - Albino Fernando Coelho Sampalo. 
Av. Nossa Senhora de Fatima, 25, 
r/c. Dt." - Leiria - T. C. V. 60. 
N. U. 

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

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

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

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

- Lisboa-5 - (M) Po. Fr. In. AI. T. 
C. V. N. U. 60. lihas. 2A. ate a In
dependEincia 93. 

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

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

mento. Largo D. Manuel de Aguiar, 
3, 1." Esq." - Leiria - (P) Po. Fr. 
T. 60. U. 1.3.94. 97. 

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

1708 - Marcelino Fernando Neves da Silva. 
Rua Pinto Bessa, 631·6." Dt." - Porto 
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U. 1. T7. T10. Cosmos. 67B. 82. 90. 
Colol"ldo 93. 
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1711 - Antonio Alves Saralva. Rua Padre 

Angelo Flrmino da Silva, 6-1." Esq." 
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1712 - Maria Adelaide Teixeira Coelho. Rua 
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Po. T_ 60. N. U. T9. Mariano eSt." 
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1717 - Eng. Joao Manuel Alpendrlnho Alves. 
Rua Vasco da Gama, 66 - Alguei
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Po. Fr. In. T. 60. N. U. 31. Tematlcas: 
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1309 - Jose M. Fernandes. C. Postal, 305 
- 59.000 Natal. R. G. Norte Po. Fr. In. 

T. 60. 1. 2. 13. Grecla 19. 21. 24. 
90. 91. 

1381 - Anita Caldas Costa Moreira. Rua 
Italpava M. 144. Aptoss 301. Gavea. 
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(A) T. N. 15. 59. 60. 63. 64. 66. 67. 67B. 
68. 73. 74. 80. 81. 82. (T51-xadrez 90. 
102. 106. Po. Es. In. 
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60. 15. Tematlcas: Centenarlo do 
selo. Dla do Selo. Exp. fllatelicas. Na
tal. Madonas. St.o Ant6nlo. Biblla. 
73 de 15. Perfurados. Carimbos co
memoratlvos de 15. 

ESPANHA 

794- Dr. Felix G6mez-Guillam6n. Martinez 
Cubells, 20 Apartado de Correlos, 
454. Malaga. Pretilatelia de Portugal 
e Espanhola. 

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

n.O 18 - 35100 Padova. Es. Po. Fr. 
It. Latlm. T. C. V. N. U. 24. 24B. 25. 
Trieste A e B. Somalia. Tematlca. 
Natal. T9. 67B. 90. 109. 110. Unifl
cado. Enc. Italiana. 

HOLANDA 

1723 - Ant6nio Simoes Brilhante. Bloemhof
straat, 5, Lelderdorp. (A) Po. Fr. T. C. 
V. N. U. 60. 5 Ocldental 59. 93. 94. 97. 

JUGOSLAVIA 

238- Prof. Dusan Cop. U1 Martina Krpana 
4/c.61.000 Ljubljana. Slovenia. (M) 
T. N. U. P. O. Fr. In. Es. It. AI. 1. SA. 
5B. 19. 21. 24A. 24B. 26. 28. 41. 49. 
50. 60. 63. 64. T1. T5. T7. T38. T51. 

ROMi:NIA 

1682 - Nlcolescu Teodor. Str. Diana NR4. 
B1. 19 SC B AP 35 Et 1 2000 Plolestl. 
Es. T. 60. 

Casa Filall!lica J. ELL 
FUNDADA EM 1940 

Novidades -.pr. aos melhores ~ 

M ateriat fif8teUco 
HAWID, L,EUOHTTURM e SAFE 

EM STOCK: 
MAIS DE 7.000 S£RIES DIFERENTES 

DE TODO 0 MUNDO 

stRI,ES COMP,LETAS NOVAS ,DE 
PORTUGAL ,E ULTRAIMAR 

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

Telefone 323508 
L1S80A-2 

«EUROPHILA 77» 

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

Perto de 70 -stands- estao a dlsposic;:ao 
dos comerclantes e editores. 

Nesta -Mostra - mercado- alem da parte 
comercial havera uma exposlc;:ao fllatetlca 
de grande importancia, bolsas comerclals, 
conferenclas, etc. 

MANUEL ANTONIO JERONIMO 
FILATELlSTA,· FILUMINISTA 

COMPRA - TROCA - VENDE 
R. C(!)ELlIJO iDA ROCHA, 112, R/C D _ 0 

(A Campo de Ourlque) 
Te1f. 66 50 93 ~EMIP_ 666023) LlSBOA-3 
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o 8'LOCO DA EMISSAO «EUROPA 77» 
A CELEUMA SUSCITADA PELA ((ESPECULACAO" QUE SE VERIFICOU 

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

Mantlvemo-nos em sllencio, porquanto 
gostamos muito pouco de entrarmos no 
«barulho. sem -armas. para esgrlmlr. Isto 
quer dlzer que hOje, devldamente esclareci
dos, podemos dar a conhecer aos s6cios do 
C. F. P. alguns pormenores sobre tao Ins6-
lito -aconteclmento. na fllatella portuguesa 
que, como sempre acontece, prejudicou os 
filatelistas honestos que fazem do colecclo
nlsmo de selos 0 seu passatempo favorlto 
(muitos deles .ficariio, por certo, com a sua 
colecc;:ao .desfalcada. do .malfadado» blo
co) enquanto que outros menos escrupulo
sos e alguns comerciantes, a maio~ parte 
estrangelros, arrecadaram, de Imediato, pela 
venda desta .pec;:a. lucros da ordem dos 
700 % I! l. Chamar a isto especulac;:ao parece
-nos pouco para tamanha monstruosldade. 

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

A tlragem fixada para 0 Bloco .Europa 77-
fol a maxima permltida pelos regulamentos 
internaclonals, Isto e, um quarto do numero 
total de series da emlssao. Como esse nu
mero fol de 1.000.000 consequentemente 0 
numero de blocos nao podia exceder os 
250.000. Porem, as encomendas feltas a Re
partic;:ao de Fllatella dos C. T. T. ultrapassa
ram largamente os 700.000, segundo comu
nicado oficial daquele departamento. 

No Iniclo do mes de Abril, (a serle s6 foi 
posta a circular em 2 de Malo) ja os nossos 
Correlos tinham conhecimento que os blo
cos sollcitados por comerciantes estrangei
ros (cujo numero ainda nem sequer repre
sentava a totalldade dos seus habituais cllen
tes de alem-frontelras) excedla ja em multo, 
a tiragem estabelecida. 

Segundo declarac;:oes prestadas pelo Chefe 
da Repartlc;:ao de Filatella dos C. T. T. Eng. 
Vaqulnhas Cabral a revlsta -Franqula. os 
grandes comerclantes estrangelros .sonha
ram. ate comprar toda a emlssao dos blocos 
em causa. Porem os C. T. T. apenas se com
prometeram com cerca de 40%, isto e 
100.000.Por outro lado, afirma alnda 0 Chefe 
da Repartic;:ao de Filatella , os nossos co
merciantes s6 flzeram os seus pedidos quase 
em clma da data da emlssao. 

Considera, final mente, 0 Eng. Vaqulnhas 
Cabral que houve um intuito geral espe
culativo tanto de comerclantes como de par
ticulares (nacionais e estrangelros) com hon
rosas excepc;:oes de alguns coleccionadores 
partlculares que apenas pretend em um ou 
dois blocos. 

Ao que julgamos saber os comerclantes 
portugueses tern protestado quanto a forma 
como fol felto 0 ratelo dos «celebres. blocos. 
Alias, 0 conhecido filatellsta Sr. Armando 
Lima ha longos anos ao servlc;:o de uma 
conhecida casa fllatelica de L1sboa decla
rou, em entrevista concedlda ao nosso 
prezado amigo Miguel Foz, director da 
.Franquia., que os pedidos dos comercian
tes estrangeiros foram atendidos na base de 
50% e Os dos comerclantes fIIatelicos por
tugueses na base dos 30%. Insurgem-se, por 
Isso, os nossos comerciantes quanto ao facto 
de nao ter havldo um rateio equltatlvo. 

Houve comerciantes portugueses que, para 
completar os seus lledidos, tlveram que ad
quirir na prac;:a blocos ao prec;:o que os co
merciantes estrangeiros ofereceram dols dias 
antes da saida da Emlssao - entre 250$00 
e 300$00. 

o Sr. Armando Lima na referlda entrevlsta 
justlfica, de uma manelra multo simples, 0 
facto de um bloco cujo valor facial e de 
37$50, ser vendldo logo no prlmelro dla em 
que a emlssao -Europa 77. fol posta a cir
cular, pela quantia de 300$00. 

Sao suas estas palavras .Os comerclan
tes estrangeiros sabiam qUe os nacionais 
receberiam pequena parte dos seus pedidos. 
Pelo facto, e para que nao houvesse a velei
dade de um custo baixo, lan9aram 0 prB{:o de 
compra de 300$00. ... ... ... .. . ... ... ... . .. 
• •• •••••••••• 0 •••• ,., 0" •••••••• 0 ., •••• ••• ». 

Julgamos ter dado a conhecer, a trac;:os 
largos, aos nossos estlmados leitores os 
factos prlncipais que conduzlram a famlge
rada especulac;:ao do bloco de emissae .Eu
ropa 77 •. 

Mals do que procurar desculpas para jus
tlflcac;:ao de tao nefasto .negocio» au apon
tar culpados que nao acautelaram devida
mente os Interesses dos filatelistas naclo
nais julgamos que urge chamar a atenc;:ao 
dos respons8vels pela fIIatella nacional a 
todos os nivels para que, de futuro, nao vol
tem a acontecer casos semelhantes que em 
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justlfica, de uma manelra multo simples, 0 
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Sao suas estas palavras .Os comerclan
tes estrangeiros sabiam qUe os nacionais 
receberiam pequena parte dos seus pedidos. 
Pelo facto, e para que nao houvesse a velei
dade de um custo baixo, lan9aram 0 prB{:o de 
compra de 300$00. ... ... ... .. . ... ... ... . .. 
• •• •••••••••• 0 •••• ,., 0" •••••••• 0 ., •••• ••• ». 
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largos, aos nossos estlmados leitores os 
factos prlncipais que conduzlram a famlge
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ropa 77 •. 

Mals do que procurar desculpas para jus
tlflcac;:ao de tao nefasto .negocio» au apon
tar culpados que nao acautelaram devida
mente os Interesses dos filatelistas naclo
nais julgamos que urge chamar a atenc;:ao 
dos respons8vels pela fIIatella nacional a 
todos os nivels para que, de futuro, nao vol
tem a acontecer casos semelhantes que em 
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nada beneficiam os filatellstas e a fIIatelia 
portuguesa. 

Embora saibamos da boa fa com que ac
tuaram 05 responsaveis pel a Repartic;:ao de 
Filatelia dos C. T. T., nao podemos deixar de 
chamar a atenc;:ao para 0 sucedido, ja que 
este caso nao e inedito. Estamos a recordar
-nos da -celebre- emissao -Europa 61- que, 
mesmo sem bloco, foi objecto tla vergonhosa 
.especulac;:ao- (para nao Ihe chamar outra 
coisa) que ainda se encontra bem fresca 
na mem6ria dos filatelistas honestos deste 
Pals e ate daqueles que, Julgando ver nessa 
serie uma nova -arvore das patacas-, aca
baram por perder grandes somas de dinheiro 
na mira de um lucro superior ao razoavel. 

EURICO C. E. LAGE CARDOSO 

Selos de Portu901. Vltromor e Estronllelro. 
Novldodes. Temotlcos. Sobr.scrltos de 1.0 dio. 
-- TODO 0 MA11ERIAL FILATtLiCO --

BASTOS & CAMPOS, LDA. 
R. MARIA ANDRADE, S5 
LlSBOA-l 

Telef. 834108 
(PORTUGAL) 

NOVIDADES 
S£RVIC;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) 

FAC;A·NOS UMA VISITA 

VIII DIA DA AEROFILATELIA 

EM PORTUGAL 

Como foi noticiado em devido tempo, 0 
Viii DIA DA AEROFlLATELlA EM PORTUGAL 
vai ser celebrado em Lisboa e no Porto, no 
dia 8 de Setembro de 1977. 

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

E, como habitual mente, a TAP fara voar 
dois sobrescritos edltados especialmente pa
ra 0 efeito. 

A data foi escolhida de forma a relembrar 
que, h8 65 anos, chegou a Portugal 0 primei
ro aeroplano, adquirido com a finalldade de, 
com 0 produto das suas exibic;:oes, financiar 
uma creche para 0 jornal -0 Comerclo do 
Porto-. 

o aparelho, um biplano Farman·Maurice 
tipo militar, veio por via maritima acompa· 
nhado por um piloto e um mecanico da casa 
construtora: Trescartes e Bouvier. 

A montagem teve lugar na nave central 
do Palacio de Cristai, onde no domingo 1 de 
Setembro de 1912 se efectuou um festival 
de Avlac;:ao. No interior do recinto fol entao 
vendido um bilhete-postal ilustrado - que 
se esgotou rapidamente. 

Finalmente, no domingo seguinte - 8 de 
Setembro de 1912 - num terreno terrapla
nado e vedado na Foz, perante uma multidao 
de 60.000 pessoas 0 aeroplano executou as 
suas prlmeiras demonstrac;:oes em Portugal: 
dois voos, de 12 e 16 mlnutos, sobre a Foz, 
Matosinhos e Porto. 

Os carimbos comemorativos sao i1ustrados 
com 0 referido biplano Farman-Maurice, tipo 
militar, de 15 metros de envergadura, motor 
Renault de 70 caval os e velocidade de 
80 km/h. 

As pec;:as editadas para 0 acontecimento 
mostram um dos rarlssimos postals supra
menclonados, assinados pelo avlador Leo
pold Trescartes e enderec;:ado a pessoa das 
suas relac;:oes no Consul ado de Franc;:a, Rua 
da Cedofeita, no Porto. 

Informac;:ao prestada por 
TAP PHILATELIC CLUB 
Apartado 5194 
!.IS60A (5) ~ PORTUGAL 
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ANUNCIOS ECONOMICOS 
TABELA DE PUBLICIDADE {MINIMO, AT~ 5 LlNHAS 

: CADA LlNHA A MAIS 
25$00 
5$00 

Vendo FDC, pastais maxunos, cartas anti
gas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para 
especializac;iio. Consulte e alguma coisa en
cantrani de interesse. 

nLIX DA COSTA ILHA - ALCOEN
THE. 

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

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

NOVAS EMISSOES - Fomec;o novidades 
de qualquer pais ou tema, nas melhores con
dic;Oes. Pec;a circular de inscric;iio, prontamente 
remetida. S1l:RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

V. QUE SABE ESCOLHER... pois clarol 
Escolhe folhas ern formato intemacional, mo
delos normal e luxo, para montagem das suas 
colecc;oes. editadas par S£RGIO SIMOES -
CALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a 
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra. 

COMPRO. F.D.C., provas, ensaios, etc., 
relacionados com os temas cVeiculos Mo
torizados», cGuerra» e cRefugiados». En
viar propastas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

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

OS SELOS QUE PRETENDER e 0 ma
terial filat6lico que desejar, encontran! por 
certo em S£RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. Pec;a prec;arios. 

Compro os N.ol 25-30 e 31 do «Noticjp.s 
Filatelico» para completar colecc;iip, 

Resposta corn indicac;ao de prec;o a: Raul 
~oelho / BONFIM, 150-2.° / PORTO. 

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

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

Compro e vendo selos novos e usados, 
Portugal e Colonias, Novos Paises Lingua Lu
sa e Estrangeiros, assirn como todos os ~e-

_ mas, Blocos, Sobrescritos, etc. Remeta Lls
tas ern DUPLICADO e selo 4$00 para res
posta a: SILVA PEREIRA, Rua Antonio No
bre, 43_2.°, Dt.o - LIS BOA 4 ou Telefo
ne 784816. 

COMPRO TUoo: colecc;oes, lotes, cQnjun
tos «stocks», novos e usados, de ,Portugal, 
Ultrarnar e Estrangeiro. Principalrnente co
lecc;oes especializadas, interessarn-me muito. 
S£RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

MATERIAL FlLAT£LICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite prec;arios. que pronta
mente the serao remetidos. Fac;o rernessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
S1l:RGIO SIMOES - CALDA3 DA RAINHA. 

Portugal - U sados - Catalogo Eladio -
Pretendo: 528 - 574 - 597 - 599 - 607 
_ 615 - 649 - 654 - 657 - 660 - 661 
_ 662 - 674 - 677 - 681 - 687 - 700 
_ 704 - 729 - 733 - 737 - 739 - 768 
_ 769 - 772 - 800 - 814 - 822 - 824 
_ 854 - 887 - 930 - 937 - 946 - 956 
_ 970 - 973 - 982 - 995 e outros mais 
ern quantidades de 1 a 5 de cada. Pagamento 
ern selos comemorativos e outros para pacotes; 
Carta corn condic;oes e detalhes a Pedro Jose 
Waddington Peters - Av. lolio Crisostomo, 
81-4,0 - Lisboa-l, 
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nada beneficiam os filatellstas e a fIIatelia 
portuguesa. 

Embora saibamos da boa fa com que ac
tuaram 05 responsaveis pel a Repartic;:ao de 
Filatelia dos C. T. T., nao podemos deixar de 
chamar a atenc;:ao para 0 sucedido, ja que 
este caso nao e inedito. Estamos a recordar
-nos da -celebre- emissao -Europa 61- que, 
mesmo sem bloco, foi objecto tla vergonhosa 
.especulac;:ao- (para nao Ihe chamar outra 
coisa) que ainda se encontra bem fresca 
na mem6ria dos filatelistas honestos deste 
Pals e ate daqueles que, Julgando ver nessa 
serie uma nova -arvore das patacas-, aca
baram por perder grandes somas de dinheiro 
na mira de um lucro superior ao razoavel. 

EURICO C. E. LAGE CARDOSO 

Selos de Portu901. Vltromor e Estronllelro. 
Novldodes. Temotlcos. Sobr.scrltos de 1.0 dio. 
-- TODO 0 MA11ERIAL FILATtLiCO --
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tos serao apostos carimbos comemorativos. 

E, como habitual mente, a TAP fara voar 
dois sobrescritos edltados especialmente pa
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com 0 produto das suas exibic;:oes, financiar 
uma creche para 0 jornal -0 Comerclo do 
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vendido um bilhete-postal ilustrado - que 
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nado e vedado na Foz, perante uma multidao 
de 60.000 pessoas 0 aeroplano executou as 
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dois voos, de 12 e 16 mlnutos, sobre a Foz, 
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menclonados, assinados pelo avlador Leo
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THE. 
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das. Procuro selos de pacotes. Vendo albuns 
e material filatelico. A. Borges Brito
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Compro e vendo selos novos e usados, 
Portugal e Colonias, Novos Paises Lingua Lu
sa e Estrangeiros, assirn como todos os ~e-

_ mas, Blocos, Sobrescritos, etc. Remeta Lls
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81-4,0 - Lisboa-l, 
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I would like to exchange new complete sets 
from Portugal by new complete sets of any 
Western European country. Yvert basis. Bal
tar - Almas, lote 5_2.° Dt.o, Santa Clara -
Coimbra - Portugal. 

Selos. Compro e vendo. 
Lotes, cstocks~, colec~oes novas au usados. 
Tenho grande cstocks~ de selos cl8.ssicos, 

novas e usados, em exemplares de excepcio
nal qualidade, bern como todos as restantes 
do continente, e senes do Ultramar. 

Rua da Penha de Franca, 256-2.0 -Esq. -
Telefone 833878. 

PROVAS, NAO DENTEADAS, ERROS E 
ENSAlOS DE COR - Esta e uma das nossas 
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que 
colecciona, e 0 que pretende receber para 
aprecia~ao. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Vendo classificadores estrangeiros. optima 
qualidade e apreseutngiio, tnmnuhos medio e 
graude. Tambem aceito em pagamento selos 
minha escolha de Portugal e paises Europa 
ocideutal em series completas uovas ou uAA
das. Respostas por escrito a Pedro Jose Wad
dington Peters (socio N.' 439, do Clube), re
sidente ua Av. Joao Crisostomo, 81-4.° Lis
boa-I. 

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

que tern e quanto pretende au se pretende 
trocar. Jose Sieuve Afonso. R. Estado da fn
dia, 10-1O.'-A - SACAV~M . 

Contra 100 selos comemorativos diferentes 
de preferencia das tematicas Natal ou religio
sas, envio outros do mesmo valor. Servi<;o de 
Novidades de Ibilia e do Estado do Vaticano. 
Quintavalle Alberto. Via Dei Mille n.' 18 
35.100 Padova (Italia). 

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

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

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

Troco selos usados de Espanha, sortidos, 
par selos usados de Portugal. Base 1 X 1. Co\"
respondencia em Portugues. 

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

Vendo senes completas novas paises ex
pressao portuguesa, F.D.C. Erros de S. Tome. 
Pre~o sem concorrencia. Envios a cobran~a 
por conta do comprador, Antonio de Matos 
_ Rua Padre Francisco Alvares, 27-2.° es
querdo - Lisboa 4. 

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

Estou interessado em 25/50 selos usados 
das ultimas emissoes de Portugal, Fran~a, 
Alemanha Ocidental, Grecia e Outros Paises 
da Europa Ocidental. Isabel Portillo. Perez 
Galdas 5 p. 26 Valencia 7 - Espanhn. 

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

Timbres, Stamps. Sellos Briefmarken. Je 
donne des noveaub~s de la Belgique, France, 
Malta (Republica), Gilbraltar, -Liechtenstein, 
Grande-Bretagne, Israel, Autriche, Yougosla
vie Faroer, ONU, Eire, Ghana, Channel, Is
lands, Espagne et Portugal. Service des no
veautes. Ecrire premier Tino de Palma. Via 
A Tortora 31-Pagani (SA) 84016 !talin. 
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Compro (ou por troca: dou Portugal Ii mun
do) selos, documentos postais (FOC, provas, 
ensaios, etc.) sobre tema: c:PONTES~. Enviar 
propostas a: Luis Miguel Capao Filipe - R. 
Jose Luciano Castro, 132r/c, Aveiro. 

Vendo 156 selos de 24 paises do tema 
c:Flora~ 98% novos. Total de cabilogo da es
pecialidade 740 frs. Vendo meIhor of etta. 
Lucio Reis - Apartado 189 - Coimbra. 

S6cio CFP n.O 723 deseja trocar selos no
vos de Portugal em series completas. Base 
Yvert e valor facial. Resposta assegurada. 
MANUEL P. LANCHA, Rambla Modolell 49, 
Buz6n 34, Viladecans (Barcelona) ESPANHA. 

Compro, vendo, selos nacionais e estrangei
ros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto. lote 
434-4.° E. Ret. - Olivais SuI, Lisboa 6. 

CABO VERDE compro tudo para especia
liza~ao: cartas, bilhetes-postais, inteiros ca
rimbos sobre selos usados, selos novos, ~rros, 
provas, ensaios etc . . . 

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

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

M'ACAZINE 

Compro pelo melhor pre~o, sf\los aos quilos 
ou aos centos. Indicar quantidades e pre~os. 
ILRC, Bairro Duarte Pacheco, 95 - Braga. 

Agradecemos 0 favor a quem levou por 
engano, 0 c:L'Echo de la Timbrologie:. n.' 
1474, devolve-Io It secretaria. 

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

SELOS 
PORTUGAL, COLON lAS E 

ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1." DEZEMBRO, 45-3." 

TELEF.365852 

LISBOA 

FILATELICO 

- Revista mensa I de 48 pa~i'nas plenas de interesse e actualldade. 
- Seq;ao per:manente de Numismatica. 
- Servi~o de Novidades U,niversalis compl,eto, a pre~os baixissimos. 
- Suplemento do ca,talogo Yvert-et-Tellier. 
- Assin.:lltura Anual (12 nu'me,ros) 150$00. 

R. ,RiC'a'rdoJorge, 9-2.° Esq. - LISBOA-5 
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aprecia~ao. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Vendo classificadores estrangeiros. optima 
qualidade e apreseutngiio, tnmnuhos medio e 
graude. Tambem aceito em pagamento selos 
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ocideutal em series completas uovas ou uAA
das. Respostas por escrito a Pedro Jose Wad
dington Peters (socio N.' 439, do Clube), re
sidente ua Av. Joao Crisostomo, 81-4.° Lis
boa-I. 

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

que tern e quanto pretende au se pretende 
trocar. Jose Sieuve Afonso. R. Estado da fn
dia, 10-1O.'-A - SACAV~M . 

Contra 100 selos comemorativos diferentes 
de preferencia das tematicas Natal ou religio
sas, envio outros do mesmo valor. Servi<;o de 
Novidades de Ibilia e do Estado do Vaticano. 
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Tenho series e selos novos e usados, anti
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A Tortora 31-Pagani (SA) 84016 !talin. 
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Compro (ou por troca: dou Portugal Ii mun
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Lucio Reis - Apartado 189 - Coimbra. 
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VLADOIANU MIRCEA - CAL. SEVERI
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M'ACAZINE 

Compro pelo melhor pre~o, sf\los aos quilos 
ou aos centos. Indicar quantidades e pre~os. 
ILRC, Bairro Duarte Pacheco, 95 - Braga. 

Agradecemos 0 favor a quem levou por 
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SELOS 
PORTUGAL, COLON lAS E 

ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1." DEZEMBRO, 45-3." 

TELEF.365852 

LISBOA 

FILATELICO 

- Revista mensa I de 48 pa~i'nas plenas de interesse e actualldade. 
- Seq;ao per:manente de Numismatica. 
- Servi~o de Novidades U,niversalis compl,eto, a pre~os baixissimos. 
- Suplemento do ca,talogo Yvert-et-Tellier. 
- Assin.:lltura Anual (12 nu'me,ros) 150$00. 

R. ,RiC'a'rdoJorge, 9-2.° Esq. - LISBOA-5 
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I MOSTRA FILAT£LICA DO TEMA 

«POUPAN~A» 

Da Caixa Geral de Depositos recebemos 
o seguinte comunlcado que, gostosamente, 
damos a conhecer aos nossos leltores: 

-A Caixa Geral de Depositos sob a egide 
do Instituto Internaclonal das Caixas Econo
micas, promove uma serle de actos come
moratlvos do Dla Mundlal da Poupanl;a, 31 
de Outubro. 

Entre as varias acooes filatalicas progra
madas destaca·se a realizaoao, nas suas Ins· 
talacoes da Rua do Ouro, n.· 49, de 31 de 
Outubro a 11 de Novembro de 1977, da 
prlmelra Mostra Filatelica do tema -POU· 
PANCA •. 

Esta manifestacao tem como principal ob
jectivo 0 lanoamento no Pars de um te~a 
alnda original, 0 que proporclona ao colecclo
nador as tarefas de Idealizar 0 seu plano 
condutor e buscar os selos e outras peoas 
filatelicas que hao-de formar a sua colecta
nea - 0 que a, sem duvlda, um trabalho te
matico apaixonante. 

A Inlclativa despertou grande interesse nos 
melos filatalicos portugueses, reglstando-se 
na data do encerramento das Inscriooes a 
adesao de um numero multo razotivel de 
exposltores, dotados alguns deles com ma
terial apresentando ja caracterrstlcas que 0 
qualificam para poder ser exibldo com su· 
cesso nao so perante filatelistas mas tam
bam frente ao publico extremamente nume
roso que frequenta 0 local onde a Mostra 
estara patente. 

\ 

Para aperfelooamento das partlclpacoes
nomeadamente das que se encontrem alnda 
em estado gestlonarlo - a Calxa Geral de 
Depositos coloca ao dlspor dos Interessados 
os prestlmos do seu consultor filatelico, aju
da que constitui tambam uma forma Inedlta 
no nosso Pais de apolo aos particlpantes e 
que, justlflcada por se tratar de um tema de 
crlaoao e pratlca recentes, permltira com um 
trabalho ordenado durante os proxlmos tras 
meses, levar as colecooes a um melhor apu
ro por altura do aconteclmento. 

Tambam nos centros onde ha mais do que 
um inscrito - Llsboa e Castelo Branco -
esta a ser fomentado 0 trabalho em grupo, 
sabldo que, em Filatelia, a colaboraoao entre 
particlpantes do mesmo sector - neste ca~o. 
a tematlca -POUPANCA. - a sempre mUlto 
vantajosa=---- _ .. 1 _....... _ 

~. ""~ --,--. " . ..,.. ~ --

No proprio dla 31 de Outubro, a Empresa 
dos Correlos e Telecomunlcaooes de Portu
gal (C. T. T.), assoclando-se amavelmente a 
esta Inlciatlva, apora um carimbo comemora
tivo em toda a correspondencia apresentada 
no posto temporario de correlo que funclo
nara no recinto da Mostra. 

A Caixa Geral de Dep6sitos por seu lado, 
durante 0 referldo dla, pora 8 disposloao dos 
Interessados, a titulo gratulto um catalogo 
- peca filatelica aluslvo a esta promlssora 
primelra Mostra Filatalica do tema "POU
PANCA •.• 

, 

FRANQUDA 
R:evista Filatelica Portuguesa. Urna revilSta ao servi~o do coleccionador. 
Assi'na,tura all1u8,1 (11 numeros) 170$00. Envia-se exempla,r amostra a 
quem 0 solicite e envie 5$00, em selos, para port~s e ~espe~s de expe
diente. Esoreva-nos. IPra~ Artur Portela, 2-5. Ot. - Lisboa 4-
PORTUGAL 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LlCO DE PORTUGAL 27 

TABOA~O 

Ja antes de este carimbo nominal ter 
manlfestado a sua exlstancia atraves duma 
local aparecida no n." 290 do boletim do 
C. F. P., tlvera au oportunldade de fotocoplar 
a peca, por gentil cedencla do seu proprle
tarlo. Pertencendo 8 classe dos carimbos 
nomlnals utillzados na epoca pra-adeslva. 
desconhecldo ate agora, emerge TABOACO 
duma ,lista de colegas que, tudo levando a 
supor que deverlam exlstir, prlmam em se 
manter closamente escondldos. Este assim 
o fez durante mals de 150 anos. outros con
tinuam a Insistlr em nao se quererem mos
trar, final mente outros porque na realidade 
nao se vao mostrar, acabam por nos con
vencer de que de facto nunca exlstiram. 

£ curioso que ultlmamente se verificou um 
surto no apareclmento destes carimbos no
mlnals. Contam-se entre eles, Palmela, Lou
rlnhii, Benedicta, Garvao e outros. Isso me 
tem entuslasmado, agora que estou traba
Ihando, de parcerla com 0 meu col ega e ami
go Cor. Guedes de Magalhiies, na elabora
oao dum catalogo de carimbos utillzados na 
epoca pra-adeslva. 

Mas voltemos a TABOACO. A leltura da 
local em que atres falel, pode c'onduiir a 
uma Incorrecta interpretaoao das operaooes 
postals a que 8 carta fol submetida, Com ... o 

Por: PALA NOGUEIRA 

acordo do proprietario da carta e autor da lo
cal e a achega abalizada do Cor. Magalhaes, 
pretendo, com 0 presente artlgo, hlstoriar 
aquilo que postal mente se passou, com base 
nos carimbos apostos. Na flgura 1 mostro a 
carta em apreoo na sua versao integral. 

Em prlmelro lugar ha que dlzer que a 
peoa a apenas metade da carta original, cujo 
verso (8 direita na Fig. 1) 0 destlnatarlo 
aproveitou para minutar a resposta que, no 
final. Indica ter sldo escrita em Vila Nova 
de Fozcoa aos 3 de Dezembro de 1824. 

Em segundo lugar, no conhecido .MAPPA 
dos CORREIOS ASSISTENTES DE PORTUGAL 
SUA MOTUA CORRESPOND.' ou giro do Cor
relo entre os mesmos e a Administraoao 
Geral de LlSBOA., verifica-se que Taboaoo e 
Villa Nova de Fozcoa/ localidades que fazem 
parte do trajecto que a carta percorreu, nao 
aparecem nele. Na figura 2 apresento 0 tea
tro das operacoes postals, em esquema ba
seado no -mappa- cltado, aparecendo apenas 
as 'Iocalidades do -giro» de 1818 percorridas 
pela carta e mals Taboaoo e Villa Nova que 
marquei nos locals aproxlmados em que 
se sltuavam. 

(Continua na psg. seguinteJ 
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~~GO 

Trancozo 

Fig. 2 

Pelos varlOs carimbos que exibe, pode
mos adivinhar que a carta original fol expe
dida de Lamego, como 0 respectivo carimbo 
nominal 0 sugere, para Taboaco. Nao ultra
passando 10 laguas a dlstancia entre estas 
duas localidades. 0 correia de Lamego apli
cou a carta a taxa impressa de 20 rais. 
Acontece que 0 destinatario nao estava em 
Taboaco mas teria deixado a indlcacao para 
que a sua correspondencia fosse remetida 
para Villa Nova (de Fozcoa). Assim 0 cor-

. reiD de Taboaco riscou a pena 0 primeiro 
endereco, bateu 0 precioso carimbo nomi
nal TABOACO, riscou igualmente a taxa Ini
cial de 20 e inscreveu a mao a nova taxa 
de 25 e 0 novo endereco. 

Agora atente-se na inscricao manuscrita 
.Correlo/de Tran.ZD a Villa nova- (na pa

gina aesquerda da figura 1), feita tambam 
pelo Correio de Taboaco. Ora, sendo esta 
localidade ao tempo correia delegado de 
Lamego. a carta reexpedida voltou ao cor
relo de origem onde foi conflrmada a nova 
taxa de 25. desta vez impressa e. atravas 
do circuito Lamego-Castro Daire Vizeu-Tran
cozo, chegou final mente as maos do desti
natario que de facto estava em Villa Nova 
de Fozcoa. Como esta vila nao constava do 
.giro- de 1818, a distancia considerada para 
efeitos de fixacao da taxa, foi a de Lamego 
a Trancozo que, pel a soma das dlstAncias par-

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

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

o aparecimento de qualquer carimbo des
conhecldo, tal como fol agora 0 caso de 
TABOACO, representa para mim acontecl
mento que me da bastante prazer. Note-se 
que ja ultrapassel a fase em que os queria 
na mlnha coleccao. Agora 0 meu grande 
objectlvo a descobrlr qual 0 seu contrlbuto 
para um malor conhecimento da hlstorla pos
tal do nosso Pais. Portanto no que estou 
verdadeiramente empenhado a em fomentar 
buscas em arquivos antlgos que alnda pos
sam exlstir por esse Pars fora. Onde estao? 
Pela parte que me toca vou contlnuar a 
procura-Ios. 

A termlnar dois esclareclmentos: (a) todos 
os carimbos da carta em apreco, quer no
mlnais quer de porte, sao de cor sapia e 
(b) todas as localidades mencionadas nesta 
pequena hist6ria sao escritas com a gratia 
da apoca. 

LUXEMBOURG 

5.' ExposiCao Filatalica Internacional 
de Jovens Filatelistas 
6 a 10 de Abril de 1978 

Comissarlo em Portugal: 
Paulo de Oliveira Sa Machado 
Rua Direita das Campinas, 33 
PORTO 

Selos para colec~es 

COMPRA E VENDE 

Apa·rtado 13 - Telefone 856 - ELVAS • ____ ~ __________________ t 
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LE POSTILLON (FraD~a) I 
. I 

Le Postilion a uma publica980 trimestral. 
Distribui980 Mundial. 
Contam numerosos endere90s de Filatelistas. 
Ofertas unicas. Tudo 0 que voce procura. 
A revista existe ·em Frances. Ingles e Espanhol. prova da tiragem 
importante. 
Of ere cern os tambam servi90s interessantes tais como. Novidades, 
material filatalico. vend as e outras vantagens. 

Assinatura anual 
Envio aereo 
Amostra 

150$00 
60$00 
40$00 

Descontos: Assinatura por 2 anos 10 % 
Assinatura por 3 enos 20 % 
Assinatura por 5 cmos 30 % 

Assinatura Vitalicia 
Envio por via aerea 

1500$00 
300$00 

Pe9a amostra, enviando 40$00 'Para 0 nosso Agente: 

FERNANDO CRESPO 
Apartado 1309 
Lisboa 1 

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

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

Morada 
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da apoca. 

LUXEMBOURG 

5.' ExposiCao Filatalica Internacional 
de Jovens Filatelistas 
6 a 10 de Abril de 1978 

Comissarlo em Portugal: 
Paulo de Oliveira Sa Machado 
Rua Direita das Campinas, 33 
PORTO 

Selos para colec~es 

COMPRA E VENDE 

Apa·rtado 13 - Telefone 856 - ELVAS • ____ ~ __________________ t 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 29 

LE POSTILLON (FraD~a) I 
. I 

Le Postilion a uma publica980 trimestral. 
Distribui980 Mundial. 
Contam numerosos endere90s de Filatelistas. 
Ofertas unicas. Tudo 0 que voce procura. 
A revista existe ·em Frances. Ingles e Espanhol. prova da tiragem 
importante. 
Of ere cern os tambam servi90s interessantes tais como. Novidades, 
material filatalico. vend as e outras vantagens. 

Assinatura anual 
Envio aereo 
Amostra 

150$00 
60$00 
40$00 

Descontos: Assinatura por 2 anos 10 % 
Assinatura por 3 enos 20 % 
Assinatura por 5 cmos 30 % 

Assinatura Vitalicia 
Envio por via aerea 

1500$00 
300$00 

Pe9a amostra, enviando 40$00 'Para 0 nosso Agente: 

FERNANDO CRESPO 
Apartado 1309 
Lisboa 1 

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

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

Morada 
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MAXIMAFILIA 
Secc;ao a cargo do Eng. A. Furtado 

(Presldente Honorarlo da Sociedade 
-Les Maxlmaphlles Franc;ais.) 

VITORIA PARA A MAXIMAFILIA 

No ultimo Congresso da Federac;ao das 
Socledades Fllatellcas francesas, celebrado 
na cldade de Annecy (Alta Saboia_, em fins 
de Malo, 0 representante da Federac;ao Por
tuguesa de Filatelia, convldado a sublr a 
tribuna, referlu-se a declarac;ao do Preslden
te Langlois ace rca da declsao sobre a Ma
ximafllia tomada dlas antes no Congresso 
da FIP em Amesterdao . 

Para esclareclmento dos interessados 
acrescentamos que essa decisao Incldia so
bre a proposta de admissao da Maximafilia 
no seio da F1P como classe Independente, 
pela primalra vez apresentada pelo delegado 
da Federac;ao Portuguesa de Filatelia ao 
Congresso da FIP em Budapeste, em 1971. 

Nos debates de Amesterdao sobre a refe
rlda proposta partlclparam 0 Presidente Lan
glois, Mr. Rigo de Righi (lnglaterra), Sig. 
Dlena (ltalla) e 0 Coronel de la Ferte (Fran
c;a), tendo sldo final mente proposta pelo 
Presldente do Congresso a segulnte resolu
c;ao: 

-t: criada a titulo temporario no selo da 
FIP uma Sub-comissao de Maxlmafllia IIga
da pelo seu funclonamento a Comissao FIP 
para as colecc;oes tematicas •. 

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

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

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

A. FURTADO 

COMPILACAO DOS DOCUMENTOS REFE
RENTES AS COLECCOES DE MAXIMAFILIA 
estabelecidos e aprovados pelo conJunto 
dos colecclonadores europeus de postais
-m6xlmos nas suas Ass e m b I e I a s Gerais 
(Slmposlos de Maxlmafilla) de 

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

Paises representados: Austria, Belgica, 
Bulgaria. Checoslovaqula. Franc;a, Gra
-Bretanha, Grecla, Hungrla, Italia, lo
xemburgo, Polonla, Portugal, Republica 
Democratlca Alema, Republica Federal 
Alema. Romenla e Suic;a, 

DOCUMENTO N." 1 

ESTATUTO INTERNACIONAL 
DA MAXIMAFILIA 

1 - DEFINICAO 

A maximafllia constitui um dos ramos da 
fllatelia; 0 seu objecto e colecclonar selos 
postals: 

- apostos em postais ilustrados corres
pondendo a certos crlterlos de can
cordancla; 

- obllterados em certas condlc;oes de 
concordiincia, 

A pec;:a fllaMlica asslm constitufda tem 0 
nome, consagrado pelo uso desde cerea de 
1930, de -postal-maximo., Esta deslgnac;:ao 
justiflca-se pelo facto que os seus tras ele
mentos constltutlvos: 

- 0 selo postal, 
- 0 postal lIustrado, 
- a obllterac;:ao postal, 

apresentam entre si 0 maximo de concor
dancla. 

BOLETIM DO CLUBE FILATt:LrCO DE PORTUGAL 

2 - CARACTERISTICAS 

a) 0 salo postal: deve ter poder de fran
quia, nao ter defeltos e ser aposto no lado 
da lIustrac;:ao do postal. Nao devem portanto 
ser valldamente utillzados os selos que nao 
correspondam a esta deflnlc;:ao, tals como: 
selos de porteado, preobliterados, para enco
mendas postals. 

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

Ihor concordancla possivel com 0 motlvo do 
selo, ou com um deles se houver varlos, 

- 0 seu formato deve respeltar as normas 
admltldas pelas administrac;:oes postals, 

- de preferencla deve ser de edlc;:ao co
merclal, ou, na sua falta, ser de edlc;:ao pri· 
vada que reproduza um documento existen
te antes da emissao do selo. 

Por consequencia, nao sao admitidos os 
posta is que reproduzam mais ou menos flel
mente 0 proprio desenho do selo, assim co
mo as fotograflas da maqueta, as monta· 
gens e as colagens. 

c) a oblitera9io: deve ser autentlca, legi
vel e apresentar dupla concordancla eom 0 
selo aposto no postal: 

- de lugar: 0 nome da localidade onde e 
aposta deve ter relac;:io directa com 0 mo
tlvo do selo e, por consequencla, com 0 do 
postal. 

- de tempo: a data da obllterac;:ao deve 
estar compreendida dentro do periodo duo 
rante 0 qual 0 selo tem poder de franqula, 
Isto e, entre 0 primelro dla de emissao e 0 
da sua retirada de clrculac;:ao. 

(continua) 

ESPOSICAO FILATELICA 
DE AMERICA E EUROPA 

HUMlflLARTL LOA. 

Compra e vende 

SELOS 
MOEDAS 
MEOALHAS 

Oal~da do Carmo. 25 slf - Esq. 

TELEFONE 365207 

LISBO.A!-2 

Domingos Sacramento 
Mercado Filatel'ico de ·Lisboa 

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

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

* TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 
AO FILATELISTA 

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

E ELADIO DOS SANTOS 

* Circulare:s graHs em distrihui~o 

·r 
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Encontra·se a venda 

CATA 'LOGO 

ELADIO DE SANTOS 
DE 

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

1978 
Pre~O": 1'715$00 

Pelo correio, sem registo, acresce mals: 
• , registado, 
• , II cobran~a, 

CATA 'LOGO 

ELAD·IO DE SANTOS 
DE 

8$00 
19$00 
24$00 

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

TR!GES!MA NONA ED! CAO 

1978 
Preso: 125$00 

Et.ADIO ,D 'E SA INT ,OS 
Rua Bernardo LIma, 27 / L1SBOA 1 - Telefone 49725 

Pelo correio, sem 'registo, acresce mais: 15$00 

• , reglstado, 26$00 
• ., a cobran~a, 31 $00 

Para 0 estrangelro, inclulndo porte e registo por via normal: 
ESPANHA - Pots. 350, - FRANCA - Frs. 24, - IT ALIA ,"iras 4.700, - ALEMANHA-

OM. 11,50 - SUICA-S. F. 12, - U. S. A. Dolars 55, 

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

RESTAURANTE TiPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fado8 e Gllitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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VISITE 0 MUSEU DOS CTT 
VISITEZ Ie MUSI:E des PTT VISIT THE PORTUGUESE 

POST MUSEUM 
ENTRADA GRATUITA ENTR~E L1BRE 

FREE ADMITTANCE 

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

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

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

Holidays 

ft 

RUA DE OONA ESTEFANIA, 175 

LISBOA-l 
PORTUCAL 
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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. 

RUA ALV£S REDOL, 9 - 1.' LISBOA 

nnnn .e •• . • ........ nnn 




