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GRANDES ALEMAES: HEINRICH VON STEPHAN 

UM FILHO DE ALFAIATE DA POMERANIA 
Com a de vida venia transcrevemos, na integra um interessante 

artigo assinado por W. S., publicado na revista «Scala» n.· 2 de 1982. 

Ninguem, entre os milhoes de pessoas 
que anua,lmente escrevem cartoes postais 
para 0 mundointelro, pode Imag'inar que 0 
seu vefculo de comunica(:ao deve a sua 
exlstencia a Um fi,lho de alfaiate do interior 
da Pomerania, a Heinrich Stephan, nascldo 
em 7 de Janeiro de 1831, como aitavo de 
onZe filhos, 'na 'pequena cidade de Stolp, e 
fa,looido em Berllm, em 8 de Abril de 1897 
como Mlnlstro de Estado ·e detentor do di
reito de uSo do titulo Excelencia, doze anos 
antes aelevado a nobreza hereditaria- pelo 
Imperador GuHher.me I. 

Pouco tempo depois de 1800, Berlim es
tava divldida em <lois b81i,rros, cada um dos 
quals comum carteiro em 'Unlforme, que 
dls1'r.ibuia cartas oito vezes no Verao e 5·els 
vezes no Inverno. Outros funcionarlos vi
'Oham varlas vezes ao dia a determlnadas 
esqulnas, trazendo uma c8Ilxa 1'ransportavel, 
tocavam uma campalnha e os habitan1'es co
I<x:avam suas cartas pela abertura exlstente 
na calxa. S6 a 'Pa,rtir de 1824 e que ,passou 
a haver na prussia caixas coletoras postais 
estaclonar.las. 0 :porte postal orientava-se 
pela dl'stancia, e quem -tlnha de :pagar foi, 
durante multo tempo, 0 destlnatarlo. Trilnsito 
Ipor outros territorios postals podiam gera'r 
sobretaxas, 'encarecendo a carta. 0 ca'\culo 
exacto de um porte postal era uma ta'refa 
demorada Ie diffeH. 

Um jovem, cuja varlOOa<le de seus tal en
tos poderia facfifmente Ilhe ter sldo um perigo, 
Heimlch Stephan, uavou contacto comesta 
situac;:ao. 0 costume antigo <Ie redigk ex
tractos de todo f1v,ro ,lido comprovou ser um 
exercfcio Idea,1 para uma mem6rla extraordi
."aria ja 'Por 'sua ·natureza. Ela Ihe ajudou 
ba·stante em seu ,prazer por idiomas. Na es
cola em Stolp, aprendera ,Iatlm, grego e 

frances, il:omando completamenre aulas parti
culares de .fngles e ital!ano. 

-Malis tarde, .aprendeu ainda es:panhol e 
hungaro. Ao que tudo Indica, sabia a'ioda 
portugues, russo e Irnguas escandinavas. 
Seus sucessos internacionais e negocla«;oes 
com outras admnistrac;:oes postals e na cons
titul«;ao da Uniao Postal Universal devern-se, 
nao por ultimo, ao facto de que Stephan podia 
falar com dlversos ·In-telocutores em suas 
If,nguas maternas. (Leclerc). 

Ao mesmo tempo tocava musica, ten-tou 
compor, desenhava" escrevla 'Poesla, tudo, 
evidentemente, sem que Ihe tenha sldo pos
sivel <lelxar atras de sl formas de e~pressao 
da epoca 'Por meio de grandes crlac;:Oes. 
Exaotamente por estes pendores, 0 Ingresso 
nos correlas fol .plausfvel, poi·s os correlos 
eram conslderados entao como uma organl
zac;:ao na' qual - pela transferencla de um 
lugar para outro- -se andava· ,por multas 
partes-. 

Ta,\ ficou comprovado pelos at:onteCimen
tos. Tendo Ingressa<lo 'nos servl(:os posta·ls 
aos 17 anos de Idade como oescrevente- do 
correlo de Stolp-Ino dia 20.2.1848, exacts.
mente quatro semanas antes da revoluc;:ao-, 
e ja em 1849 era transferldo pairs Marlen
burg, oO-a Pruss·ia Ocldental; em 1850 para a 
Di"ecc;:ao Post.a·1 Superior de Danzig; em 1851 
para ColOnia; em 1855 para Frankfurt, as 
margens do Oder. Tornaram-se-Ihe patentes 
as dlversldades do Reioo da Prussia. Ele co
mec;:ou a fazer carreira como funcionario dos 
correlos, ascendendo mals rapidamente do 
que os demals e a med~tar sobre sua pro
pria ac1!ivldade, tentando ·entender suas ba
ses hlst6rlcas. Por ,exemplo em 1858, quando 
ele comec;:a uma histol'la do correio prusslano 
com a segulnte 'Idel·a: .Apenas a actuali
dade conhece correlos. r; v8rdade, qUe alguns 
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estados da antlguldade possufram urn ser
vl~o de t-ra·nsportes regular. mas a eles fal
tava uma· caracterfstlca essenc!al dos cor
relos: a utilidade publica· .Eles serviam ape
nas aos Interesses dos governantes. as via
gens dos funclonarlos do Estado. ao trans
porte dos documentos publicos e da corte. 
as necessldades dos exeroltos. etc.... Uma 
vlsao que pre-Indicia (]S prlrn:lplos de seu 
tuturo amplo trabalho. 

A grande chance de Stephan surglu 
quando Bismarck 0 nomeou • Director Geral 
dos Com~·ios. da l.'lga Setentrional Alema. 
urna prlmeJra etapa· do futuro impeJ'llo de 
1871. poucos meses antes de ,Irromper a 
guerra com a Fran~a·. em 1870. 

A uniflca~ao e slmpliflca~ao da nova 
admlnlstra~ao Imperial deverla. ·naturalmente. 
servlr tambem aos correios. Em 1873 havia 
uma tarlfa uolca para encomendas: em 1876. 
quando Stephan 'recebeu 0 titulo de -Mestre 
Geral dos Correlos- .foi unificada a adml
nlstra~ilo postal e telegrafica.. implantadas 
Hnhas de co~relo pneumatlco e -inlclada a 
de cabos telegrMicos subterraneos. Entre 
1877 ·e 1881 dados os prlmeiros passos oa 
I,ntrodu~ilo do telefone. 

Em 1885. final ment e. abrlu a prlmelra 
IInha de vapores postals. ao constatar que 
o comerclo mundial. cada vez mais rspldo e 
de malor alcance. necess1tava tambam. para
'e'amente do transporte pela navega~aO de 
passage/oros e carga. das comunlca~i5es :pos
tals ultramarinas. (Por ocaslilo da prlmelra 
transmlssao de sons por uma Unha telef6nlca 
em BerNm. Stephan. terla tocado em seu 
vlollno uma· pequena P~a musica,1 ,pa'ra' 0 
antigo Imperador). Quando Stephan faleceu 
em 1897 trabalhavam em todos os sectores 
que pertenc1am aos correios na Alemanha 
cerca de 160000 ipessoas. 

Stephan teve. quase sempre. uma vlsao 
voltada para a futuro ma·l,s do qUe outros. 
e is so nao dlz respelto-como ja em 1874-
apenas ao tema -correia ·Internaclonal e na
vegaQao aarea-. quase urn quarto de se
culo antes do prlmel'ro voo do Zeppelin. 
portanto tlma posl~ao de abertura face a 
tecnlca. 
Parece que ja bem cedo ele teve a .Ideia. 
s1m. a l ntenQao. de contrlbul'r em seu sector 
para superar 0 ,Insensarto esfacelamento da 
humanldade. Pols as diferen~as de sistemas 
monetarlos. de medidas e pesos e as mals 
de 1200 tarlfas que exlstlam no Intercamblo 
postal lnternaclonal fazlam urgente urns. so
IUQao comum por melo de acordos. 

fm 1868. em urn memorial. sugerlu a 

constltul~ilo de uma Unlilo Postal Universal 
ellaborou mals tarde urn anteprojeoto de tra: 
tada. e propos a convoca~ao de urn con
gresso que se realizou. ~if1almente. em 9 de 
Outubro de 1874 em Berna" ,"a SufQa. quando 
fol fundada aquela Institui~ao. Seus primei
ros 22 .pais~s criaram uma area de comunl
ca~i5es unifi1::ada. tarlfas uniflcadas. uma co
branQa de taJ'lifa Indlvlsivel. asseguraram-se 
reclprocamente a If.berdade de trllnslto. 0 
que slgnl.fica a obrigaQilo para, tadas as adml
olstl'aQi5es de transportar tambem co~respon
dencla em transito. 

Tais prlnci,pios baslcos permaneceram ata 
aos flOSSOS dias. Is so slgnlUca na pratica 
que uma ca'rta despachada. digsmos. em 
Caracas. Lagos ou SI·ngapura com destino a 
Berllm. Roma, ou Cldade do Maxlco. s6 e 
paga uma uolca vez e 0 seu 'remetente tern 
a cert~a, que a carta seja, real mente trans
portada. Dai resultam. naturalmente. urn sem 
oumero de servl~os das admlnlstra~i5es 
postals assocladas entre si. que sao perma
nentemente contabilfzados. TaIs normas fa
cHltam as comunlca~i5es como nao se 1ma
gina va no passado. 0 funclonamento daqullo 
que hOje nos conslderamos 6bvlo. baseia-se 
fundamentalmente. em rparte. na estrutura de 
organlzaQilo de cOQpera~ao que consegulu 
alcanQar Heinrich von Stephan. Hoje. a Unlao 
Postal Universal. que a rpa,rtlr de 1948 passou 
a ser uma das sub-organlza~i5es da ONU. 
conta com 153 membros. 

Heinrich von Stephan e. em verdade. uma 
flgura da apoca blsma'rqueana. 0 que para 
flOS hOje a ·Interessante nele. e que a Mestre 
Geral dos Correlos consegulu, .ha urn se
culo, ,Ievar multos pafses a lima coopera~ilo 
,Internaclonal em seu beneficlo pr6prlo e 
para 0 bern de todos -urn sucesso pelo 
qual hOje. em outras areas. se vern lutando 
em geral sem v,ltorlas. 

w.s. 
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REGULAMENTO DO GALARDAO 
DE ,F1LATELlSTA EMINENTE 

A atrlbulQao do -Galardao de Fllatellstas 
Emlnentes- rege-se pelas seguintes regras: 

a) 56 e atrlbulvel e pessoas singulal"es. 
b) S6 podera ser atrlbuldo. anualmente. 

urn -Galardilo de Fllatellstas Emlnentes-. que 
disttngu ~ra indlvidua'lIdades.estrlctamente de 
caracter fllatelico e de naclonalldade por
tuguesa. que, no decorrer de vaJ'llos anos. 
tenham contribufdo para el'evar e desenvol
ver a FriateHa Naclonal. 

c) As Agrern,laQi5es 'Federadas propi5em. 
ate ao final do mes de Janeiro. Fllatellstas 
que conslderem como possfve ~s cand~datos 
a a.triobulQao deste Galardao. fundamentando 
a candldatura e juntando -Curriculum- tl!la· 
t~"''Co cletalhado do proposto. Todas as pro
postasserilo remetldas para a ,DlrecQilo da 
F.P.F. 

d) Compelte a DlrecQao da F. P. F .• sem
pre que 0 entender. esoolher 0 Fllatellsta 
a quem devera ser atrlbufdo 0 Galardao. 

e) A atrl'bul~ilo do Galaroao e da compe
tanela do Congresso da F,P.F •• sob proposta 

da Dilrec~ao da F.P,F .• devendo ser funda
Iffi'sntada e acompa'nhada de detalhado -Cur
·rlculum- fIIatelico do candldato. 

f) Os membros dlstlnguldos podem ser 
e'I'imlnados ca·so pratlquem aCQi5es ou omls
sOes que afastem a respectlva idoneldade 
moml ou sejam leslvos do Interesse da FI
latef.il8. rem processo €Ilaborado pelo Con
'selho Discipliner. 

g) A ellimlrlla~ilo e da compatenola do 
Congresso da F.P,F .• por proposta da Dlrec
~ao da F.P.r. devldamente fundamentada e 
acompanhada de parecer do Conselho Dlscl
plinar a qual devera ser prevlamente comu
nlcad~ ao -Fi'latelista Eml'nente- ps,ra eteitos 
de apresentaQao de defesa. I8ntes da apre
cla~ilo pelo Cong'ress<>. 

h) Os -Fllateli'stas Emlneotes- asslnarilo 
a ,respeotlva 'lista e terila dlrelto a -Galar
dilo- e -,Dfplorna Especlal-. de modelo a 
aprovar pela Dlrec~ilo da F.P.F. 

o presente Regulamemo fol aprovado 
no Con9~esso Extraordlnarlo da FP.F. real!
zado ern Avelro em treze de Dezembro de 
mil novecentos e oJtenta e urn e entra em 
vJgor a pwtlr desta data 

FILATELIA LLACH, S. L. 

Diagonal, 489 

Fundada em 1915 
BARCELONA-29 (Espanha) 

A nossa firma com mais de 65 
anos de experiencia oferece as seus 
servi!;:os: 

Somas especialistas em pec;:as clas
sicas. series antigas e modernas de 
todos as parses. 

o nosso Servic;:o de Assinatura de Novidades •. oferece a oportunid~d~ 
de adquirir as selos a urn prec;:o muito v~ntaJoso. Escrev~-nos sohcl
tando a envio GRATUITO dos nossos catalogos qulnzenals. 

Nome: .... _ ............... _ ........................... _ ............................................. . 

Domicflio: ............................................................... _ ......................... . 

Localidade: Assinatura: 
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ellaborou mals tarde urn anteprojeoto de tra: 
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gresso que se realizou. ~if1almente. em 9 de 
Outubro de 1874 em Berna" ,"a SufQa. quando 
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w.s. 
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REGULAMENTO DO GALARDAO 
DE ,F1LATELlSTA EMINENTE 

A atrlbulQao do -Galardao de Fllatellstas 
Emlnentes- rege-se pelas seguintes regras: 

a) 56 e atrlbulvel e pessoas singulal"es. 
b) S6 podera ser atrlbuldo. anualmente. 

urn -Galardilo de Fllatellstas Emlnentes-. que 
disttngu ~ra indlvidua'lIdades.estrlctamente de 
caracter fllatelico e de naclonalldade por
tuguesa. que, no decorrer de vaJ'llos anos. 
tenham contribufdo para el'evar e desenvol
ver a FriateHa Naclonal. 

c) As Agrern,laQi5es 'Federadas propi5em. 
ate ao final do mes de Janeiro. Fllatellstas 
que conslderem como possfve ~s cand~datos 
a a.triobulQao deste Galardao. fundamentando 
a candldatura e juntando -Curriculum- tl!la· 
t~"''Co cletalhado do proposto. Todas as pro
postasserilo remetldas para a ,DlrecQilo da 
F.P.F. 

d) Compelte a DlrecQao da F. P. F .• sem
pre que 0 entender. esoolher 0 Fllatellsta 
a quem devera ser atrlbufdo 0 Galardao. 

e) A atrl'bul~ilo do Galaroao e da compe
tanela do Congresso da F,P.F •• sob proposta 

da Dilrec~ao da F.P,F .• devendo ser funda
Iffi'sntada e acompa'nhada de detalhado -Cur
·rlculum- fIIatelico do candldato. 

f) Os membros dlstlnguldos podem ser 
e'I'imlnados ca·so pratlquem aCQi5es ou omls
sOes que afastem a respectlva idoneldade 
moml ou sejam leslvos do Interesse da FI
latef.il8. rem processo €Ilaborado pelo Con
'selho Discipliner. 

g) A ellimlrlla~ilo e da compatenola do 
Congresso da F.P,F .• por proposta da Dlrec
~ao da F.P.r. devldamente fundamentada e 
acompanhada de parecer do Conselho Dlscl
plinar a qual devera ser prevlamente comu
nlcad~ ao -Fi'latelista Eml'nente- ps,ra eteitos 
de apresentaQao de defesa. I8ntes da apre
cla~ilo pelo Cong'ress<>. 

h) Os -Fllateli'stas Emlneotes- asslnarilo 
a ,respeotlva 'lista e terila dlrelto a -Galar
dilo- e -,Dfplorna Especlal-. de modelo a 
aprovar pela Dlrec~ilo da F.P.F. 

o presente Regulamemo fol aprovado 
no Con9~esso Extraordlnarlo da FP.F. real!
zado ern Avelro em treze de Dezembro de 
mil novecentos e oJtenta e urn e entra em 
vJgor a pwtlr desta data 

FILATELIA LLACH, S. L. 

Diagonal, 489 

Fundada em 1915 
BARCELONA-29 (Espanha) 

A nossa firma com mais de 65 
anos de experiencia oferece as seus 
servi!;:os: 

Somas especialistas em pec;:as clas
sicas. series antigas e modernas de 
todos as parses. 

o nosso Servic;:o de Assinatura de Novidades •. oferece a oportunid~d~ 
de adquirir as selos a urn prec;:o muito v~ntaJoso. Escrev~-nos sohcl
tando a envio GRATUITO dos nossos catalogos qulnzenals. 

Nome: .... _ ............... _ ........................... _ ............................................. . 

Domicflio: ............................................................... _ ......................... . 

Localidade: Assinatura: 



4 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

PRIMEIRO 
VOO PORTO/MILANO/PORTO 

o aconteolmento fol eomemor'ldo fila
tel·leamente por melo de marcas aereas que 
a TA~-AIR PORTUGAL aplioou nos objectos 
fllatelicos transportados 'nos despachos es
peclals que foram formados para· os voos 
liP 762 \COPO/Mlt) e llP 765 (MJL/OPO) 
de 03.11.1982. 

M. ALBUQUERQUE 
58, St. Marks Road 

LONDON, W. 10 - ENGLAND 

Como habltualmente, foram edlta.dos e 
vo~do~ sob~eseritos eomemorativos deste 
prrmerro y~o. Os pedidos, acompanhados do 
montante co~res;pondente (40$00 por p~a) 
d~vem ,ser fo~muladas a: DirecCao de Rela: 
coes Publicas, Apartado 5194, P-1777 Lisboa 
Codex, Portugal. 

Grande Stock de Inteiros Postais 
de Portugal e Territ6rlos 

Ultramarinos 

CARTAS PRE-ADESIVAS 

Compra e Venda de Coleccoes 

Catalogos Estrangelros, Albuns 

e outr~ material filatelico 
10.° ANIVERSARIO DO VOO 

CARAVELE VI·R 
LlSBOA/LONDON/LiSBOA 

Como haoltualmente, fOMm edltados e 
voados sobrescritos comemorativos deste 
prlme\oro y~o. Os lPedldos, acompanhados do 
montante correspondente (40$00 ;por PBC8') , 
d~vem ,se: for.muladas a: DlrecCao de Rela
coes Publrcas, Apartado 5194, P-1777 Lisboa 
Codex, Portugal. 

Consulte-nos ou envle hole mesmo 

os seus pedidos 

Aceltamo. ellequu em ESCUDOS, 
.6 para pagllmeRto do. RonDa fomeclmentoa 

-.:J c. SANTANA I • 
FILATELIA TEMATICA ou POIR PAiSES 

GRANDE STOCK 

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO 
EXECUTAMOS MANCOllST AS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 
Em series completas. novas, e s·em charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores pre<;os 

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulrlle~ 

~ 
AV. DA LlBERDADE, 157 -i." 

I-(Metro: AVENIDA) 

1200 L I S8 0 A - Tel. 561539 
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LEGISLAC;AO 

PORTARIA N.o 688/82 

de 9 de Julho 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretario de Estado dos Trans
partes Exteriores e Comunlcacoes, que, ao 
abrigo das disposicoes do artigo 27." do 
Decreta-leI n." 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja :Iancada em clrculacao, cumulatl
vamente com as que estao em vigor, uma 
emissao de selos com tarja fosforescente 
aluslva aos -5 Seculos do Azulejo em Por
tugal, Seculo XVII (7.· .Grupo)-, com as se
guintes caracteristicas: 

Autor: Servicos de Filatelia dos cn . 
Dlmensoes: 40 mm x 34 mm. 
Plcotado: 12x 11 ~ . 
1 .• dia de clrculaCao: 22 de Setembro de 

1982. 
Taxas, motivos e quantldades: 

10$-Padrao pollcromo, 1630-1640-
3000000; 

Folha mlniatura - 6 x 10$ - 250 000. 

PORTARIA N.o 697/82 
de 14 de Julho 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Seeretarlo de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicacoes, que, ao 
abrlgo das disposicoes do artlgo 27.· do 
Decreto-lei n.· 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lancada em circulacAo, cumula
tlvamente com as que estao em vigor, uma 
emlssao de selos com tarJa fosforescente 
comemoratlva do -i.· Centen6rlo da Desca
berta da Tuberculose, por Robert Koch-, 
com as segulntes caracterfstlcas: 

Secretaria de Estado dos Transportes Ex
teriores e Comunicacoes, 24 de Junho de 
1982. - 0 Secretario de Estado dos Trans
partes Exteriores e Comunicacoes, Jose da 
Silva Domingos. 

5 SECULOS DO AZULEJO 
EM PORTUGAL (Seculo XVII) 

o selo eujo desenho e da autoria dos 
Servicos de FHatelia dos cn, tem as d!
mensoes 40x34mm, com 0 denteado 12x 
x11 ~ . 

Os trabalhos de ·Impressao foram axe-
cutados em -off-set- .pela Imprensa Nacio
nsl- Casa da Moeda». 

o ,plano da amlssao e 0 segulnte: 

10$00 3 000 000 

o selo tem tarja fosforeseente. Cada 
folha tem 50 selos. 

Folha miniaotura 6X10$00. 
liragem: 250000. 
For ma rcad a a da·ta de 22 de Setembro 

de 1982 pa·ra a· oitrculacao desta nova emis
sao. 

Autor: Jose Lufs Tinoco. 
Dimensoes: 44 mm x 25,6 mm. 
Picotado: 12 x 11 th . 
1 .• dla de clrculaCao: 27 de Julho de 1982. 
Taxas, motl'Vos e quantldadas. 

27$ - Robert Koch e m!crosc6plo-
600000; 

33$50 - Bacilo e pulmAo - 600 000. 

Secretarla de Estado dos Transportes Ex
terlores e Comunicacoes, 24 de Junho de 
1982.-0 Secretarlo de Estado dos Trans
portes Exterlores e Comunicacoes, Jose da 
Silva DomIngos. 
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6 BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

1.0 CENTENARIO DADESCOBERTA DA TUBERCULOSE 
POR ROBERT KOCK 

Os selos, cujos desenhos sao da autoria 
da Jose LUis Tinoco, ,tern as dlmensOes de 
44 mmX25,6 mm, .;om 0 denteado de 12x 
X11~. 

OS trabalhos de Impressao foram exe
cutaoos em -off-set- lPela Imprensa Naclo
nal - Casa da Moeda. 

PORTARIA N.D 869/82 
de 13 de Setembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretarlo de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunlca~oes, que, ao 
abrl'go das dlSposl(foes do artlgo 27.0 do De
creto-Lel ,n.O 42417, de 27 de Julho de 1959, 
seja lan~ada emclrcula~ao, cumulativamen
te com as que estao em vigor, uma emlssao 
de selos ordinaria com tarja fosforescente 
-Rores Regionals da MadeJ'ra (2.0 grupo)
com as segulntes caracterlstlcas: 

Autor: Luis Fillpe de Abreu. 
D,lmensoes: 37mmX27,2mm. 
Plcotado: 12x12~. 

Raprodu~io autorlzada pelos crr 

o plano de emisado e 0 segulnte: 

27$00 
33$50 

600000 
600000 

Fol, marcaOa, a data de 27 de Julho de 
1982 para a cl-rcula;ao desta nova emlssao. 

1.0 dia de cJrcula~ao: 31 de Agosto de 
de 1982. 

Taxas e motlvos: 

9$ - -Goodyera macrophyUa Lowe-. 
10$ - .Ar:merJ'a maderensJs Lowe-. 
27$--Vlola paradoxa Lowe-. 
33$50 - ·Scl/la maderensis Mnzs-. 

Cartelras: 1 (9$, 10$, 27$, 33$50) = 79$50. 

MI'nisterlo da Hablrta(fao, Obras Publlcas 
e Transportes, 27 de Agosto de 1982. _ 0 
Secretarlo de Estado dos Transportes Exte
!'Iores 'e Comunlca~oes, Jose «fa Silva D0-
mingos. 

FLORES R'EGIONAIS DA MADEIRA 

R.,produ~iio autorlzada palos crr 
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Os sel{)S, cuJos desenhos silo ~a aut~ria 
de Luis Filipe de Abreu, tern as dlilT1ensoes 
de 37X27,2 mm, com () denteado de 12x12~. 

Os trabalhos de impressao foram e~e
cutados em -off-set- pela Imprensa Naclo
naf - Casa da Moeda. 

o plano da emissao e 0 segui,nte: 

9$00 
27$00 

10$00 
33$50 

Cada tolha tem 50 selos. Os selos tem 
tarja fosforescente. 

Carteiras: 1 X (9$+ 10$+27$+33$50) tira
gem 130000. 

Foi marcada 81 data, de 31 de A~osto 
de 1982 p8't:a a sa fd a, desta nova emlssao. 

PORTARIA n.D 876/82 

de 16 de Setembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa pelo Secretario de Estado dos Trans
porte~ Exterlores e Comullicac;oes, que, ao 
abr.igo das disposl~oes do art!go 27.0 do De
creto-Lei ·n.O 42417, de 27_ de Julho d.e 1959, 
seja lan~ada em ckcula~ao, cumula,tllV~m~n
te com as que estao em vigor, uma emlssao 
de selos, com tarJa tostor~scente, alusiva a 
.Campanha contra 0 aolcoohsmo 'n~ estrada-, 
com a,s seguintes ca,racterlsticas. 

Autor: Acacio Santos; 
Dimensoes: 40 mmX29mm; 

Picotado: 12X11~; 
1.0 dia de clrcula~ao: 22 de Setembro 

de 1982; 
Taxas, motilVos e quantldades: 

10$ - 0 perigo da coooUl;:ao 'Inger-In
do alcool- 3000000. 

Secreta,rla, de Estado dos lransportes 
Exteriores e Comunlca~oes, 30 de Agosto 
de 1982. - 0 Secreta rio de Estado _dos 
lrans:por.tes Exteriores e Comullicai;oes, 
Jose cia SilVa Domingos. 

CAMPANHA CONTRA 0 ALCOOLISMO 
NA ESTRADA 

Reprodut;ilo autorlzada 
palos en 

PORTARIA N.D 977/82 
de 16 de Outubro 

Manda 0 Govemo da Republica Portu
guesa, Ipelo Secreta,rio de Estad~ dos Trans
portes Exteriores e Comun!cs(foes, que, ao 
abrlgo das disposil;:5es do artlgo 27.0 do 
Decreto-Lel ,n.O 42417, de 27 ?e Julho de 
1959, seja ran~da er.1 ci'r:cula~ao, cumulati-

o selo cujo desenho e da autoria de 
Acaclo Santos, tem as dimensoes 40 X 29 mm. 

Os trabalhos de ·impressao toram exe
cutados em -off-set. !pel a Imprensa Naelo
nal - Ca-sa da Moeda. 

o plano da emlssao e 0 seguinte: 

10$00 3 000 000 

o selo tern tarja tostorescente. Cada 
folha tem 50 selos. 

Foi .marcada a data de 22 de Setembro 
de 1982 para a clrcula~ao desta flDlVa emls-
sao. 

vamente com as que estao em \liigor, uma 
emissao de selos com tarja, fostorescente 
(10$, 19$ e 33$50), blusilVa a Lubrapex 82, 
com as seguintes caracterfstlcas: 

Autor: Ca;I'los Dinis. 
D1mensoes: 44mmx2S,Bmm. 
Picotado: 12x 11~. 
1.0 dla de clrcul~ao: 15 de Outubro 

de 1982. 
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POR ROBERT KOCK 
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portes Exteriores e Comunlca~oes, que, ao 
abrl'go das dlSposl(foes do artlgo 27.0 do De
creto-Lel ,n.O 42417, de 27 de Julho de 1959, 
seja lan~ada emclrcula~ao, cumulativamen
te com as que estao em vigor, uma emlssao 
de selos ordinaria com tarja fosforescente 
-Rores Regionals da MadeJ'ra (2.0 grupo)
com as segulntes caracterlstlcas: 

Autor: Luis Fillpe de Abreu. 
D,lmensoes: 37mmX27,2mm. 
Plcotado: 12x12~. 

Raprodu~io autorlzada pelos crr 

o plano de emisado e 0 segulnte: 

27$00 
33$50 

600000 
600000 

Fol, marcaOa, a data de 27 de Julho de 
1982 para a cl-rcula;ao desta nova emlssao. 

1.0 dia de cJrcula~ao: 31 de Agosto de 
de 1982. 

Taxas e motlvos: 

9$ - -Goodyera macrophyUa Lowe-. 
10$ - .Ar:merJ'a maderensJs Lowe-. 
27$--Vlola paradoxa Lowe-. 
33$50 - ·Scl/la maderensis Mnzs-. 

Cartelras: 1 (9$, 10$, 27$, 33$50) = 79$50. 

MI'nisterlo da Hablrta(fao, Obras Publlcas 
e Transportes, 27 de Agosto de 1982. _ 0 
Secretarlo de Estado dos Transportes Exte
!'Iores 'e Comunlca~oes, Jose «fa Silva D0-
mingos. 

FLORES R'EGIONAIS DA MADEIRA 

R.,produ~iio autorlzada palos crr 
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Os sel{)S, cuJos desenhos silo ~a aut~ria 
de Luis Filipe de Abreu, tern as dlilT1ensoes 
de 37X27,2 mm, com () denteado de 12x12~. 

Os trabalhos de impressao foram e~e
cutados em -off-set- pela Imprensa Naclo
naf - Casa da Moeda. 

o plano da emissao e 0 segui,nte: 

9$00 
27$00 

10$00 
33$50 

Cada tolha tem 50 selos. Os selos tem 
tarja fosforescente. 

Carteiras: 1 X (9$+ 10$+27$+33$50) tira
gem 130000. 

Foi marcada 81 data, de 31 de A~osto 
de 1982 p8't:a a sa fd a, desta nova emlssao. 

PORTARIA n.D 876/82 

de 16 de Setembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa pelo Secretario de Estado dos Trans
porte~ Exterlores e Comullicac;oes, que, ao 
abr.igo das disposl~oes do art!go 27.0 do De
creto-Lei ·n.O 42417, de 27_ de Julho d.e 1959, 
seja lan~ada em ckcula~ao, cumula,tllV~m~n
te com as que estao em vigor, uma emlssao 
de selos, com tarJa tostor~scente, alusiva a 
.Campanha contra 0 aolcoohsmo 'n~ estrada-, 
com a,s seguintes ca,racterlsticas. 

Autor: Acacio Santos; 
Dimensoes: 40 mmX29mm; 

Picotado: 12X11~; 
1.0 dia de clrcula~ao: 22 de Setembro 

de 1982; 
Taxas, motilVos e quantldades: 

10$ - 0 perigo da coooUl;:ao 'Inger-In
do alcool- 3000000. 

Secreta,rla, de Estado dos lransportes 
Exteriores e Comunlca~oes, 30 de Agosto 
de 1982. - 0 Secreta rio de Estado _dos 
lrans:por.tes Exteriores e Comullicai;oes, 
Jose cia SilVa Domingos. 

CAMPANHA CONTRA 0 ALCOOLISMO 
NA ESTRADA 

Reprodut;ilo autorlzada 
palos en 

PORTARIA N.D 977/82 
de 16 de Outubro 

Manda 0 Govemo da Republica Portu
guesa, Ipelo Secreta,rio de Estad~ dos Trans
portes Exteriores e Comun!cs(foes, que, ao 
abrlgo das disposil;:5es do artlgo 27.0 do 
Decreto-Lel ,n.O 42417, de 27 ?e Julho de 
1959, seja ran~da er.1 ci'r:cula~ao, cumulati-

o selo cujo desenho e da autoria de 
Acaclo Santos, tem as dimensoes 40 X 29 mm. 

Os trabalhos de ·impressao toram exe
cutados em -off-set. !pel a Imprensa Naelo
nal - Ca-sa da Moeda. 

o plano da emlssao e 0 seguinte: 

10$00 3 000 000 

o selo tern tarja tostorescente. Cada 
folha tem 50 selos. 

Foi .marcada a data de 22 de Setembro 
de 1982 para a clrcula~ao desta flDlVa emls-
sao. 

vamente com as que estao em \liigor, uma 
emissao de selos com tarja, fostorescente 
(10$, 19$ e 33$50), blusilVa a Lubrapex 82, 
com as seguintes caracterfstlcas: 

Autor: Ca;I'los Dinis. 
D1mensoes: 44mmx2S,Bmm. 
Picotado: 12x 11~. 
1.0 dla de clrcul~ao: 15 de Outubro 

de 1982. 
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Taxas, motivos e quant!tdades: 
10$ - Farey HD MK2 aT.ransatlantic_ 

(Lusitania) - - 1 000000; 
19$-CmasaDornier DO .WAL

(Argos» - 6ilO 000; 
33$50 - Douyl'ls DC-7C -Seven Seas_ 

-600000; 
50$ - Boeing 747- 282B .Jumbo» _ 

600000; 

Bloco fila,telico -112$50 (10$+ 19$+ 
+33$50+50'») - 250000. 

Secretaria de Es~·.iJo <los Transportes Ex. 
tel'1iores e Comu",i~oes, 28 de Setembro 
de 1982. - 0 Secr6tario de Estado dos 
ToM~sportes Exteriofes e Comunica<;oes, 
Jose eta Sirlva Domingos. 

LUBRAP,EX 82 

Os selos, eujos desenhos sao da autorla 
de Ca~los Dlnis, tem as dimensoes 24X 
X 25,8mm. 

Os troahalhos de impressao foram exe
cutados em .off·set- pela Imprensa Naeio
nal - Casa da Moeda-. 

o plano da, 'emissao e 0 seguinte: 
10$00 1 000 000 
19$00 600 000 
33$50 600 000 
50$00 600 000 

-Folhas de 50 selos. 
Os selos de 10$00, 19$00 e 33$50 tem 

tarJa fosforescente. 
Bloeo Fiola.telieo: 

112$50: (10$00, 19$00, 33$50 e 50$00). 

BOAS·FEST AS 

A Dlrecr;:ao do Clube FHatelieo de Por. 
tl:ugal 1:le~ej!l' ao seilS prezados cons6cios e 
Excelentl:lss'rnas Famllias, bem como aos 
que anunclam e colabol1llm no seu 6rgao 
oficla,I, um Na,tal mUlto feli·z e que 0 Novo 
Ano l~es traga as maiores prospe.rldades. 

Idelltlcos votos formll'lam 0 director e 0 
adminlstrador deste Bol-etirn. 

Reprodu~o autorlzada palos CTl 

Tiragem 250 000 exemplares. 
Serao emitldos 4 postais reproduzindo 0 

motivo dos selos ao ,pre<;o de 15$00 cada. 
Foi marcada a data de 15 de Outubro 

de 1982 para 0 1.· dia' de ciroCulat;ao desta 
nova emissao. 

VISITE AS INSTALAQ6ES DO MAIOR 

CLUBE FlLAT~UCO DO PArS 

- 0 Clube fiilateUco de Portugal-

Sa/os da Portugal, U/tramar a Estrangalro. 
Nov/dadas. Tem6t/cos. Sobrescrltos de 1.. die. 

-- TODO 0 MATERIAL FILATI!L1CO __ 

BASTOS & CAMPOS, LOA. 

R. MAR/A ANDRADE. 55 - Telef. 83 41 08 

1100 - L1SBOA PORTUGAL 
)n 
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Recordando a I.a Exposi~ao Filatelica Portuguesa-1935 
Antes de entrar propriamente ne'sta 

evocar;:ao da prlmeira manifestar;:ao filatelica 
de caracter naclonal realizada em Portugal, 
desejo prestar a todos os leitores 0 se
gui'nte esclarecimemo: 

Parte deste artlgo )a fol publicada no 
orgao oficlal da F. P. F., .Filatelia Lusitana-, 
na sua prlmeira edir;:ao que veio a publico 
em Setembro de 1981. 

Em virtude da interrupr;:ao verlficada na 
edir;:ao da mencionada publicar;:ao, solicltel 
ao Clube Filatelico de Portugal a Inserr;:ao, 
no seu Boletim peri6dlco, da conclusao de 
a Recoroando a 1." ElCJloslr;:ao Filat6lica 
Portuguesa,- 1935 •. 

Amavelmente foi-me pusto a dlsposlr;:ao 
o espar;:o necessario para a publicar;:ao deste 
artigo. 

Os meus agradecimentos 

A 1.' Exposi<;ao Filatelica Portuguesa 
(antiga denomlnar;:ao da·s exposir;:6es Nacio
nais) realizou-se nos saloes do Edificio da 
Camara Municipal de Usboa, tendo sido 

par Joao Lemos da Silveira 

inaugurada no dia 11 de Junho pelo Chefe 
do Estado, General Carmona. 

A Exposir;:ao decor~eu em do Is saloes 
dos Par;:os do concelho, no prlme-ko dos 
quais ficou instalada a secr;:ao oficlal (como 
entao se designava) composta pela Admi
nistrar;:ao Geral dos Correios, posto do Cor
reia e Casa da· Moeda, e no segundo a ma
terial envl'ado para a Exposi<;ao por colec
cionadores e negociantes. 

Na secr;:ao dos coleccinnadores e nego
ciantes eXlbiam-se as segulntes partlclpa
r;:oes: 

Grupe I - um estudo dos selos de relevo 
de Portugal do dr. Carlos Pinto Trincao e 
um estudo de Ceres do coronel Ramalho, 
exposto pela familia. 

Grupo 11- colecr;:ao de 10 rels .Provi
s6rlo-, de 1893 do dr. Carlos Pinto Trincao, 
o negociante A. Simoes Ferreira expos as 
emissoes de Portugal de 1853, 1855, 1856-7 
e 1862-4, colecr;:1Io de Ceres do dr. Henrlque 
von Bonhorst, colecr;:ao de ceres do sr. Jose 
Francisco da Costa, colec<;ao de Espanha do 
dr. Carlos Pinto Trincao, colecr;:ao do Brasil 

Comissao Organlzadora da i.' ExpDSI~iio Fllat611ca Portuguesa 
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Comissao Organlzadora da i.' ExpDSI~iio Fllat611ca Portuguesa 
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do sr. Pierre Sorlot, eolecc;:ao de San Marino 
do sr. Francisco B. Falcao. 

Grupo III -eoleec;:ao de Portugal e Co16-
nlas do eap/taa-tenente Fernando Pereira de 
Sousa, eoleeC;:Bo de selos antonlnos da sr.' 
D. Helena Pinheiro, eolecC;:Bo das emissoes 
Vasco da Gama do tenente Fernando Barros, 
eolecC;:Bo de 'Portugal do Sr. Conde da Fo.1gosa, 
eoleeC;:Bo de Portugal e Col6nias, eoleeC;:Bo 
de ,selos de guerra de Marsha''' , Nova Gulna 
e Samoa, eolecC;:Bo do Brasil, eoleeC;:BO oO's 
Estados da Igrela e eolecC;:Bo de Italia, todas 
perteneentes ao sr. Ernesto dos Santos Bas
tos. Neste Grupo partleiparam os lovens ea
leeeionadores Jose Gomes de Sousa e Marlo 
Henrlque Baptista Leiria, respectlvamente, 
com Franc;:a e Col6nlas e Portugal e Col6nlas. 

Grupo IV - eDleeC;:Bo de selos antlgos 
em folhas Ineiras de Carlos George, Hist6rla 
Modema de Portugal pelo selo do sr. J. N. 
Marsden, eoleeC;:Bo de reimpressoes e curiO'
sas fa/sifieac;:oes dos selas D. Marla " do 
dr. Carlos Pinto Tr.lneBo, eolecC;:BO de correlD 
aereo da Europa do sr. Perry Vidal, colee
C;:BO de aerogramas e voos de correio aereo 
de to do 0 mundo do sr. Leopoldo Cihlar, 
coleeC;:Bo de Portugal e Col6nias do sr. Ga
mes de Sousa, colecc;:ao de Portug~f e Co-
16nlas do sr. Vasco Selxas, oolecC;:Bo de se
los comemoratlvos de Exposic;:oes Filateflcas 
do dr. Henrlque Vaz Ferreira, coleeC;:Bo de 
prlmeiras emlssoes do Chile do brlgadelro 
Raul Esteves, eolecC;:Bo de Inglaterra, Franc;:a, 
Belgica e Col6nias Itaflanas e Inglesas do 
coronel Pinto Os6rio, colecC;:Bo de Holanda 

e Col6nias do sr. Carlos George, eoleeC;:Bo 
do Brasil, Estados Unidos e Espanha do sr. 
Sousa Freitas. 

Colecqiio de eatudo dos selos de relevo de Portugal, 
do expositor Dr. Carlos Trlnciio 

Grupo V -literatura filateflca : aCatalogo 
de selos postals de Portugal e Col6nlas de 
1935, • Portugal Filatefleo., .Os selos em 
relevo de Portugal., da A. Simoes Ferreira 
-I timbre postafl dei francobofl portughese 
de Constantino SalvI aLes timbres de la 
C.' de Mozambique et leurs varletes (1918-
-1935)., Annales de Phl/atelie- e -La Guerra 
du Pacifique_ do Prof. Francis Renault, sec. 
C;:BO filatelica do -Diarlo Ifustrado de Henri
que M19:nrero e a 'f.he Standard catalogue of 
the postage stamps of the world, 1935. de 
Whitfield King. 

Grupo VI - albuns e aeess6rlos fl/atelicos 
de A. Simoes Ferreira, Paragon, Acme e Cos
mos, Whitfield King e Paul Koch. 

Flzeram parte do Juri da 1.' ExposiC;:Bo 
Filateliea Portuguesa os srs. Carlos George, 
dr. Carlos TrlncBo, Francisco Perry Vidal, 
eng. Henrique Pinto Bravo e John Norris 
Marsden. A primeira reuniBo do Juri teve 
lugar no dla 4 de Junho', tendo sido eseolhldo 
para seu presidente 0 sr. John Norris Mars
den e para seu secreta rio 0 sr. dr. Carlos 
TrincBo. 

(Cont~nua no proximo mimero) 
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ANUNCIOS ECONOMICOS 
{ 

MINIMO, AT~ 5 L1NHAS 
TABELA DE PUBLICI DADE: CADA L1NHA A MAIS 

50$00 
10$00 

Catalogo Yvert 1983 - Completo ou em 
vDlumes isolados. Disponrvel ja. Peea ol'r
cula,r 'Informativa de Iprec;:os ,para' Sergio W. 
de Sousa S:moes - FJ/atelia- Telef. 22248 
- 2500 CaMas da Rainha. 

Prec;8rio de Sobre;;critos do Prlmeko Dla 
de Portuga,1 - Se colecciona os envelopes 
edl,tados pelos corral os (ou pensa ~ole~io
nar) todos com series cornpl etas , nao delxe 
de ~oliclta:r 'este r:;recario. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Ra'inha. 

Troco selos em quanti dade 50 da Che
eoslovaqula. Europa (Ost) por Portug~1 e 
Europa (West) . Vaelav Moucka. Hlboka 5. 
949 01 Nitra. Checoslovaquia. 

Sa e revendedor - Temos em dlstrlbul
bulC;:Bo gratulta urn prec;:arlo de pacotes com 
selos, tematlcos e outros, alem de todo 0 
material filatelico, e que naturalmente Ihe 
'int eressa. SergIo W. de Sousa Simoes-
2500 Caldas da Rainha. 

Deselo por troea selos novas de Portugal. 
Oferec;:o Italia, Vaticano e Espanha. 

Giovanni Curcio. Appla Nuova 572 / F. 
o 0179 Roma. Italia. 

Ccmpro, F. D. C., provas, ens a iD's, etc., 
relacionados com os temas -Vefeulos Mo
torlza:dos» «GuerraD e -R'efuglados.. Enviar 
propostas 'a Paulo Sa Machado, Rua Direita 
das Campinas, 33 - 4100 Porto. 

Selos novos em ckculaC;:Bo - £mflqul
daC;:lio dos seus pedldos de selDs ou mate
rla,1 fila-telico, pode env/ar"llos selos das 
emlssoes de Portugal, para Usa 'na corres
pondencla. Uma boa ocaslao para desfazer-se 
do que tiver a mais. Sergio. W. de Sousa 
Simoes - 2500 Cald-is da Ra,mlla. 

Compro, Troco e V'endo se:los classicos, 
todas as series. T,ematicas, novas ou, usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo albuns 
e matenal fl'fatellco. A. Borges Brlto--
2830 Barreiro - Po-tuga! - Telef. 2072329. 

Voce que sabe escolher ... pols claro! Es
colhe folhas em formato internael'Onal nos 
modelos Normal, Extra o~ Luxo, .!pa'ra mon
tagem das SUBS col,ecc;:oes, edltadas por 
Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas 
da Ralnha. Amostras contra esc. 30$00 para 
despesas, 'logo dedu1.·dos na prlmel:ra com
pra. 

Ser-les Novas e Jsadas de Portugal e UI
tramar. Atendo ilstns. Envio a eobranc;:a. 
Descontos 50%. 

Benjamim F. Castro 
Molnhos - FOl'nos 

4520 V. Fel'ra 

Envla 150$00 em notas ou series nov~s 
ao valor facial. Reeebera 130 selos de. It~ha, 
eomemorativos, usa dO's das ultlmas emlssoes. 
Diego Ruzzante. Via S. Vlgllio 37. 
20142 M/llano - ItaHoa 

Compro e vendo sel05 novas e usados, 
Portuga,1 e Col6nlas, Novos Parses Lingua Lu
sa 'e Estrangelras, as slim como todos os Ta
mas, ,Blocos, Sobrescrltos, etc. Remeta lis
tas -em dupHcado e selo 8$50 para res
posta a: Si,lva Pereira, Rua Antonio Nobre, 
43-2.·, ,Dt.o -1500 L sboa - Telef. 784816. 

Servic;:o ,individual de Introduc;:lio: Mun
dial! Onico! Revlsta's 'internaelonals de eor
respondentesl AI,a,rgtle os seus horlzont~sl 
Infonmavoes gratis I Escreva hOje. -Flllfe 
Contlnentes Olub. Waitakere, Nova ZelBndla / 
/New Zea,land. 
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Henrlque Baptista Leiria, respectlvamente, 
com Franc;:a e Col6nlas e Portugal e Col6nlas. 

Grupo IV - eDleeC;:Bo de selos antlgos 
em folhas Ineiras de Carlos George, Hist6rla 
Modema de Portugal pelo selo do sr. J. N. 
Marsden, eoleeC;:Bo de reimpressoes e curiO'
sas fa/sifieac;:oes dos selas D. Marla " do 
dr. Carlos Pinto Tr.lneBo, eolecC;:BO de correlD 
aereo da Europa do sr. Perry Vidal, colee
C;:BO de aerogramas e voos de correio aereo 
de to do 0 mundo do sr. Leopoldo Cihlar, 
coleeC;:Bo de Portugal e Col6nias do sr. Ga
mes de Sousa, colecc;:ao de Portug~f e Co-
16nlas do sr. Vasco Selxas, oolecC;:Bo de se
los comemoratlvos de Exposic;:oes Filateflcas 
do dr. Henrlque Vaz Ferreira, coleeC;:Bo de 
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Raul Esteves, eolecC;:Bo de Inglaterra, Franc;:a, 
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Colecqiio de eatudo dos selos de relevo de Portugal, 
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Grupo V -literatura filateflca : aCatalogo 
de selos postals de Portugal e Col6nlas de 
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relevo de Portugal., da A. Simoes Ferreira 
-I timbre postafl dei francobofl portughese 
de Constantino SalvI aLes timbres de la 
C.' de Mozambique et leurs varletes (1918-
-1935)., Annales de Phl/atelie- e -La Guerra 
du Pacifique_ do Prof. Francis Renault, sec. 
C;:BO filatelica do -Diarlo Ifustrado de Henri
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Grupo VI - albuns e aeess6rlos fl/atelicos 
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Flzeram parte do Juri da 1.' ExposiC;:Bo 
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den e para seu secreta rio 0 sr. dr. Carlos 
TrincBo. 

(Cont~nua no proximo mimero) 
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ANUNCIOS ECONOMICOS 
{ 

MINIMO, AT~ 5 L1NHAS 
TABELA DE PUBLICI DADE: CADA L1NHA A MAIS 

50$00 
10$00 

Catalogo Yvert 1983 - Completo ou em 
vDlumes isolados. Disponrvel ja. Peea ol'r
cula,r 'Informativa de Iprec;:os ,para' Sergio W. 
de Sousa S:moes - FJ/atelia- Telef. 22248 
- 2500 CaMas da Rainha. 

Prec;8rio de Sobre;;critos do Prlmeko Dla 
de Portuga,1 - Se colecciona os envelopes 
edl,tados pelos corral os (ou pensa ~ole~io
nar) todos com series cornpl etas , nao delxe 
de ~oliclta:r 'este r:;recario. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Ra'inha. 

Troco selos em quanti dade 50 da Che
eoslovaqula. Europa (Ost) por Portug~1 e 
Europa (West) . Vaelav Moucka. Hlboka 5. 
949 01 Nitra. Checoslovaquia. 

Sa e revendedor - Temos em dlstrlbul
bulC;:Bo gratulta urn prec;:arlo de pacotes com 
selos, tematlcos e outros, alem de todo 0 
material filatelico, e que naturalmente Ihe 
'int eressa. SergIo W. de Sousa Simoes-
2500 Caldas da Rainha. 

Deselo por troea selos novas de Portugal. 
Oferec;:o Italia, Vaticano e Espanha. 

Giovanni Curcio. Appla Nuova 572 / F. 
o 0179 Roma. Italia. 

Ccmpro, F. D. C., provas, ens a iD's, etc., 
relacionados com os temas -Vefeulos Mo
torlza:dos» «GuerraD e -R'efuglados.. Enviar 
propostas 'a Paulo Sa Machado, Rua Direita 
das Campinas, 33 - 4100 Porto. 

Selos novos em ckculaC;:Bo - £mflqul
daC;:lio dos seus pedldos de selDs ou mate
rla,1 fila-telico, pode env/ar"llos selos das 
emlssoes de Portugal, para Usa 'na corres
pondencla. Uma boa ocaslao para desfazer-se 
do que tiver a mais. Sergio. W. de Sousa 
Simoes - 2500 Cald-is da Ra,mlla. 

Compro, Troco e V'endo se:los classicos, 
todas as series. T,ematicas, novas ou, usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo albuns 
e matenal fl'fatellco. A. Borges Brlto--
2830 Barreiro - Po-tuga! - Telef. 2072329. 

Voce que sabe escolher ... pols claro! Es
colhe folhas em formato internael'Onal nos 
modelos Normal, Extra o~ Luxo, .!pa'ra mon
tagem das SUBS col,ecc;:oes, edltadas por 
Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas 
da Ralnha. Amostras contra esc. 30$00 para 
despesas, 'logo dedu1.·dos na prlmel:ra com
pra. 

Ser-les Novas e Jsadas de Portugal e UI
tramar. Atendo ilstns. Envio a eobranc;:a. 
Descontos 50%. 

Benjamim F. Castro 
Molnhos - FOl'nos 

4520 V. Fel'ra 

Envla 150$00 em notas ou series nov~s 
ao valor facial. Reeebera 130 selos de. It~ha, 
eomemorativos, usa dO's das ultlmas emlssoes. 
Diego Ruzzante. Via S. Vlgllio 37. 
20142 M/llano - ItaHoa 

Compro e vendo sel05 novas e usados, 
Portuga,1 e Col6nlas, Novos Parses Lingua Lu
sa 'e Estrangelras, as slim como todos os Ta
mas, ,Blocos, Sobrescrltos, etc. Remeta lis
tas -em dupHcado e selo 8$50 para res
posta a: Si,lva Pereira, Rua Antonio Nobre, 
43-2.·, ,Dt.o -1500 L sboa - Telef. 784816. 

Servic;:o ,individual de Introduc;:lio: Mun
dial! Onico! Revlsta's 'internaelonals de eor
respondentesl AI,a,rgtle os seus horlzont~sl 
Infonmavoes gratis I Escreva hOje. -Flllfe 
Contlnentes Olub. Waitakere, Nova ZelBndla / 
/New Zea,land. 
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Aolberto Abrantes 
Abron-hosa do Mato 
3530 Mangualde 
Tr., camp., vende selos novas e usados 

de Portuga,l e posta,j,s maximos e Castel as 
de Portugal em poot:Ois Hustrados. 

Novas emissoes de todo 0 mundo par 
pafses e temas - Esota e uma das nossas 
grandes especiaHdad,,'sl Melhores ,p~~os e 
desejo de servir bern. Pec;a ci,J'lCular de Ins
cr.i(,;ao IProntamenot-e croviada. Serg'io W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Ra'inha. 

Selos. Compro e venda. 
Lotes, .'stocks-, colec~oes 'novas au usa

dos. 
T'enho gl'andes .,stocks- de selos clas

sicos, novas e usados, em -exemplares de 
excapcional qua'lidade, bem. como todos as 
res'mntes do Continente, e series do Ultra
mar. 

Telefone 833878. 
Rua Joao Frederico Ludoviee, 18-2.° Dt.o 
1500 Usboa 

Tiras plastlcas f) clas&ifi.cadores
E todo 0 restante material fIIatellco. Em dls
tribul~ao gratuita. urn pre~arlo que Ihe sera 

'reme1!1d~ c~mo todo 0 prazer. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Ca,lda's da Rainha. 

Pretendo series novas compleotas de Angola 
Aleksander Kuziota. uL Hutnicza or 5/9 . 
67-100 Nowa SoL Polon'la. 

Dou selos da U.R.S.S. etc. Desejo selos 
de todos os pa,ises. Co~r. ing. fro a·lem 
J. E. ManHoff. 'Poste Restante. 290000: 
Lvov. U:R.S.S. 

Vendo uma grande colec~ao de selos de 
Portugal, com variedades de cores e outras. 
Muitos repetidos das primeiras emisoes, no
vos e usados. Series Novas. Colec~ao quase 
completa de F DC de Portugal. Classicos 
dos A~ores e Madeira, novos e usados. 
Respondo a todas as cartas. Corresponden
cia em Espanhol, Portugues e Frances. Jac
ques Pereira. 2 REI-CIS 20250 Corte. France. 

Folhlnhas com os rnals belos carlmbos 
de Portugal - Esta'lClm edltadas ate final 
de 1980, 457 folhi.,has com mareas dife
rentes. Salvo a nU''Tlero urn, esgotada (e 
que compramos par multo born pre~o) esta 
a temp_o de adquirir todo 0 conjunto. Eri, dis
trlbul~ao urn catalogo-pre~arlo, que envlare
mos gratis a simples pedldo, bern como 
amostras Ipara quem nao as conh~a. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 Caidas da Ral
nha. 

Carta,s antigas, com ou sem selo, com
pro, pagando bern. Paulo Sa Machado, R. DI
relta das Camplnas, 33-4100 Porto. 

Pre~ar.jo de series completas novas de 
Portuga,I-Abrangen10 0 perfodo de 1953 
a 1980, e muitas antul'iores. Envia-se gratis. 
Serg'io W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas 
da Rainha. 

Selos vendo e compro, novos e usados, 
Contlnente e ex·coI6nlas. Bons pre~os. M. 
LeiJ1:ao. Rua H. Late 19 - 1.0 Frente. Casal 
S. Bras, 2700 Amad:)ra. 

Offer: 'Stampas etc. of U. R. S. S. Wanted: 
stamps from all over the world. Carr: Eng. 
Germ. Fr. J. E. ManHov. Poste Restante, 
290000 Lvov. USSR. 

CheJ'lChe timbres neufs iClU Portugal
bonne timbres 'neuf/ oblitere de Italie, Vati
can, st. Mari,n, Europe Occldentale- Envo
yez Mancolistes - I,ng. Ma,crelli· Calatafiml 
21, Rim).nl -Italie. ' 

. Estou Interessado na troca de selos. De
seJo selos novos e usados em series com
pi etas dos temas: Natal, Cosmos, Flora e 
Fauna. Cor·respondencla em russo alemao 
ingles ou esperanto. Sou s6cio da, Polish 
Philatelist Union. A,ndr-ezej Danysz. Skr. 
pocZ't. 185. 38-400 Krosno. Pol6nia. 

Europa de leste. Ofere~o aos melho.res 
pre~os series novas tematlca's au autras 
incluindo nov.'dades. F. LoureJ.ro, Rua Eng ~ 
Ferreira Mesquita, lote A - 1.0 D - 1000 
Lisboa. 

Pacotes com 'sel?,d tematlcos e por pai
~es - 0 rnals ComPIOt.:O conJunto de temas 
Jama,is apresentado. Solicite ;pr~arlo. Ser
gio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da 
Ra'inha. 
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troco selos 100/100 e 'serl'es novas e 
postals. Maclqg. Skr. pa,rtowa 251. PL 90-001. 
Lodz 1. Pol6nia. 

Colecciono tudo de Portugal: selos, 'in
teiros 1P0stals, cartas anti gas, notas, 'Iota
I'ia, etc ... e Gibraltar e .Oficlnas- Inglesas 
ou Marrocos. Dou em troca selos novos e 
usados de Espanha. Andorra. I'ntekos e selos 
usados de todo 0 Mundo, ciontas de eha-ruoto 
e Lotarla Espanhola. Jose Rodriguez. Apar
tado 781. Murcia. Espanha. 

Jorge Vieira, Avenlda da Boavlsta, 713-4.° 
Dt.0-4100 Porto. Pretende por compra ou 
troca selos perfurados de Inglaterra, Fran
~a, Portugal e Ex-CoI6nlas. Base de compra 
10% de catalogo. Tambem pretende par troca 
ou compra: provas, erros, .especlmens- e 
cartas pre-filate"'cas e ate 1930. 

Boa oportunid2.de: Selos de Macau: 
-100 selos ,novos, sobrantes, alguns re

petidos, valor Eladlo 82: 3150$ venda por 
2000S. 

-Dadamo c/60 selos usados. dlferentes, 
valor Eladio 82: 1 200$; vendo por 750$. 

-Album 41 fls. Eiladio, c/ 179 selos dife
renres, sendo 113 novos, valor Eladlo 82: 
8 200$; venda 4 500$. 

Remessa's ,palo correlo a cobra:nr;:a, me
tade 'das ctespesas. Escrever para ALC. Rua 
Diogo Ber;nardes, 6·1.0·D. 1700 Llsboa (S6-
clo 145 do e IF/p.) 

Deseja contactar Filatelistas de todo 0 
mundo? Fac;:a-o com facllidade: aprenda Es
peranto - irngua' Interna,clonal neutra, de 
facil aprendlzagem cuJa gramatlca tern ape
nas 16 regras (I) - e assine a Revlsta Por
tuguesa de Esperanto. Pe~a Informa~oes a 
Assoclac;:ao PortuguE!"Ja de Esperanto, Rua 

Dr. Joao Couto, .0.0 6, ric A-1500 L!sboa. 

Enviem 100 selos dl.ferentes de Portugal, 
Angola au Mo~amblque ou 200 selos dl.fe
rentes de todo 0 mundo. Em troca envlo 
100 selos dlferentes da FlnlAndla, Suecia 
ou Dlnamarca. Olavl Palevno. Helslnqlnkatu 
26 B 48 00570-Hlkl 53. Flnlandls. 

Free priceHst over Norway, ·Portuga,1 and 
Faroe Islands. I Also want to buy Made!,ra/ 
/Azores. Helge Boe. Box 1243. Kal'msund, 
5500 Haugesund Norway. 

Desejo Ipor troca ·selos novos de Portu
gal. Ofere~o Italia, Vaticano e Es.panha. Gio
vanni Curcio. Awla Nuova 572/F. 00179 
Roma. Italia. 

Desejo selos 'novos, .series compl etas , 
Portuga,I, ex-col6nias, todos os paises de ex
pressao Iportuguesa, Andorra, Monaco, In
glaterra e ex-colonlas. Dou em troea, Fran~a 
e diversos pafses do mundo, series tema
tlcas ou outras. Base de troca, valor facial 
para as novidades e catalogo .Yvert- para 
as series anti gas. Fatima Simoes. 4, Allee 
,des Doyennes. 77230 Dammartin-en-Goele. 
F.ranee. 

Vendo selos ,novos de Espanha, Brasil, 
Mo~ambique, Suic;a. Fauna y Flora, ou troco 
por selos novos de Portugal. Inaclo Rosado 
Grifo. C. Fray Junl,pero Serra, 57-42.' Valen
cla-14. Es;panha. 

Estou Interessado em trocar selos novas 
e Intelros ,postals, novos ou usados, de Por
tugal 'e outro material filateli.co sobre 0 
Papa Joao Paulo (( e Lufs Vaz de Camoes, 
selos, car·imbos, Inteiros, FDCs, etc., sabre 
outros temas. Ofere~o todo 0 materla,1 Hla· 
tellco da Pol6nla, muito da U.R.S.S., DDR, 
Checoslovaqu'a, etc. Correspondencl'a: par
tugues, espanhol, frances, .ingles, aiemao, 
·italiano. Andrzej Philips, skrytka !pocztowa 
42, 60-260 Poznan 34, Pol6nla. 

Boa ooPortunidade para filatelistas me
dlos ou prlnciplant~s: Selos novas ou usa
dos e sdbrescritos FDC - de Portugal Con
tionental ou Ultramar'no - vendo par metade 
do pre~o do Catal JoC]O Eladio+metade das 
des:pesa,s, correia a cobranca. 

En"i:>,r listl''' OF'"'' Ale R. DiOQo Bp.l1np,r
des, 6-1.oJD. 1700 Lisbaa (S6clo n.O 145 do 
C. F. P.) 

Contra 50/ 100 comernora<tivos de Portugal 
ou Espanha dou 60/120 com. de Italia, S. Ma
I"ino, Franc;:a, Malon:~s po·r ma,iores. Mario 
B'ertazlonl, Wa Gemito 10 - 4013 G - Bo
logna - ltalis. 
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Mo~ambique, Suic;a. Fauna y Flora, ou troco 
por selos novos de Portugal. Inaclo Rosado 
Grifo. C. Fray Junl,pero Serra, 57-42.' Valen
cla-14. Es;panha. 

Estou Interessado em trocar selos novas 
e Intelros ,postals, novos ou usados, de Por
tugal 'e outro material filateli.co sobre 0 
Papa Joao Paulo (( e Lufs Vaz de Camoes, 
selos, car·imbos, Inteiros, FDCs, etc., sabre 
outros temas. Ofere~o todo 0 materla,1 Hla· 
tellco da Pol6nla, muito da U.R.S.S., DDR, 
Checoslovaqu'a, etc. Correspondencl'a: par
tugues, espanhol, frances, .ingles, aiemao, 
·italiano. Andrzej Philips, skrytka !pocztowa 
42, 60-260 Poznan 34, Pol6nla. 

Boa ooPortunidade para filatelistas me
dlos ou prlnciplant~s: Selos novas ou usa
dos e sdbrescritos FDC - de Portugal Con
tionental ou Ultramar'no - vendo par metade 
do pre~o do Catal JoC]O Eladio+metade das 
des:pesa,s, correia a cobranca. 

En"i:>,r listl''' OF'"'' Ale R. DiOQo Bp.l1np,r
des, 6-1.oJD. 1700 Lisbaa (S6clo n.O 145 do 
C. F. P.) 

Contra 50/ 100 comernora<tivos de Portugal 
ou Espanha dou 60/120 com. de Italia, S. Ma
I"ino, Franc;:a, Malon:~s po·r ma,iores. Mario 
B'ertazlonl, Wa Gemito 10 - 4013 G - Bo
logna - ltalis. 
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Troco e compro selos 'Portugueses de 
maqulrnas automatlcas. Justfno Cruz Stubaler. 
Str. 31. 'D. 7000 Stutltgart 1. Alemanha. 

Ofere{:o tooo 0 material filatelico da Po
Ionia. Selos novos e usados. Inteiros. FOC. 
Car.lmbos comemorativos. Tambem de ou
tros parses DDR, URSS, Cuba, Hungria Ro
menia e Mongolia. Andrzej Phflfps. Sk~ka 
pocztowa 42. 60-260 Poznan 34. Polon-ia. 

Apelo a .todos os col·eccionadoresl Flla
telistas que queiram contactar com outras 
partes da Europa e do Mundo, escrevam 
para, completas .informac;oes, juntando um 
sobrescrito com 0 seu endere{:o e 2 CRI 
(Via superficie) ou 4 CRI (Via aerea) a: 
Klaus Noack. P. O. Box 810466. 0-7000 Stutt
gart 80. G'er-many. 

Estou interessado em blocos e selos 
novos,em series completas da Europa Ocl
dental. Tamas: Vlslta do Papa J. Paulo II, 
Natal, Fauna, Transportes, Desportos, Cos
mos, de todos os parses do mundo. P.rocuro 
selos usados, em series completas e blocos 
de temas dos 'Paises Af~lca, Guine Equat., 
Arabia e Paraguat merec;o em troca selos 
novos, em series completas e blocos de 
paises da Europa Orienta·I, Cuba e Mongolia. 
Bas·e Yvert. COJ'lrespondencla em frances e 
Ingles. Maksfmowlcz Stef.an. 15-950 Bla,lys
tok 1. P. O. Box 294 Polska. 

Me 'Interesas cartas .pre-fllatellcas de 
Portugal. Compro 0 camblo por novedades 
Espana·. En-vlar fotocoplas y IIstas precfos. 
G. Martin - Apartldo 436. V'lgo - Espana. 

Moedas da' India Portuguesa, algumas 
nao circuladas. Selos da India, Moc;amblqua, 
T·lmor, novos e usadas, Pacotes, Maximos 
e F. D. C. L. M. de Noronha, Homeopata,. 
Rua Alexandre Herculano, 19-5.° 1200 Lisboa', 
Telet.: 557527. 

Venda selos de Portugal e estrangei'ros, 
usados, bom prec;o. Envlo eademos 11 esco
Iha contra referenclas. f1debrando Cruz Coe
lho - Av. Combatentes, 44-2.0-E. 2000. San
tarem. 

Deseje trocar s'elos exclusl.vamente usa. 
dos com todo 0 mundo. Carrespondencla 
em Espanhol, Portugues, Frances, Ingles e 
ItaHana. Pedro Ros Y Pujol. Provldencla 11-
-15 ,B 2.° 3 .. , Barcelona 24 - Espana. 

Cabo Veme, Mo~amblque, Portugal, Ame
ri'cas. Tematicos e Novidades em Quantlda
des. Of.el'e{:o 0 mesmo de BrasiJ e outros. 
CO'lildi{:oes V.81ntajosas. 2160-G. J. Volpao Cal
xa Postal 223. Par.anagua PR BRASIL. 

CAT ALOGO YVERT 1983 - Completo ou 
em volumes Isolados. Disponrvel ja. Pe{:a 
circular 'infal1matlva de pre{:os para S~RGIO 
W. DE SOUSA SIMOES-FILATELIA-Te_ 
lefone 22248 - 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Compro !POstais antigos circulados e so
brescril'os do Protectorado Espan-hol em Mar
rocos, assim como Oficinas Inglesas, Fran
cesas e Alemas em Marrocos. Tambem Gl
bl18ltar e Espanha. Posso trocar por selos, 
moedas, etc. Jose Rodriguez Cal'le Huerto, 
8-3.°.0. Murcia-12. Espanha. 

Estou 'Interessado nos 'seguintes selos 
usados de Portugall, 'I'umerayao Eladio/83, em 
qual'ltidades ate 25 au malis de cada valor: 
716/19 - 726 - 744 - 752/54 - 798 _ 
805 - 807 - 818 - 861 - 862 - 883/84 
- 908 - 919 - 921 - 929 - 932 - 935/ 
/36 - 955 - 1131 - 1331/32 - 1519 _ 
1521/24 - 1528/29 - 1534 - 1539 - 1541 
- 1552/58 - 1560/ti6 - 1571/79 - 1582/ 
/88. 

Disponho de sel:>s usados de Portuga,I, 
em quantidades ,Idelltlcas acima ~ndlcadas: 
50 - 70 - 453 - 584 - 618 - 623 - 686 
- 771 - 773 - 804 - 810 - 836 839-
865 - 885 - 917 - 918 - 928 - 930 -
931 - 933 - 934 -- 939 - 942 - 943 -
1028 - 1031 - 1092 - 1100 - 1114 - 1151 
- 1147 - 1148 - 1160 - 1205. 

Possuo, a'lnda, os segulrntes selos novos 
de Portugal, que disnan-so aos eventuals in
tere'SSados: 155 - 16B - 170 - 592 - 639 
- 708 - 736 - 791 - 798 - 808 - 839-
843 - 857 - 861 -- 862 - 864 - 875 -
877 - 879 -- 884 - 886 - 888 - 891 _ 
898 - 900 - 902 - 916 -- 922 - 967 -968 
- 96~ -- 980 - 981 -- 1010 - 1013 - 1037 
- 1038 - 1045 - 1050 - 1064 - 1067 -
1128 - 1167 - 1183 -- 1190 - 1198 -1201 
- 1218 - 1230 - 1232 - 1267 - 1273 -
1315 -- 1322 -- 1353 -- 1357 -- 1362 __ 
1376 
- Soliotto as '1/ notrclas, a flm de combi. 
na,r-Sd as condlc;oes de mutuo Interesse. Os 
meus ag'radeclmentos. Enderec;o: Pedro Jose 
Waddington .peters -- Av. Joao Cnisostomo, 
81-4.° -1000 Lisboo. 
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TRANSPORTE DE CORREIO POR VIA SUBTERRANEA 

o sistema postal britanico e gera·lmente 
vlsto como um ,dos mats ,eficientes do mun
do, embora uma mInorla dos seus utentes 
com uma experiencla pBSsoa,1 contraria nao 
esteja posltivamente de acordo. 

Contudo, tanto os seus apoiantes como 
os seus oponent:es concordam que, seJa 
aquilo que for, Os Correios sao uma grande 
e complexa organizac;ao cobrindo uma gama 
Impression-ante de a,ctividades postals e de 
telecomunlca{:oes. 

Nao e de estranhar que existam multas 
facetas das suas operac;oes que sao, quase 
desconhecidas do grande publico. Destas, a 
mals 'invulgar deve ser 0 sistema de camlnho 
de ferro subterraneo que tem transportado 0 
correio atraves da cldade de Londres desde 
1927. Parece i:ncrivel que milhares de lon
drinos conhec;am tao ,pouco acerca deste 
comboio correio, ,multo 'embora ele corra em 
paralelo a ,um 'sector do Metropolitano de 
Londr'es. 

A decisao de construl-r 0 caminho de 
ferro 'subterraneo Ipara os Correios fOi to
mad a por ,recomendac;ao de um inquerlto 
felto em 1911 Ipara resolver os problemas 
de movimentar grandes quantidades de cor
respondencla, ,at raves das ruas superlotadas 
de Londres. 

. Naquele tempo as carrinhas dos COJ'lrelos 
da capital ainda eram puxadas a cavalos 
e apurou-se que, mesmo com a lntroducao 
de veiculos motorizados, a velocidade media 
para vlagens atraves de Londres, nao exce
derla 8 ,ml,lhas por hora. 

Para Lord Bruce, 0 Presidente do 'i,nque
r,lto, e a sua Comissao, a resposta evldente 
era 'ir -para 0 subsalo, decisao tomada com 
extrema ante-visao, pols ainda hOje 0 tran
sl·to que atravessa, Londres move-se a uma 
velocidade media de apenas 15 milhas por 
hora. 

A 'Dutra grande decisao do Inquerito fol 
qUe 0 cami,nho de ferro subterraneo, que 
Irla percorrer uma dlstancia de sels milhas 
e mela desde a Esta{:ao de Paddlngton no 
lado Ocidental de Londres ate Whitechapel 
no lado Orlenta,I, serla comandado electrl
camente. 

Fizeram-se, de facto, 'e~perl'enci,as entre 
1866 e 1874 para verlfica·r se 'Seria vl'avel 

por TERRY HATTON 

a propulsao Ipneumatlca. Contudo, esta ten
tatlva anterior de transferir a cor'respon
dencta para 0 subsolo fol abandonada devldo 
as di.ficuldades Insuperaveis de conservar 
o slsl'ema a ,prova de ar e produzindo, ao 
mesmo tempo, corrente de ar suficiente 
para' mover os carras com seguranc;a. 

Flna:lmente, ap6s a aprova{:ao do Gover
no, os trabal·hos do projecto come{:aram 
em 1913 sem qualquer oposlCao aparente ao 
esquema. Com ef.eito, 0 trabalho de cons
truc;ao foi bem recebido, pols velo oferecer 
novos empregos, bem Inecessitados, ao ope
rarlado de Londres. 

Apesar do trabalho ter sldo lnterrompido 
pela Guerra de 1914-1918, os sectores ja 
completos rprestaram fun{:oes multo utels. 
Foram ,utilizados como armazens para pro
teger os tesouros de arte da capita'i e outros 
val ores, dos estragos causados pelos bom
ba·rdeamentos dos Zeppelins. 

Flnalmente, completaram-se os tuneis em 
1926, os quais foram elltregues a English 
Electric Co., para serem equipados de acor
do com as espe'ci:fica{:oes dos Cor·relos. 
o Caminho de FeJ'lro fol inaugurado em 1927 
e, a excepc;ao da substituic;ao do material 
ckculante de base fixa por unldade artl· 
culadas em 1931, tem contionuadoa funcio
'nar, desde entao, sem qualquer .modi,fica{:ao . 

Os combolos electrlcos sao seml-automa
ticamellte control ados durante 0 percurso da 
sua viagem de seis m:·lhas e mela, desde 
Paddington via Westem District Office em 
Rathbone Place, West Central District Office 
em New Oxford Street, Mount Pleasant, East 
Central Office em Ki·ng Edward Street, li
verpool Street Station ate Eastern Di'strlot 
Office em Whl.techapel. 

Todo 0 'conceito do caminho de ferro 
gf.ra a volta do maior sector de dlstribuic;ao 
de correspondenciado Relno Unldo, em 
Mount Pleasant situ ado 'no centro do sis
tema - apenas a um passo do terminal prln
clpa,l dos Caml,nhos de Ferro brltanlcos, em 
KI'ngs Cross, Euston eSt. Pancras. Os outros 
dais terminals 'principals ,de Londres ao norte 
do Rio Tam!sa estao dlrectamente IIgados ao 
caminho de ferro ,posta·1 em Paddlngton e 
Uvenpool Street. Asslm, a correspondencla 
pode ser transportada raplda e eflciente-
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Troco e compro selos 'Portugueses de 
maqulrnas automatlcas. Justfno Cruz Stubaler. 
Str. 31. 'D. 7000 Stutltgart 1. Alemanha. 

Ofere{:o tooo 0 material filatelico da Po
Ionia. Selos novos e usados. Inteiros. FOC. 
Car.lmbos comemorativos. Tambem de ou
tros parses DDR, URSS, Cuba, Hungria Ro
menia e Mongolia. Andrzej Phflfps. Sk~ka 
pocztowa 42. 60-260 Poznan 34. Polon-ia. 

Apelo a .todos os col·eccionadoresl Flla
telistas que queiram contactar com outras 
partes da Europa e do Mundo, escrevam 
para, completas .informac;oes, juntando um 
sobrescrito com 0 seu endere{:o e 2 CRI 
(Via superficie) ou 4 CRI (Via aerea) a: 
Klaus Noack. P. O. Box 810466. 0-7000 Stutt
gart 80. G'er-many. 

Estou interessado em blocos e selos 
novos,em series completas da Europa Ocl
dental. Tamas: Vlslta do Papa J. Paulo II, 
Natal, Fauna, Transportes, Desportos, Cos
mos, de todos os parses do mundo. P.rocuro 
selos usados, em series completas e blocos 
de temas dos 'Paises Af~lca, Guine Equat., 
Arabia e Paraguat merec;o em troca selos 
novos, em series completas e blocos de 
paises da Europa Orienta·I, Cuba e Mongolia. 
Bas·e Yvert. COJ'lrespondencla em frances e 
Ingles. Maksfmowlcz Stef.an. 15-950 Bla,lys
tok 1. P. O. Box 294 Polska. 

Me 'Interesas cartas .pre-fllatellcas de 
Portugal. Compro 0 camblo por novedades 
Espana·. En-vlar fotocoplas y IIstas precfos. 
G. Martin - Apartldo 436. V'lgo - Espana. 

Moedas da' India Portuguesa, algumas 
nao circuladas. Selos da India, Moc;amblqua, 
T·lmor, novos e usadas, Pacotes, Maximos 
e F. D. C. L. M. de Noronha, Homeopata,. 
Rua Alexandre Herculano, 19-5.° 1200 Lisboa', 
Telet.: 557527. 

Venda selos de Portugal e estrangei'ros, 
usados, bom prec;o. Envlo eademos 11 esco
Iha contra referenclas. f1debrando Cruz Coe
lho - Av. Combatentes, 44-2.0-E. 2000. San
tarem. 

Deseje trocar s'elos exclusl.vamente usa. 
dos com todo 0 mundo. Carrespondencla 
em Espanhol, Portugues, Frances, Ingles e 
ItaHana. Pedro Ros Y Pujol. Provldencla 11-
-15 ,B 2.° 3 .. , Barcelona 24 - Espana. 

Cabo Veme, Mo~amblque, Portugal, Ame
ri'cas. Tematicos e Novidades em Quantlda
des. Of.el'e{:o 0 mesmo de BrasiJ e outros. 
CO'lildi{:oes V.81ntajosas. 2160-G. J. Volpao Cal
xa Postal 223. Par.anagua PR BRASIL. 

CAT ALOGO YVERT 1983 - Completo ou 
em volumes Isolados. Disponrvel ja. Pe{:a 
circular 'infal1matlva de pre{:os para S~RGIO 
W. DE SOUSA SIMOES-FILATELIA-Te_ 
lefone 22248 - 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Compro !POstais antigos circulados e so
brescril'os do Protectorado Espan-hol em Mar
rocos, assim como Oficinas Inglesas, Fran
cesas e Alemas em Marrocos. Tambem Gl
bl18ltar e Espanha. Posso trocar por selos, 
moedas, etc. Jose Rodriguez Cal'le Huerto, 
8-3.°.0. Murcia-12. Espanha. 

Estou 'Interessado nos 'seguintes selos 
usados de Portugall, 'I'umerayao Eladio/83, em 
qual'ltidades ate 25 au malis de cada valor: 
716/19 - 726 - 744 - 752/54 - 798 _ 
805 - 807 - 818 - 861 - 862 - 883/84 
- 908 - 919 - 921 - 929 - 932 - 935/ 
/36 - 955 - 1131 - 1331/32 - 1519 _ 
1521/24 - 1528/29 - 1534 - 1539 - 1541 
- 1552/58 - 1560/ti6 - 1571/79 - 1582/ 
/88. 

Disponho de sel:>s usados de Portuga,I, 
em quantidades ,Idelltlcas acima ~ndlcadas: 
50 - 70 - 453 - 584 - 618 - 623 - 686 
- 771 - 773 - 804 - 810 - 836 839-
865 - 885 - 917 - 918 - 928 - 930 -
931 - 933 - 934 -- 939 - 942 - 943 -
1028 - 1031 - 1092 - 1100 - 1114 - 1151 
- 1147 - 1148 - 1160 - 1205. 

Possuo, a'lnda, os segulrntes selos novos 
de Portugal, que disnan-so aos eventuals in
tere'SSados: 155 - 16B - 170 - 592 - 639 
- 708 - 736 - 791 - 798 - 808 - 839-
843 - 857 - 861 -- 862 - 864 - 875 -
877 - 879 -- 884 - 886 - 888 - 891 _ 
898 - 900 - 902 - 916 -- 922 - 967 -968 
- 96~ -- 980 - 981 -- 1010 - 1013 - 1037 
- 1038 - 1045 - 1050 - 1064 - 1067 -
1128 - 1167 - 1183 -- 1190 - 1198 -1201 
- 1218 - 1230 - 1232 - 1267 - 1273 -
1315 -- 1322 -- 1353 -- 1357 -- 1362 __ 
1376 
- Soliotto as '1/ notrclas, a flm de combi. 
na,r-Sd as condlc;oes de mutuo Interesse. Os 
meus ag'radeclmentos. Enderec;o: Pedro Jose 
Waddington .peters -- Av. Joao Cnisostomo, 
81-4.° -1000 Lisboo. 
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TRANSPORTE DE CORREIO POR VIA SUBTERRANEA 

o sistema postal britanico e gera·lmente 
vlsto como um ,dos mats ,eficientes do mun
do, embora uma mInorla dos seus utentes 
com uma experiencla pBSsoa,1 contraria nao 
esteja posltivamente de acordo. 

Contudo, tanto os seus apoiantes como 
os seus oponent:es concordam que, seJa 
aquilo que for, Os Correios sao uma grande 
e complexa organizac;ao cobrindo uma gama 
Impression-ante de a,ctividades postals e de 
telecomunlca{:oes. 

Nao e de estranhar que existam multas 
facetas das suas operac;oes que sao, quase 
desconhecidas do grande publico. Destas, a 
mals 'invulgar deve ser 0 sistema de camlnho 
de ferro subterraneo que tem transportado 0 
correio atraves da cldade de Londres desde 
1927. Parece i:ncrivel que milhares de lon
drinos conhec;am tao ,pouco acerca deste 
comboio correio, ,multo 'embora ele corra em 
paralelo a ,um 'sector do Metropolitano de 
Londr'es. 

A decisao de construl-r 0 caminho de 
ferro 'subterraneo Ipara os Correios fOi to
mad a por ,recomendac;ao de um inquerlto 
felto em 1911 Ipara resolver os problemas 
de movimentar grandes quantidades de cor
respondencla, ,at raves das ruas superlotadas 
de Londres. 

. Naquele tempo as carrinhas dos COJ'lrelos 
da capital ainda eram puxadas a cavalos 
e apurou-se que, mesmo com a lntroducao 
de veiculos motorizados, a velocidade media 
para vlagens atraves de Londres, nao exce
derla 8 ,ml,lhas por hora. 

Para Lord Bruce, 0 Presidente do 'i,nque
r,lto, e a sua Comissao, a resposta evldente 
era 'ir -para 0 subsalo, decisao tomada com 
extrema ante-visao, pols ainda hOje 0 tran
sl·to que atravessa, Londres move-se a uma 
velocidade media de apenas 15 milhas por 
hora. 

A 'Dutra grande decisao do Inquerito fol 
qUe 0 cami,nho de ferro subterraneo, que 
Irla percorrer uma dlstancia de sels milhas 
e mela desde a Esta{:ao de Paddlngton no 
lado Ocidental de Londres ate Whitechapel 
no lado Orlenta,I, serla comandado electrl
camente. 

Fizeram-se, de facto, 'e~perl'enci,as entre 
1866 e 1874 para verlfica·r se 'Seria vl'avel 
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a propulsao Ipneumatlca. Contudo, esta ten
tatlva anterior de transferir a cor'respon
dencta para 0 subsolo fol abandonada devldo 
as di.ficuldades Insuperaveis de conservar 
o slsl'ema a ,prova de ar e produzindo, ao 
mesmo tempo, corrente de ar suficiente 
para' mover os carras com seguranc;a. 

Flna:lmente, ap6s a aprova{:ao do Gover
no, os trabal·hos do projecto come{:aram 
em 1913 sem qualquer oposlCao aparente ao 
esquema. Com ef.eito, 0 trabalho de cons
truc;ao foi bem recebido, pols velo oferecer 
novos empregos, bem Inecessitados, ao ope
rarlado de Londres. 

Apesar do trabalho ter sldo lnterrompido 
pela Guerra de 1914-1918, os sectores ja 
completos rprestaram fun{:oes multo utels. 
Foram ,utilizados como armazens para pro
teger os tesouros de arte da capita'i e outros 
val ores, dos estragos causados pelos bom
ba·rdeamentos dos Zeppelins. 

Flnalmente, completaram-se os tuneis em 
1926, os quais foram elltregues a English 
Electric Co., para serem equipados de acor
do com as espe'ci:fica{:oes dos Cor·relos. 
o Caminho de FeJ'lro fol inaugurado em 1927 
e, a excepc;ao da substituic;ao do material 
ckculante de base fixa por unldade artl· 
culadas em 1931, tem contionuadoa funcio
'nar, desde entao, sem qualquer .modi,fica{:ao . 

Os combolos electrlcos sao seml-automa
ticamellte control ados durante 0 percurso da 
sua viagem de seis m:·lhas e mela, desde 
Paddington via Westem District Office em 
Rathbone Place, West Central District Office 
em New Oxford Street, Mount Pleasant, East 
Central Office em Ki·ng Edward Street, li
verpool Street Station ate Eastern Di'strlot 
Office em Whl.techapel. 

Todo 0 'conceito do caminho de ferro 
gf.ra a volta do maior sector de dlstribuic;ao 
de correspondenciado Relno Unldo, em 
Mount Pleasant situ ado 'no centro do sis
tema - apenas a um passo do terminal prln
clpa,l dos Caml,nhos de Ferro brltanlcos, em 
KI'ngs Cross, Euston eSt. Pancras. Os outros 
dais terminals 'principals ,de Londres ao norte 
do Rio Tam!sa estao dlrectamente IIgados ao 
caminho de ferro ,posta·1 em Paddlngton e 
Uvenpool Street. Asslm, a correspondencla 
pode ser transportada raplda e eflciente-
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mente entre as varias regieese atraves 
de Londres para se juntar aos Correios dos 
Servll,:os dos Caminhos de Ferro britanicos 
e IIga,r com a maioria das i,lhas britanicas. 

Cada estacao tern duas plataformas e os 
comboios percorrem sobre carris as direc
yees leste e oeste. A viagem completa leva 
38 minutos a uma velocidade que atinge 
35 milhas/ hora. 

A excepcao de Liverpool Street, cada 
estacao fOi construfda como pa'rte integrante 
dum sector de distribuicao na superffcie, 
sendo ligada com ela par elevadores e cor
re:as de transmissao, ou elevadores verti
cai,s de saco. Assim, ao longo de todo 0 
percurso sao carregados e desca'rregados 
sacos contendo cartas e embrulhos e marca
dos para 0 seu destino. Sao manuseados 
dia,riamente cerca de 35000 sacos de cor
respondencia. Ha uma estimativa de que 
aproximadamente urn teryo do correio de 
Londres e transportado por este caminho 
de fer,ro. 

Nao obstante ser diffcil cakular a nu
mero de vefculos de estrada necessarios 
para transportar esta quantidade de correia, 
e evidente 0 papel vital que 0 sistema de 
cam!nhos de ferro desempenha em descon
gestionar as estradas tao pesadamente con
gestionadas. 

o pessoal do caminho de ferro pode-se 
gabar de seguranca· e velocidade. Os com
boios passaro com 4 ou 5 minutos de inter
valo consoante a caudal de correspondencia, 
e sao contro-Iados urn por urn em todas as 
estac,:ees. Os horarios sao tao 'rigorosamente 
cumpridos que h8 apenas urns. tolerancia 
maxima de 1 mInuto antes de se tomarem 
quaofsquer medidas de contro,le. 

Sao 'raros os atrasos, tanto mais que as 
ta:lhas sao ca,lculadas no numero de minutos 
perdidos 'no tempo de operacao por 1000 
mi,lhas no decurso de urn ano. 

o material ckculante actual mente con
siste ainda em 48 dos comboios i,niciai's 
de 1931, mais novos prot6tlipos, 0 que perfaz 
urn total de 70000 viagens anuais, tendo co
barto 86 milhees de mj.Jhas. 

Os comboios tern 0 comprimento de 
27 Ipes e cada urn tern quatro conrtentores 
que pod'am transportar uma media de 15 sa
cos de cartas ou 6 sacos de volumes de 
cada vez. Os comboios sao urn exemplo de 
-des'gn- i1ndustrial na melhor concepyao da 
palavra, nao sendo espaco nenhum desper
diyado. Por exemplo, a rampa de ca,rga, que 
IIga a espaco ent're a plataforma e 0 com
boio para. que os contentoresseJam colo-

cados ou Urados tam bam fixa as conten
tares em :posiCao 'Para a sua viagem evi
tando assim dai s movimentos e duas pecas 
de equipamentos sapa'rados. 

A energia a fornecida Ipelo -National 
Grid» numa serie de pontos ao longo da 
Iinha, sendo transfor-mada e rectif'cada
utilizando rectificadores de a,rco de mercurio 
- a voltagem necessaria. 0 caminho de 
Ferro utiliza urn terceiro sistema pa'ra for
necer co~rente de traccao. Colocado central
mente, estes ca'rris tern 150 voltes, cor
rente D. C. nas areas das estayees forne
cendo uma velaeidade de 7 mi,lhas por hora 
aproximadamente, ou 440 voltes D. C. nos 
tUnais princ'pais, atingindo velocidades da 
cerca de 35 mil has par hora. Existem tam
bam geradores de reserva disponfveis para 
manter a sistema em accao ,na eventualidade 
duma falha geral de energia. 

Se bern que as comboios aeelerem e 
travem automarticamente conforme entram e 
partem das estac,:oes, eles estao sob a con
trole do pessoa,1 da estayao nas plata.formas 
durante a operacao de carga e descarga. 

Embora os comboios tenham de compri
memo 27 pes, sendo muito maofs pequenos 
do que os do Metro de Londres, as estacoes 
sao muito identicas, com grandes paredes 
circulares e tuneis as entradas e safdas. 

Os comboios deslizam sobr·e carris de 
2 pes em tUneis de 9 pes entre estacOes. 
ESttes tuneis de 2 vias saparam-'Se antes das 
estacoes em tuneis de 7 pes, cada urn com 
Iinha unica. 

o corte de energia nos carris provoca 
a paragem pre-seleccionada do comboio nas 
plataformas. De seguida" aproximam-se os 
carteiros , e com a ajuda dum sistema codi
ficado identificam e descarregam as con
tentores que estao marcados para a sua 
estacao antes de carrega·r,em outros conten
tares destinados a outras est-acoes. 

Assim que a operac,:ao de carga esta 
completa, 0 carteko faz funcionar urn sinal 
na plaJt:aforma a 0 comboio continua a sua 
marcha. Ao mover-se para dentro do tunal 
o comboio apanha a voltagem ma'is alta 
dos carris e ,com a· ajuda de uma 'i-nclinac;ao 
descendente ga,nha velocidade antes de chll
ga'r a uma inclinacao ascendente, que marca' 
a aproximac;ao a estayao seguinte. 

A ,profundidade media do camlnho de 
fel"ro e de 70 pes, mas as estayoes 61· 
tuam-se mais perto da superffcie. Este plano 
beneficia 0 sistema de duas maneiras: pri
meko, evita desgaste nos combo!os, espa
cialment-e dos mecanismos de t-ravao. A sa-
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gunda vantagem esta 'na distancia 'reduzida 
necessaria 'para que 0 comboio se movi
mente entre as estayoes ,e sectores de 
distribuicao poupando assim tempo e di
nheiro. 

A ,percentagem de aeidentes no caminho 
de ferro a extremamente baixa. Mesmo sem 
condutor, evita-se 0 choque dum comboio 
com outro que vai a frente por meio dum 
sistema de controle que corta, automatica
mente toda a ,energia it seccao do carril 
atras de cad a combo-io. 

Se 0 combo!o que vern atrasentrasse 
nesta aseccao morta-, dar-se-i'a a, tra,vagem 
com paragem imediata devido a falta de 
,energia. lal precaucao faz ainda grande 
parte da seguranca contemporanea do cami
nho de ferro. A mais recente Iinha subter
ranea ,de Londres, a Victoria Line, tarnbam 
opera com uma aseccao morta- de carril 
atras dos seus comboios. 

Outros di'sposi1!ivos de seguranca incluem 
paragens de emergencia, e em cada plata
forma estao colocados ala'rmes. Uma vez 
activados, eles col'tam toda a corrente de 
tracciio ,nas areas das estayoes. Outro dis
positivo de ,seguranc,:a a 0 detector automa
tico que 'nao deixa urn ,comboio entrar num 
tunel se os contento res nao ·estiverem bern 
fix~s. 

Tal como os 'restantes carnlnhos de ferro, 
o Caminho ,de Ferro dos Cor,reiD's tern com
boios eJ<ipressos e servicos de urgeneia. Al
guns comboi,os nao param 'em todas as es-

tayees, t8lis como as que transportam as 
malas que tern de apanhar 0 Correio Itine
rante ,numa das estacoes ,principais de 
Londres. Conforme se aglomera 0 cor,reio 
ao tim do dia, Os -intarvalos entl'e comboios 
sao reduzidos :para quatro minutos, e podem 
,ser Iigados dois comboios, 81 fim de aurnen
ta'r a capacidade. Em tampo no~mal ha cerca 
de 12 combolos 'Por hora em cada dkecc,:ao. 

A manutenyao a uma parte limportante do 
trabalho no caminho de ferro, sendo esta a 
razao porque a material tern durado tanto 
tempo. Exi,stem pianos para substituk 0 
material circulante antigo, mas como as 
unidades 'estao a funcionar tao bern, nao ha 
necessidade 'imediata 'Para substituic,:ao em 
massa. 

Durante duas hOI"as dis'rias, fora das 
horas de ,ponta -em relac,:ao ao correia, entre 
8 e 10 horas da manha, a linha encerra com 
o f,im ,de Se efectuarem pequenos traba,lhos 
de rotina para' a sua manutencao. Aos do
mingos, 0 unico d!a da semana em que a 
linha esta encerrada, podem-se executar tra
balhos ma'iores ,nos carris. Assim, e ap6s 0 
col'te de 'energia os proprios engenheiros 
dos Correios pod em entrar nos tunei's utili
zando combolos accionados a pilhas. 

Ha uma grande oficina de apoio no posto 
de Mount Pleasa,nt. E feita 'lIma revlsiio de 
rotina aos comboios por cada 2500 mHha's, 
e uma !J'1evisiio complete par cada 80 000 
milhas. E devido a este cui dado que 0 cami
nho de ,ferro funciona com tanta eficiencia 

Um combolo chage ii asta~o de Mount Pleasant e para automatlcamante PI11'II saf carragado a descarregado. 
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mente entre as varias regieese atraves 
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e rnantem 0 transporte diario de 300 tone· 
ladas de correio ao longo do sistema. 

Nao ha outra cidade <00 mundo que opere 
um caminho de ferro i9ua.I, e os 230 funcio
narios e engenhekos que 'nele trabalham 
sentem muito orgulho em mostra,lo aos nu· 
merosos visitantes dos Correios de alem-mar 
que 0 olham com ·inveja. 

SELOS 
Ja he muitos anos que exlstem varios 

,projeotos ,para prolongar ·esta rede subter· 
ranea, a tim de alcam;ar outros term ina is 
londrinos, especial mente aqueles ao sui do 
Tamisa. No entanto, todos esba~ram com 0 
factor custo, pOis 0 custo total do sistema 
existente - a rede total, 0 material eirculan· 
te e restante ·equipamento - fol de um mi· 
Ihao e meio de Iibras. Hoje em dia, essa 
soma apenas daria para cons-truir uma milha 
de tunel vazio. 

PORTUGAL, EX-COLCNIAS E 

ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

SI:RIES, ETC. 

¥¥ 

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

TELEF. 36 58 52 
(Traduzido com a devida venia, par 

Betty AJmOur, Do uBoletim da Camara 
de Comercio Luso-Bl'Iitiinica»). 

1200 LI S BOA 

•• u • ncu_. • • 

ELADIO DE SANTOS 
CASA FUNDA:DA EM 1922 

CATALOGOS 'ELADIO DE SANTOS PARA 1983 

44.' EDICAO 
A venda 

- SELOS DE PORTUGAL (Cantl:inente) 

Pelo correio: Porte ereg·isto 48$00 a cobranc;a rnais 1'5$00 

- SELOS DE PORTUGAL CONTINENTAL, INSU
LAR, ULTRAMARINO E NOVOS PArSES DE 
EXPRESSAO PORTUGUESA .................... . 

'flelo correio: Porte -eregisto 65$00 a cobranc;a mais 1'5$00 

n 

RUA BERNARDO LIMA, 27 - TEL. 54 97 25 
1100 LISBOA 

nn. n ft. . 

275$00 

575$00 

.... 
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MARCOFILIA DE PORTUCAL - LECISLA~AO 
- EMISSOES DE SELOS E MARCOFILIA 

DOS NOVOS PAISES DE EXPRESSAO PORTUCUESA 

campilado par JOS~ RODRIGO DIAS FERREIRA 

PORTUGAL 

CARIMBOS DO 1.": DIA DE CIRCULACAO 

FLORES REGIONAIS DA MADEIRA. Lis· 
boa, 31 de Agosto de 1982. Na 10ja de Fila
telia. Av. Casal Ribeiro, 28-1.·. 1096 L1S'boa 
Codex. Nas 10jas ·de Filatelia -de Porto, Coim
bra, Faro, Funcha,1 e Ponta Delgada. 

LUBRAPEX 82. L1sboa, 15 ide Outubro 
de 1982. Na· ·Iola de Filatelia. Av. Casa,1 Ri
beko, 28-1.°. 1096 L1sboa Codex. Nas lojas 
de FUatelia de Porto, Coimbra, Faro, Funchal 
e Ponta Delgada (Ac;ores). 

CARIMBOS COMEMORATIVOS 

GRANDE DIA DE INAUGURACOES. Maia 
(Douro), 12 de Julho de 1982. 

SEMANA DOS ACOR£S. Porto, 21 de Ju· 
Iho de 1982. 

JOGOS SEM FRONTEIRAS. Funchal, 27 
de Julho de 1982 . 

1.. SALAO FILATWCO E NUMISMATICO. 
PASTOR E CAO DA SERRA. Guarda,. 1 de 
Agosto de 1982. 

1.· CENTENARIO DA LlNHA DA BEIRA 
ALTA. Figueira da Foz, 3 <Ie Agosto de 1982. 

LISBON SAIL/82. Lisboa, 4 de Agosto de 
1982. 

LISBON SAIL/82. lisboa. 5 de Agosto de 
1982. 

ROMARIA DE SANTA MARTA DE POR. 
TUZELO. MOSTRA FILATWCA. Viana do 
Castelo, 6 de Agosto de 1982. 

2." FEIRA AGRICOLA. AGRO.BA'RROSO 
82. BoNeas, 8 de Agosto de 1982. 

1." FEIRA INTERNACIONAL DE COLEC. 
CIONISMO DO ALGARVE. 1." FICA 82. Alvor, 
8 de Agosto de 1982. 

JAMBORETE MADEIRA 82. UNIDADE. 
Funchal, 8 de Agosto de 1982. 

FESTAS DO DOURO/82, SALAO DA HLA
TELIA. Peso da Regua" 14 de Agosto de 1982. 

FESTAS DA RIA. MOSTRA FILATWCA. 
Aveiro, 14 de Agosto de 1982. 

1." MOSTRA FI LATW CA. TEMA: RIO L1. 
MA. Ponte de Lima, 14 de Agosto de 1982. 

AGRIVAL/82. III FEIRA AGRICOLA DO 
VALE DE SOUSA. Pena~iel, 21 de Agosto de 
1982. 

1.. SALAO FILATWCO CRUZ DE MALTA. 
Avo, 28 de Agosto de 1982. 

GRUFIL/G. C. C. PC/III MOSTRA FILA
Ti:L1CA. Cucujaes. Mofnhos, 3 de Setembro 
de 1982. 

VIII CENTENARIO DA VINDA DE PERE· 
GRINOS AO SANTUARIO DA NAZARE. Na
za.re, 6 de Setembro de 1982. 

DIA INToERNACIONAL DA ALFAB'ElIZA· 
CAO. Lisboa, 8 de Setembro de 1982. 

11.· ANIVERSARIO DO FESTIVAL INTER· 
NACIONAL DE CINEMA. Figueira da Foz, 11 
de Setembro de 1982. 

FES"f.AS DO CONCELHO DE PONTE DE 
LIMA. Ponte de Lima, 18 de Setembro de 
1982. 

CAMPANHA DE LEVANTAMENTO E DE· 
FESA DO PATRIMONIO HISTORICO CULTU
RAL DA AMADORA. Amadora, 25 de Setem· 
bro de 1982. 

INAUGURACAO DO NOVO CASINO. Es
pinho, 25 <Ie Setembro de 1982. 

5." FE IRA AGRICOLA E INDUSTRIAL DE 
GONDOMAR. Gondoma-r, 25 de Setembro 
de 1982. 

ASTROARCOS. CLUBE DESPORTIVO DE 
PACO DE ARCOS. Pac;o de A:rcos, 26 de 
Setembro de 1982. 

60.° ANIVERSARIO IDA ASSOCIACAO DE 
FUlEBOL DE FARO. Faro, 30 de Setembro 
de 1982. 

1.· CENTENARIO DOS BOMBEIROS VO· 
LUNTARIOS DE EVORA. Evora, 3 de Setem
bro de 1982. 

1." MOSTRA DE FILATELlA E MAXIMA
F.ILlA. Vila da Feira·, 5 de Outubro de 1982. 

1." MOSTRA DA DIVULGACAO DE MA
XIMAFILIA. P6voa de Varzim, 5 de Outubro 
de 1982. 

CONGRESSO SOBRE MONUMENTOS MI· 
L1TARES PORTUGUES£S. Vii-a Vic;osa, 6 de 
Outubro de 1982. 

25.· CONGR£SSO -DOS BOMBEIROS POR. 
TUGUESES. Figueira da Foz, 7 de Outubro 
de 1982. 

ATENEU 82. SALAO DE FILATELlA. Par· 
,to, 9 de Outubro de 1982. 

25.0 JAMBOREE NO AR. Vila Nova da 
Barquiflha, 16 de Outubro de 1982 . 
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CATALOGOS 'ELADIO DE SANTOS PARA 1983 

44.' EDICAO 
A venda 

- SELOS DE PORTUGAL (Cantl:inente) 

Pelo correio: Porte ereg·isto 48$00 a cobranc;a rnais 1'5$00 

- SELOS DE PORTUGAL CONTINENTAL, INSU
LAR, ULTRAMARINO E NOVOS PArSES DE 
EXPRESSAO PORTUGUESA .................... . 

'flelo correio: Porte -eregisto 65$00 a cobranc;a mais 1'5$00 

n 

RUA BERNARDO LIMA, 27 - TEL. 54 97 25 
1100 LISBOA 

nn. n ft. . 

275$00 

575$00 

.... 
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MARCOFILIA DE PORTUCAL - LECISLA~AO 
- EMISSOES DE SELOS E MARCOFILIA 

DOS NOVOS PAISES DE EXPRESSAO PORTUCUESA 

campilado par JOS~ RODRIGO DIAS FERREIRA 

PORTUGAL 

CARIMBOS DO 1.": DIA DE CIRCULACAO 

FLORES REGIONAIS DA MADEIRA. Lis· 
boa, 31 de Agosto de 1982. Na 10ja de Fila
telia. Av. Casal Ribeiro, 28-1.·. 1096 L1S'boa 
Codex. Nas 10jas ·de Filatelia -de Porto, Coim
bra, Faro, Funcha,1 e Ponta Delgada. 

LUBRAPEX 82. L1sboa, 15 ide Outubro 
de 1982. Na· ·Iola de Filatelia. Av. Casa,1 Ri
beko, 28-1.°. 1096 L1sboa Codex. Nas lojas 
de FUatelia de Porto, Coimbra, Faro, Funchal 
e Ponta Delgada (Ac;ores). 

CARIMBOS COMEMORATIVOS 

GRANDE DIA DE INAUGURACOES. Maia 
(Douro), 12 de Julho de 1982. 

SEMANA DOS ACOR£S. Porto, 21 de Ju· 
Iho de 1982. 

JOGOS SEM FRONTEIRAS. Funchal, 27 
de Julho de 1982 . 

1.. SALAO FILATWCO E NUMISMATICO. 
PASTOR E CAO DA SERRA. Guarda,. 1 de 
Agosto de 1982. 

1.· CENTENARIO DA LlNHA DA BEIRA 
ALTA. Figueira da Foz, 3 <Ie Agosto de 1982. 

LISBON SAIL/82. Lisboa, 4 de Agosto de 
1982. 

LISBON SAIL/82. lisboa. 5 de Agosto de 
1982. 

ROMARIA DE SANTA MARTA DE POR. 
TUZELO. MOSTRA FILATWCA. Viana do 
Castelo, 6 de Agosto de 1982. 

2." FEIRA AGRICOLA. AGRO.BA'RROSO 
82. BoNeas, 8 de Agosto de 1982. 

1." FEIRA INTERNACIONAL DE COLEC. 
CIONISMO DO ALGARVE. 1." FICA 82. Alvor, 
8 de Agosto de 1982. 

JAMBORETE MADEIRA 82. UNIDADE. 
Funchal, 8 de Agosto de 1982. 

FESTAS DO DOURO/82, SALAO DA HLA
TELIA. Peso da Regua" 14 de Agosto de 1982. 

FESTAS DA RIA. MOSTRA FILATWCA. 
Aveiro, 14 de Agosto de 1982. 

1." MOSTRA FI LATW CA. TEMA: RIO L1. 
MA. Ponte de Lima, 14 de Agosto de 1982. 

AGRIVAL/82. III FEIRA AGRICOLA DO 
VALE DE SOUSA. Pena~iel, 21 de Agosto de 
1982. 

1.. SALAO FILATWCO CRUZ DE MALTA. 
Avo, 28 de Agosto de 1982. 

GRUFIL/G. C. C. PC/III MOSTRA FILA
Ti:L1CA. Cucujaes. Mofnhos, 3 de Setembro 
de 1982. 

VIII CENTENARIO DA VINDA DE PERE· 
GRINOS AO SANTUARIO DA NAZARE. Na
za.re, 6 de Setembro de 1982. 

DIA INToERNACIONAL DA ALFAB'ElIZA· 
CAO. Lisboa, 8 de Setembro de 1982. 

11.· ANIVERSARIO DO FESTIVAL INTER· 
NACIONAL DE CINEMA. Figueira da Foz, 11 
de Setembro de 1982. 

FES"f.AS DO CONCELHO DE PONTE DE 
LIMA. Ponte de Lima, 18 de Setembro de 
1982. 

CAMPANHA DE LEVANTAMENTO E DE· 
FESA DO PATRIMONIO HISTORICO CULTU
RAL DA AMADORA. Amadora, 25 de Setem· 
bro de 1982. 

INAUGURACAO DO NOVO CASINO. Es
pinho, 25 <Ie Setembro de 1982. 

5." FE IRA AGRICOLA E INDUSTRIAL DE 
GONDOMAR. Gondoma-r, 25 de Setembro 
de 1982. 

ASTROARCOS. CLUBE DESPORTIVO DE 
PACO DE ARCOS. Pac;o de A:rcos, 26 de 
Setembro de 1982. 

60.° ANIVERSARIO IDA ASSOCIACAO DE 
FUlEBOL DE FARO. Faro, 30 de Setembro 
de 1982. 

1.· CENTENARIO DOS BOMBEIROS VO· 
LUNTARIOS DE EVORA. Evora, 3 de Setem
bro de 1982. 

1." MOSTRA DE FILATELlA E MAXIMA
F.ILlA. Vila da Feira·, 5 de Outubro de 1982. 

1." MOSTRA DA DIVULGACAO DE MA
XIMAFILIA. P6voa de Varzim, 5 de Outubro 
de 1982. 

CONGRESSO SOBRE MONUMENTOS MI· 
L1TARES PORTUGUES£S. Vii-a Vic;osa, 6 de 
Outubro de 1982. 

25.· CONGR£SSO -DOS BOMBEIROS POR. 
TUGUESES. Figueira da Foz, 7 de Outubro 
de 1982. 

ATENEU 82. SALAO DE FILATELlA. Par· 
,to, 9 de Outubro de 1982. 

25.0 JAMBOREE NO AR. Vila Nova da 
Barquiflha, 16 de Outubro de 1982 . 
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1." MOSTRA DE COLECCIONISMO. HO
MENAGEM AO BOMBEIRO VOLUNTARIO. 
Viana do Castelo, 16 de Outubro de 1982. 

25.· JAMBOREE MUNDIAL DO AR e 1.° 
RADIO AMADOR ESCUTA. AGRUPAMENTO 
159 eNE. Portimao, 17 de Outubro de 1982. 

5.' MOSTRA DE COLECCIONISMO. Cal-
das da Rainha, 23 de Outubro de 1982. 

XXX CONGRESSO MUNDIAL DE BAR
MEN. Albufelra, 24 de Outubro de 1982. 

VII CONGRESSO INTERNACIONAL DOS 
RESPONSAVEIS PELA FORMACAO DE FUN
CIONARIOS SUPERIORES. Lisboa, 26 de Ou
tubro de 1982. 

MOSTRA FILATWCA DESPORTO. Lisboa, 
29 de Outubro de 1982. 

II FESTIVAL E SEMINARIO NACIONAL 
DE GASTRONOMIA. Santa,rem, 31 de Outu
bro de 1982. 

DIA MUNDIAL DA 'POUPANCA. CAIXA 
GERAL DE DEPOSITOS. l.:isboa, 31 de Outu
bro de 1982. 

IX MESAS REDONDAS MWICAS DOS 
ACORES E MADEIRA. Horta, 4 de Novem
bro de 1982. 

15.' ASSEMBLEIA GERAL WACA. INTER
LINE CLUB OF PORTUGAL. Usboa. 7 de Na
vembro de 1982. 

FLAMULAS 
6/10 Outubro 1982/ 25.· CONGRESSO/ 

NACIONAL DE/ BOMBEIROS/ FIGUEIRA/ 
DA FOZ/. SOCORROS A/ NAUFRAGOS. 1 a 
30 de Setembro de 1982. Estaf;ao Central 
de Correios de Colmbra·. 

25.· CONGRESSO/ NACIONAL DE/ BOM
BEIROS/ FIGUEIRA/ DA FOZ/ 6/10 OUTU
BRO 1982. AUTOMACA. 1 a 30 de Setembro 
de 1982, 'IlB EstBf;ao Central de Cor.reios de 
Lisboa. 

VI FESTIVAL NACIONAL/ DE FOLCLO
R'E/ ALGARVE 82./ 4/ 5 SET-EMBRO. Ate 5 
de Setembro de 1982 na Estaf;ao de Cor
relos de Faro. 

31 OUTUBRO/1982/ DIA MUNDIAL/ DA 
POUPANCA/ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 
Llsboa, de 4 de Outubro a 2 de Novembro 
de 1982. 

DlA 31. OUT / MUNDIAL 1982/ DA/ POU
PANCA/ CAIXA GERAL/ DE DEPOSITOS. 
Porto, de 4 de Outubro a 2 de Novembro 
de 1982. 

DIA MUNDIAL DA POUPANCA/ CAIXA 
GERAL DE DEPOSITOS. 31.10.1982. Coimbra', 
de 4 de Outubro a 2 de Novembro de 1982. 

LEGISLACAO 
PORT~RIA N.o 529/82. 27.5.1982. Emlssao 

de selos, com taria fos·forescen,te, comema-

ratlvos da visita de Sua Santidade 0 Papa 
Joao Paul(} II a Portugal. 

PORTARIA N.· 623/82. 22.6.1982. Emissao 
de bllhetes-;posta'is i1ustrados aluslvos as re
gioes do Alga'rve e da Madeira. 

PORTARIA N.· 624/82. Emissao de selos 
com taria fosforescente comemorativos da 
Phllexfrance-Aves da· Heservs Natural do Es
tuario do Tejo». 

PORTARIA N.· 625/82. Emissao de selos 
com tarja fosforescente alusiva aos .5 Se
culos do Azulejo em .Portugal, seculo XVII
(6.· grupo). 

PORTARIA N.o 645/82. 28.6.1982. ,Exten
sao do regime de ff anquia poravenf;a a 
todas as categorias de correspondenclas 
posta!s. 

PORTARIA n.· 688/82. 9.7.82. ,Emlssao de 
selos, 'com ta,rja, fosforescente, a,lusiva aos 
.5 Seculos do Azulejo em Portugal, sa
culo XVII- (7.· grupo). 

,PORTARIA N.· 697/82. 14.7.1982. Emissao 
de selos, com ta'ria, fosforescente, comema
ratlva, do 1.° Centenarlo da Descoberta da 
Tuberculose, por Robert Koch-. 

PORTARIA N.o 792/82. 19.8.1982. Emissao 
de tres bilhetes-;postals comemoratlvos do 
«Dla do Exarclto-. 

NORMAS PRIVATIVAS DOS CTT 
DE 001882 CA. 24.6.1982. CTF 4 do Cam

panal"io. Supressao. 
DE 001682 CA. 17.6.1982. CTF 4 B de 

Praia da Areia Branca. Supressiio. 
DE 001782 CA 24.6.1982. Cria4;ao da ClF 

4 de P6voa de Santo Adrliio. CCOO 1982 
DGC. 29.6.82. Aven4;as. 

DE 00 2082 CA. 29.7.1982. CTF 4 B de 
Santa Cruz. Supressao. 

MOCAMBIQUE 
FRUTOS DE MOCAMBIOUE 
1 MT PHlua 
2 » Ndzole 
4 - Kanhl 
8 - Massala 

12 - Nvungua 
32 - Ukulhu 

T'lragem: 140000 ser·les. Denteado de 12. 
Desenho de F. Jofane. Impressao em • off
-seta. 

BA'RCOS DE MOCAMBIOUE 
1 MT Calque 
2 - Machua 
4 - Ca,laua 
8 - Chltatarro 

12 - Changa~a 
16 - Chata 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

Tiragem: 190000 series. Denteado de 12. 
Desenho de F. Amaral. Impl'essao em «off
-seta. 

CARIMBOS DO 1." DIA 
DE CIRCULACAO 

FRUTOS DE MOCA:MBIOUE, Maputo, 13 
de Satembro de 1982. 

BARCOS TRADICIONAIS. Maputo, 29 de 
Novembro de 1982. 

A HIST6RIA DO SELO 
NO NOSSO PArS NAS MEDALHAS 
DO CLUBf FILATELICO DE PORTUGAL 

A conhecida casa . ,Gravarte- Bcabs de 
cunha,r, mals uma meda,lha para a Clube 
Filatelico de Portugal que tem por motivo 
um dos selos do V Centenario do Nasoi
menta do Infante D. Henrique que fol dese
nhado par J. Veloso Salgado, em 1894. 

A medalha de bronze (m6dulo 5), que e, 
de facto, um belissimo exemplar, e ven
dida, no nosso Clube ao .prec;:o de 220$00 ao 
qua·1 aCl"esce 0 valor dos portes quando en
viada pelo correio. 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3.-
1200 L1SBOA - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
• a nona ,rand. especialicAade 

Selos de todo 0 mundo p.r. 
todos os temas 

Exp05ic;ao permanente de Selos em 
15 vitrines do atrio do res-do
-chao e no 3.· andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execu~io rapid. de peclidos 
por correspondenc~ 

S LOS-MOE AS 
) •• f!:lUJJ:JlJU}J> 

»l),~"'~ 

COMPRA - VENDE t~~~j~\ 
gtj gf~ :~,; J~~ GRANDE STOCK DE SELOS 

DESC.30%. 
~~,\ g ~;;3ij$ '!? ~~ :3:7\. -1 ,U ... _I"::;: 
~\<~'i ~v. w .. ,;.t~ 
~'(',.~ ':.:1 \r;:,~",' 

PRECOS MAIS BAIXOS ~;;"((O;~.;:./~·:· 
TlRAS HAWID DESDE 160$00 tJQJiIIl"'"" "., 

11~IJlI~w..1f~.//;" 
Classlflcadores desde 220S00 ~\ll\ ,.\ ..1 -' 3 .'~"'''' 

Albuns, Notas ou Envelopes, 1.° dla 600$00 $~-::3-~ , ."<{'~ 
LUPAS 250$00 PINCAS 60$00 ~"'i\ .. Jj~r(.:'. /r")~; 

f} U m I
• fEnvfl" amIOS(JB CrObratn~a~, L ~ \% 1%15 Lgj 

(J ~$(,: ~~, J':~ 
• "~~CJ ,. -{~~~~., 

·~";~ .. .11 -:£) '#I\'\'~ .... iJ..I.·. I ... jJ.l!lj)\ • 

Car~ada do Carma, 25, s/loja Esq. ,"",J ,., 

Junto ao Rosslo 

Teler. 36 52 07 - 32 35 13 - 1 20 0 LI S BOA 

21 
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PREMIO INTERNACIONAL 
PARA SELOS PORTUGUESES 

A serie filatelica comemoratlva do 750.' 
aniversarlo da morte de Santo Ant6nlo de 
L1sboB, emitida 'Pelos CIT em 13 de Junho 
de 1981, acaba, de ser distinguida, com 0 
premio Internaciona,1 u Rosa de PrataD. 

Este 'Premia - que Portugal ja ha,vla obtl
do em 1974 com a' serie de selos sobre 0 
Natal- foi 'instituido <pela Associa~ao Fila
telica' S. Gabr.lel (de Italia) para, disUnguir 
os selos mais si{lnifieativos e artistic os de 
tema ,religioso editados em todo 0 mundo. 

No bienio 1980-1981, alem de Portugal 
mereceram 'identieo premio 0 Brasil e Is
rael. 

o autor dos selos portugueses ora dis
tinguldos eom este B,rtistico troteu - uma 
rosa trabalhada em prata sobre uma base 

de couro, com grava90es em ouro, abra de 
um conceltuado ourives flGrentino - e 0 
pintor Jorge Vidal, professor da Escola Su
per,ior de Belas-Artes de Lisboa, autor de 
var,ia.3 emlssoes de selos portugueses. 

o ,trofeu artribuido aos CIT foi entregue 
pelo a'rceblspo de Spoleto ,e blspo dioce
sana de Nurcia ao adido cultural da Embal
xada de Portugal em Roma. 

A atribui9ao deste premio ao nosso pais 
vem, mais uma vez. eonfirmar 0 elevado 
credito de que gozam as emissoes filate
Heas lPortuguesas em todo 0 mundo, quer 
pelo seu 'intrinseco valor artistico quer pela 
,idoneidade de criterios que norteiam a po
litica editoria,1 filatelica dos Correios Por
tugueses. 

MATERIAL FILAT£LICO (FAROL) 
Album de Pol'Tllugale ,estrangeiro, capa,s, es

tojos, olassificadol1es, folhas soltas, e~pos'i

'!!ores, pinl;as, e todo 0 material desta conhe

cida ma'rca 'al'ema podera encontr,ar no 

representan<te em PORTUGAL 

.:= 

JORGE, M. S. LOPES 
oRUA S. N,ICOLAU. 26 - 4.· - SALA 3 

1100 LISBOA TEL. 878360 

Pe9a a nossa lism de pre90S '11 •• 1 onde por certa encontr~ra 0 que precrsa 
de selos au mateni'lll trlatelico. 

: : :=; :; :: 
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LISTA DE SoCIOS 
DO , 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LISTE MEMBRES 

AL TERA~OES - RElNGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 

402 - Jose Rodriguez del R'eal. Av. Alml
rante Gago Coutinho, 37-3.· Dt.· 1000 
L1SBOA. (A) Po. Es. Fr. In. T. C. V. 
N. U. 60. 10. 19. 21. Tematicas 10. 

543 - Dr. Femando Gomes Andrade. Rua 
Artilharla Um, 42-2.0 Dt.· 1200 LIS· 
BOA. (M) Po. Fr. ·Es. In. T. C. V. N. 
U. 60. 3. 90. 94. 

1261 - Marlo Manuel Leitao. Rua 4. Lote 19. 
1.· Frente. Casal S. Bras. 2700 AMA

. DORA. (M) Po. Fr. In. T. C. V. U. 60. 
1. 2. 10. Ocld. 16. 21. 30. 93. 94. 

1760 - Joaqulm Antonio da Costa Lopes. 
Rua Casal do Olival. Lote A40-2.· 
Esq.· Massama. 2745 QUELUZ. (M) 
Po. Es. Fr. T. C. N. 60. 1. 2A. 94. 

1950 -Ma'nuel Joao Pereira Ber.nardino. Ur
.banlza9ao dos Arnelros, Lote 8 ·r/c 
Esq. S. Joso da Talha. 2685 SACA
Vi:M. (P) T. C. V. 60. N. U. 

2065 -Antonio Julio Gomes Ferreka. Rua C. 
Lote 238-1.· Esq.o Casal de S. Bras. 
2700 AMADORA. (M) T. C. V. 60. U. 
1. 2A. 94. 

2100 - Joao Luis da Silva de Ca'rvalho. Rua 
Projectada a Rua 23 - Lote 1 2.· Esq.· 
B.· Arneiros. 2500 CALDAS DA RAI
NHA. (M) Po. "". Es. In. T. C. 60. 
N. U. 

2284 - Eng.o Alberto Carlos de Sousa Ca
braL Rua Prof. Mario Chic6, 17 - 1.· 
'Dt.· 1600 L1SBOA. (M) Po. Fr. In. 
T. C. V. 60 . . N. 66. 60 s/carta. Todas 
as ope9as de 1.93. 

2505 - Rlca'r-do F<i,lipe Gomes Guedes Rod·rl· 
gues. Rua Anselmo Braancamp, 225-
-2.· 4000 PORTO. (P) T. C. 60. N. U. 

2506 - R'lcardo Frazao da Silva leandro. Av. 
IIha da Madeira. 30-2.· Esq.o 1400 
L1SBOA. (P) T. 60. N. U. 

2507 - Joao Agostinho Mour.lz de Campos. 
Av. General Humberto Delgado, 3-8.·. 
F. (Caixa Postal 33) 2825 COSTA DA 
CAPARICA. (M) T. C. 60. N. U. 93. 94. 

2509 - Prof. Alberto Ba,rtolomeu Achando. 
Cortes. 2400 LEIRIA. (P) Po. Fr. In. 
C. 60. 66. 68. N. 1. 2. 2A. 93. 94. 

2513 - Eng.· Joaqulm Alberto Ferreira Pinto 
Basto. TBipada do Mocho, Bloco C-6.· 
Esq.o 2780 PACO DE ARCOS. (A) T. 
C. V. 60. N. de IPre,ferencia. 1. 2. T7. 
F,lora. Pre-Hlst6rla. AV. 90. 

2515 - Alberto Jorge Alves da Silva. Rua 
Alferes Malhelro, 190-2.· 4000 POR

TO. (M) Po. Fr. T. 60. N. U. 1. 2. 2A. 
19. 90. 93. 

2517 - Joao Medeiros. Av. 1!lberdade, 682-2.· 
!Esq." 4700 BRAGA. (Multo A) T. 60. 
N. U. 64, eventualmente avulso. Te
maticos: anlma,is. T5. 76. Cosmos 90. 

2518 - Guilher.me de Sepulveda Crespo Ro
dri'gues. Rua Inocencio FranCisco da 
Silva" Lote 8-3.· Dt.o 1500 L1SBOA. 
(M) Po. Fr. In. ;Es. T. C. V. 60. N. U. 
1. 2. 19. (A) 60. 1. 93. 94. 107. 

BRASIL 

2436 - Ca,rlos Alberto Mala Forte. Rua Ma
rio Alves 55 Apt. 501. Nlteroi. RIO 
DE JANEIRO. (M) Po. Es. In. Colec
ciona T 29 (Escotlsmo - Boy - Scouts). 
60. N. U. FDC. 

ESPANHA 

1196 - Augusto Marques Lulz. C IMayor, 2. 
San Ml'guel. Villabllno. LEON. (M) 
Po. Es. T. C. 60. N. U. 3. 94. 

AFRICA DO SUL 

2521 -J. M. P. Fi{lueJora. P. O. Box 32050. 
Braamfonteln, 2017. (A) Po. Fr. In. 
60. 1. 2. 92. 94. 
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PREMIO INTERNACIONAL 
PARA SELOS PORTUGUESES 

A serie filatelica comemoratlva do 750.' 
aniversarlo da morte de Santo Ant6nlo de 
L1sboB, emitida 'Pelos CIT em 13 de Junho 
de 1981, acaba, de ser distinguida, com 0 
premio Internaciona,1 u Rosa de PrataD. 

Este 'Premia - que Portugal ja ha,vla obtl
do em 1974 com a' serie de selos sobre 0 
Natal- foi 'instituido <pela Associa~ao Fila
telica' S. Gabr.lel (de Italia) para, disUnguir 
os selos mais si{lnifieativos e artistic os de 
tema ,religioso editados em todo 0 mundo. 

No bienio 1980-1981, alem de Portugal 
mereceram 'identieo premio 0 Brasil e Is
rael. 

o autor dos selos portugueses ora dis
tinguldos eom este B,rtistico troteu - uma 
rosa trabalhada em prata sobre uma base 

de couro, com grava90es em ouro, abra de 
um conceltuado ourives flGrentino - e 0 
pintor Jorge Vidal, professor da Escola Su
per,ior de Belas-Artes de Lisboa, autor de 
var,ia.3 emlssoes de selos portugueses. 

o ,trofeu artribuido aos CIT foi entregue 
pelo a'rceblspo de Spoleto ,e blspo dioce
sana de Nurcia ao adido cultural da Embal
xada de Portugal em Roma. 

A atribui9ao deste premio ao nosso pais 
vem, mais uma vez. eonfirmar 0 elevado 
credito de que gozam as emissoes filate
Heas lPortuguesas em todo 0 mundo, quer 
pelo seu 'intrinseco valor artistico quer pela 
,idoneidade de criterios que norteiam a po
litica editoria,1 filatelica dos Correios Por
tugueses. 

MATERIAL FILAT£LICO (FAROL) 
Album de Pol'Tllugale ,estrangeiro, capa,s, es

tojos, olassificadol1es, folhas soltas, e~pos'i

'!!ores, pinl;as, e todo 0 material desta conhe

cida ma'rca 'al'ema podera encontr,ar no 

representan<te em PORTUGAL 

.:= 

JORGE, M. S. LOPES 
oRUA S. N,ICOLAU. 26 - 4.· - SALA 3 

1100 LISBOA TEL. 878360 

Pe9a a nossa lism de pre90S '11 •• 1 onde por certa encontr~ra 0 que precrsa 
de selos au mateni'lll trlatelico. 

: : :=; :; :: 
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BAHAMAS 

2317 - "'rof. Roberto Zimermann. College of 
the Bahamas. P. O. Box n.· 4912. 
Nassau. Bahamas. (P) T. 60. N. U. 

ESTADOS UNIDOS DA AMeRICA 

2510 - Alexander ,Esteves. 74 Raymond St. 
FaU River, Mass. 02723. Po. 60. Es
peciall sta em 1. 2. 91. 93. 

FRANCA 

2520-Eng.' Fatima Simoes. 4, Allee des 
Doyennes. 77230 Dammartln-En-Goe
Ie. (M) Po. Fr. T. C. 60. 1. 2A. 21 . 
90. 94. 

HOLANDA 

2519 - Lucio Carvalho de Mendom;:a. WiI
sonstraat 152. 2131 PX HOOFDDORP. 
Po. Fr. In. Ho. 60. 1. 16. 26. Austra
lia. 90. 93. 94. 

(NOlA 

1908 - Francisco J. M. A. de Sousa. House 
n.· 1. IAi-bandar. GOA. (M) T. C. V. 
60. N. 1. 2A. 93. 

2508 - Vinayak P. Verencas 11, Ekveera 
apartments. 369 S. V. Sava,rkar Marg. 
Dadar. Bombay 400 028. India. (M) 
Po. In. T. V. N. 60. 63. 67 B. 1. 2. 
2 A. 2 B. 2 C. 16. 21. 24 B. 28. 92. 

INGLATERRA 

1382 - George R. Pearson. 48 Corrance 
Ro.ad. Londres, SW2 5RH (A) In. 60. 
1. 93. 

IlALiA 

37 - Arend Leyens-Wiedau. Via Renato 
'Fucini, 266. 1-00137 Roma. Po. In. Es. 
AI. T.ao facial. 

JAPAO 

2514 - Toshiaki Shimizu. c/o Sumitomo-Ni,s
hlochia,isou no. 303, 8-10, Nishiochial 
3-chome, Shlnjuku-ku. Tokyo, 161. 
(M) In. T. 67 B. 65 de 1981. 1982. 

POLONIA 

2516 - Andrzej Phl·lI:ps. Skrytka Pocztdwa 42, 
60·260 Poznan. It. Es. Po. Fr. In. AI. 
T. C. 60. 1. 21 . 56. 73 de 1. Temati
cas: L. Camoes. Papa J. Paulo II. 90. 

S. SALVADOR 

2512 - Rene Edgar Segovia Segovia. Apdo. 
Postal 05-91. San Salvador. (P) Es. 
T. 60. 3. 

Domingos Sacramento 
Mercado Filatelico de Lisboa 

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

* VARIADO SORTIDO DE S~RIES COM-
PLETAS E SELOS ISOLADOS, DE POR

TUGAL E ULTRAMAR 

* TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 
AO FILATELISTA 

* 
ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR, 
EDICOES SIMOES FERREIRA, DOMIN
GOS DO SACRAMENTO 6 ELADIO 

DE SANTOS 

BOGDAN BULKSZAS 
P. O. Box 115 

15-950 Bialystok 1 
POLAND 

I need mint stamps of West 
Europe and thematic / mint, 
used / of whole world. I offer 
mint / used stamps of Poland, 

East Europe. 
Languages known: English, 

French. 
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A GUERRA PENINSULAR 
(Tradur;:ao de Castanheka da SI·lvelra) 

Embora a IPrimeira. vista Ipossa parecer sur
preendente que Iflenhum sistema organizado 
fosse ·Int roduzldo em Espanha e Portuga,1 du
rante as campanhas de Wellington para fazer 
f.rente ao con 5 Ideravel volume de conespon
dencia com Ingl'aterra, talvez esta falta seja 
menosespectacular 56 se considera,r a vir
tual 'incompa,tibilidade da guer·ra com urn 
sistema postal organizado 'nos !principios do 
Seculo XIX. Enquanto 0 sistema da Mala do 
Exercito, inaugurado a·lguns anos antes nos 
Paises Ba·ixos, tem sido citado como urn 
exemplo das ,possibilidades do Correio e do 
Exercito em trabalharem juntos sob urn sis
tema especial. a distancia de Espanha e Por
tugal e os .perigos que envolviam as vlagens, 
fazia com que as ·noticl'as dos a,vanr;:os e .reti
radas dos numerosos exereitos antagoni,cos e 
suas divisoes ·Ievassem muitas vezes sema
nas a chegar a Looores. Ta,lvez entao urn 
sistema -ad hoc- fosse na verdade 0 mais 
adequado e e ainda mais surpreendente, ao 
ler os ,registos, que as comunicar;:oes postais 
funclonassem tao , regula~mente . 

Este ar:tigo e uma tentativa· para deslindar 
alguns ,dos fios duma situac;ao que era con
fusa, mesmo para os observadores contempo
raneos, ;problema que e 'hoje aumentado pela 
ausanci'a, de registos posta is de muita da cor
r.espondancia que ,passou entre 0 Correio em 
londres e os seus agentes no estrangeiro. 
Provavelmente alguns destes papeis foram 
perdidos -para sempre uma vez que urn ma'lao 
cheio de documentos oficiais fOi capturado 
pelos franceses quando eram 'Ievados de Lis
boa 'para 0 Brasil a bordo do paquete -Duke 
de Marlborough. a seguir 11 evacuar;:ao da ca
pital portuguesa. Contudo, algumas ca,rtas e 
documentos foram -pa'ra,r a pa'rticulares e 0 
autor ,tern esperanr;:a's de que a publiear;:ao 
desta ipesquisa lnicia,l, embora Incompleta, es
timulara futuras discussoes e descobertas. 

Um sistema ,bern -estabelecido de correios 
maritimos lpara comunicar entre Falmouth e 
a Peninsula ·Iberlca existiu mUlto antes de 
comer;:a,rem 'as Guerras Na,poleonieas e 0 
servir;:o satisfazi'a com eficiencia sufieiente 
as ,necessidades oficiais, comerclais e priva
das em tempo de ,paz. So 0 orescimento do 
camereio ,e das viagens contribufram .para a 
eXipansao desta recle e em Marr;:o de 1799 
um quinto paquete ,fol acrescentado aos qua .. 
tro ja em servir;:o na rota de Falmouth para 

Por J. G. SCOlT 

Portuga,1 de manei-ra a poder 'ser mantida a 
comunicar;:ao entre os dOis Paises uma vez 
por semana. Na rea,(.Jdade, 0 ,inte·rva,lo medlo 
entre as viagens era, de cerca de dez dias 
mas os ventos contrarios e a administrar;:ao 
deficiente contmibuiam 11 vezes para uma Irra
gularidade maior. Houve uma ocasiao, em 
Fevereim de 1812, em que todos os paquetes 
de Lisboaestavam ,no ,porto de Falmouth por 
causa do mau tempo, e outra vez 'Oa Prima
vera do mesmo ano, quando a partida do pa
quete .Walsingham-, apenas dois dias de
pois do -Marlborough- 'i'esultou num atraso 
de quatro 'semanas ate 11 proxima partida para 
lisboa. Uma vez que estas irregulari<lades 
eram frequentes mesmo em tempo de paz, 
tornou-se uma regra estabeleci<la que quando 
dois Ipaquetes se ram fazer ao mar em Fa·l
mouth 'e tras Ilotes de cor-reio esperavam 
despacho para Lisboa" 0 primeiro 'navl0 levava 
a 'primeira e terceira correspondencia e 0 
outro navio ,Ievava a 'segun-da. Esta pratica 
que ,pode ,parecer lleculiar surgiu do costu
'me de mandar tras c6plas de cada ca,rta 'Im
.po,rtante de maneJ.ra que se urn navio se 
afundasse, se "atrasasse ou fosse captura<lo, 
ainda 1P0deria chegar uma copia que fosse 
mandada 'noutro barco. 

Os efeitos da guerra faz aumentar cada 
vez mals as eXigancias, tanto em ter-mos 
de volume da correspondenci'a como em 
vias extras .para eobrir urn s'ervic;:o que es
tava' ja saturado. Com ca<la ba,rco a leva'r 
mais ,tempo a re.parar e a carreg-a,r, 0 tempo 
,"ecessa'rio para prepa'ra,r 0 navlo em Fa,l
mouth ipara a, 'proxima vi'agem, aumentou 
substancia'imente. ~ elucidativo da cres
cente sobrecarga de servic;:o do cor,reio rna
ritimo 'semanal 0 ,facto de que em 1811 de 
oinquenta e tras malas queeram mandadas 
para Lisboa, quarenta e cinco eram enviadas 
'Por paquetes de Llsboa, cinco eram 113 dei
xadas por outros Ipaquetes que segulam 
viagem, duas fazi'am a viagem de 'regresso 
nos ,paquetes da India Oc!dental e uma' era 
envlado -num 'navlo reatEstes 'Oumeros exa
ge,ram a limportancia dos paquetes de Lis
boa visto qUe alguns barcos leva,vam mals 
do que LIma mala, e na, , ~ealidade, s6 t~lnta 
e dua's malas eram traiZl'das de Lisboa por 
paquetes sendo outras dezasseis ,I'evadas 
por na,vios da mar.i'nha. Mesmo assim 0 ser
vlr;:o oficlal continuava a funclona,r mais· ou 
menDs de qui'nze ,em qulnze dies e este 
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Por J. G. SCOlT 
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perlodo fol a prova de conflanc;:a 'no servl(,(e dantes experlmentades das estac;:ees da In-
dO's <paquetes de Falmouth. dia Ocldental e America ferarn dispensados 

Durante os dezolto meses ate Janeiro pa·ra os servil;:os de Lisbea·. Depols diste, 
de 1812, quionze mllltares foram dispensa- 0 numero de ba'reos declinou progresslva-
des pele Almirantado para preencherem os mente, para seis em 1814 e depol's pa.ra 
navlos existentes e, 'em 1812, dols navies 
temperarlos foram acrescentados aes cinco oinco em 1816, vlsto a paz ter voltade en-
ja em permanente cfirculac;:ae e dOls coman- tretanto a esse canto da Eu.ropa·. 

Segunda-feira, 4 de Junho de 1810 
RETORNO SEMANAL DOS PAQUETES 

I Navegando para 

I 
paquetes Caplties 

LIsb08 e 
Brasil 

PrJnce of Wales ... Todd ... ... 6 Malo 
Walslngham Roberts .. 28 AbrM 

C 
.. ... .. 

0 Prs. Elizabeth (1) K~dd ..... . 23 Maio ..c 
U) D. of Marlboreugh Bull .0 . . . 12 Malo ::::i 
~ 

Pl1lncess Charf.otte Kerr ..... . 1 Junho 

.!::! Lord Hobart .. ..... Haml'lton. 
-0 Francis F.reellng ... Bell ctI ... ... 
(,) 

Eliza Sampson ........ .......... 

C Townshend .. .. .. ... Western 
ctI 
Q) P·r. Emest ........... Petre ...... 
I:: 
ctI Express Bullock ... ..... ........ .. . ... 
Q) Carteret Davy ;t: ... .. ........ ..... . 
-0 Snake Thomson Q) ........ .... .... 
~ P·rs. Augusta Furse . .... ... ... 

Queen Oharlotte .. Mudge ... 21 Janel,ro 

Dispatch ... ......... Harris .... 19 Fever. 
U) Lady ArabeUa ...... Porteous . 18 Maroo 
N Lady PeHew Harvey ... 23 Abr-II ctI ........ ... 
I ~~:e~~~~~~~~~.~~ Ct:l Rogers '" 14 Malo 

Cock .... .. 

Para compreenoer melhor 0 impacto da 
guerra no servJc;:o postal ~ara Espanha e 
Portuga,l com mals detalhe ·necesslta-se al
gum conhecimento dos progressos das cam
<panhas, urna vez que as mudam;:as na orga,. 
nl,za(,(ao posta.1 tlnha naturalmente tendencla 
a seguJ,r 6 sorte das forc;:as brltAnlcas. Heuve 
urn ,Intervalo depols da queda de Lisboa 

Due. In Port. 
Cedlz MeclJ.terrAneo 

3 Junho 

26 Maio 

20 Junhe 

9 Junho 

29 Junho 

18 Maio 15 Junho 

27 Malo 24 Junho 

22 Maio 

5 Maroo 

22 Marc;:o 11 Junho 

23 Abril 28 Junho 

23 AbrH 4 Malo 30 Julho 

4 Malo 28 Malo 10 Agosto 

3 Setemb 14 .Albrbl 

21 Junho 

19 Julhe 

18 Agosto 

23 Setemb 

140utub. 

3 MaIo 

quandO' as comunicac;:ees com Portugal es
tlveram completamente Inter.rompldas mas, 
quandO' 0 exerclte de Wellington avanc;:eu 
para, leste e ,nordeste em dl'reccao a Franoa, 
6 f ota mudou e es portos da costa de Es
panha tlveram de ser adlclonedos aos destl
nata riO's des correles de Falmouth. Para 
compreender estes aconteclmentos flO seu 
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contexto hlst6rlco tem sldo mul.te utlHzados 
dlverses cartas ·nao publJcadas da coleccae 
de -autor, escritas pale major James Hope 
aos seus parentes em Edinburgh. Ma'is tar
de, .para se ternar general e cava·lelro, 0 
ma10r Hope prestou servl(,(o no Canada, 
Hannover, Copenhagen e Sueci'a antes de 
ser .nomeado aJudante de campo de general 
Graham e depols essls,tente ajudante gene
ra·1 e secretar,lo milltar do Marechal Be
resford. 

Fol depol's promovldo a tenente-coronel 
em Janeiro de 1813, major-general 1841 e 
general em 1859. 

.. .... :~ 
• .... 1 ................... '";. 

pe RTUCAL 

As suas cartas tem baslcamente a forma 
de cartas dlarlas que descrevem multas das 
famosas batalhas e cerees em que tomeu 
parte, come(,(ando com Cluded Rodrigo em 
1812 e ,acabando em Berdeus dols enos 
mals tarde. Vlsto qUe fol premlado com a 
Cruz de Ouro Peninsular com ,pal mas, palas 
acoees -em Vlt6rla, Nlvelle, NIve, Orthez e 
Toulouse e a medalha Peninsular com pa.l
mas, ipelas accees na Corunha, Sarossa, 
eludad Rodrtgo, Badajoz e Sa,lamanca, va-se 
que os seus feltos fazem parte Importante 
da Hlst6rla da Guerra. 

I ~. 

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

PENINSULA IBI!RICA - Mapa du Vlllllans do Mlljor Hope 

1. Gallegos, 9 JaneIro 1812: 2. L1sboa, 10 da Mar~ 1812: 3. Almandral, 9 Abril 1812: 4. Cutello Branco. 2 da 
Junho. 1812: 5. Taro, 5 Julho 1812: 6. L1sboe, 1 Melo 1813: 1. MIranda, 24 Malo 1B13: B. Salvaterra, 23 de 
Junho 1813: 9. Toloso. 25 Junho 1B13: 10. Oyarzun, 17 Satembro 1B13: 11. Uatarltz, 15 Dezembro 1B13: 12. Mont 
de Msr&an, 3 M8~ 1B14: 13. Bordbs, 14 Marvo 1B14: 14. Colonnar., 1 Abril 1814: 15. Bord6ua, 30 Abril 1814. 
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o major Hope estava alnda ao servic;o 
de Lorde Cathaart ne: Dinamarca quando, 
nos pr-inclplos de Novembro de 1807, 0 se
cretario dos Coneios Britanicos, Francis 
Fireeling, recebeu do Sr. Chamberlain, agen
te dos correios ,em Li'sboa as notlcias ne
tastas contendo a proclarnac;ao emitida pelo 
Prfncipe Regente de Portugal ordenando 
que todos as Portos do Reina fossem fe
chados a navios com a bandeira' inglesa. 
Chamberlain juntou a sua carta a traduc;ao 
da Proclamacao, qUe se se~ue 

E DITAL. 

""~"" ,, ..orii*"""''''''''aII,., eo~ E.MII. ~ .. " a..... • • t..,. 
7,.; Nrit LoM-. 

Em termos mais !prosaicos, com 0 es
pectro do exercito do marechal Junot d!ri
glndo-se rapidamente par-a 0 Ocidente at-ra
ves de Espa'nha 0 Governo Portugues tinha 
resolvido ,i'rateaos -extremos na esperanc;a 
de salvar 0 seu PaIs. Era opiniao de Cham
berlain que leste gesto apaziguante resul
taria !por ultimo na ,retirada da !presenc;a 
hritani'Cs. de Portugat Naquilo que dizia res
peito ao Correio teria como con sequencia 0 
fim pr6ximo do servic;o de paquetes para 
Usboa, e Freeling consultou 'imediatamente 
Canning do Ministerio dos Neg6cios Estran
geJtros para- esclarecer se 0 correio para 
Usboa que partka de Londres em 11 de No
vembro deveria ser deUdo em Falmouth ou 
nao. Aglndo sob as instruc;oes de Lord 
Strang-foro, Mlnlst-ro Britanico em Ushoa, e 

de' ~ambier, Conslll Gera-I Chamber-lain !pode 
toma'r' medidas eSIPBCiais para ,receQer ~s 
malas uma ,vez que 0 Gover.no s~ntia que 
a ,necessidade de manter contacto 081 area 
era mais imRortante do que, 0 Ipel)i90 para 
os na,vios britanicos cont!nuar-em a chegar 
lIs -GQstas IP.ortuguesas" Pode:mos apen-~s ' es;. 
pecular sabre as raio.e.s que leva'ram Gh~lJ1-
-berJain a escr:ever a Fir@eling dando ro,pinlag 
que 56 as bare os ',oar-regagos de peixe !d'a 
T-er-ra Nova,entrari-am ·no Tejo devido a si;
tu.ac;ao Ipolfti~a, mas talvez 0 go~\o. dos por
,tugueses por lPei~e ultrapassasse temponia
mente conside,rac;oes estrat~gicas. Oe .Ql,la,l
q!-Ler modg, quando 0 paquete cp.,ugkland
chegou a bar-ra da foz do Tejo, Chamberlain 
estava prepa'rado. Segundo os termos do 
tratado de 1714, 0 Governo Portugues pa
gava uma quantia, -adi'clonal a franquia bri
taniea que era paga adiantada, em Ingla
,ter-ra, ao agente $l'11I Lisboa baseada 'no peso 
das cartas enviadas, tendo este acordo a 

. intenc;ao de custear parte dos 9ast08 do 
correio. -

Nao pas sou muito tempo pa-ra que se 
provasSe estar a opiniao de Chamberlain 
certa e uma nova tproclamac;ao, editada em 
11 de Novembro, ordenava, a p'risao de todos 
os 'ingleses encontr~dos em -Portugal, com 
excepc;ao de Lord Strangford e Mr. Gal1bler. 
Levando coin el,e os despachos do Minis
terio <los Neg6cios Estrangetros, Cha,mber
lain dJorig-iu-se Ipara a costa, onde tomou 
conhe.cimento que uma vlolerit!! tempe~tad'e 
tinha 'ievado a sU'a escuna ;para 0 rna-r. Como 
as onda-s eram demasiado grandes para 0 
seu navio alugado, viu-se forc;ado, dapois 
de tres tentativas falhadas, a 'ir por terra 
para. Cascals Gnde embarcou no .Walsing
ham- urn navio de Falmouth, contra 0 qual 
'no dia anter-Ior, os eanhoes da foz do Tejo 
t ;nham disparado, e que desde ai tlnha per
maneci'CIo 810 I a'rgo. Foi tal a pressa da par
tida de Chamberlain que ele deixou stras 
de si a malor parte. 

PORTUGAL - COL6NIAS 
- ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

OUALOUER 

PArs I TEMA 

CONTACTE-NOS 

I. COELHO. FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 .... AU. Au: n 
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«:PHILEXFRANCE 82» 
Do que se passou nesta grandiosa e 

importante exposic;ao internacional da-nos 
conta 0 comissario portugues do referido 
certame, Dr. Manuel Portocarrero, no noti
cia'rio que nos enviou e que, a seguir, se 
transcreve: 

.£x.mo Sennor 

.Realizou-se no Centre National des 
Industries at des Techniques, em Paris, de 
11 a 21 de Junho de 1982, a Exposic;ao Inter
naciona,1 de PilateHa .Philexfrance 82-. 

Com colecc;oes expostas em cerca de 
6500 quadros (entre as quais ressaltavam 
a de Sua Majestade a Ralnha Isabel II de 
Inglaterra, com .Santa Lucia- e a de Sua 
Excelencia 0 PrinCipe Rainier III de Monaco, 
com • Marcas Postais e precursores do M6-
naco-), colecc;oes essas de nTvel e[evadfs
simo, 0 que ficou demonstrado pela quanti
dade de altas recompensas atribuidas (58 
medalhas de ouro grande, 163 de ouro, 233 
de vermeil, 199 de prata, 77 de bronze pra
toodo, 19 de bronze e 3 diplomas; e ainda 
na classe de juventude: 3 medalhas de ver
meil, 24 de prata, 29 de bronze prateado, 6 
de bronze; e, por flm, na classe de litera
tura: 3 medalhas de ouro, 4 de vermeil, 29 
de prata, 45 de bronze pllat-eado, 49 de bronze 
e 42 diplomas). 

Goncomitantemente estiveram presentes 
os comerclantes filatelicos que vieram de 
todos os contlnentes e que ocuparam 155 
stands. 

Como nao podia de·ixar de ser tambem 
estiveram presentes as admlnlstrac;oes pos
tals (inclUSive a portuguesa), que ocuparam 
56 stands. 

A -afluencia do publico a Exposlcao foi 
consideravel e, para alam, do -assalto- ha
bitual aos stands de vendas (que diga-se 
flzeram urn born neg6cio) percorreu demora
damente e atentamente oespac;o reservado 
as colecc;oes. 

No enorme recirrto onde decorreu a Ex
posic;ao, perieitamente adequado ao fim em 
causa, havla outros aliciantes, como por 
exemplo, uma secc;ao destlnada aDs jovens 
e onde se procurava Incrementa'r 0 seu gos
to opela- filatelia; urn estudlo da TFI onde 
dlal'iamente era gravado urn programa tele
vlslvo sobre a Exposlc;ao; urn pequeno es
pac;o onde 'era felta uma demonstrac;ao de 

impressao de selos; e, alnda, uma estac;ao 
de venda de selos e outras pec;as filatelicas 
dos PIT, com 34 posic;oes de trabalho. 

o programa social, variado e -atraente. fol 
cumprido de urna forma que, no minlmo, se 
pode qualiflcar de notaveJ. 

Do Juri fez parte 0 jurado portugues 
Cap. Lemos da Silveira, filatelista competen
te e de grande nomeada internacional, que 
atraves do seu comportamento filatelico e 
social, elevou bern alto 0 nome do nosso 
Pais. 

Realizaram-se, durante 0 tempo de Expo
sic;ao, variadissimas reunioes, meetings, 
congressos, entre os quais salientamos 0 
Congresso da Federac;ao das Sociedades Fi
latelicas Francesas, 0 Congresso da AIJP, 0 
Congresso da FIP, reunioes das varias comis
soes FIP, reuniao dos Comissarios Interna
cionais, Col6quio dos Museus Postais, etc. 

Por ultimo, passe a divulgar 'Os nomes 
dos concorrentes portugueses e das suas 
colecc;oes, bern assim como os premlos re
cebidos: 

Corte de Honra: 

- Jose Gonzalez Garcia 

.Portugal Classlco

- Jose Gonzalez Garcia 

.India Portuguesa. 

Classe de Honra FIP: 

- Jose Gonzalez Garcia 

.Peru Classico. 

Classes de Competi~o: 

Medalha de ouro: 

- Jose Cohen 

• Gra-Bretanha. 

- Luis Frazao 

• Brasil-
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de Lorde Cathaart ne: Dinamarca quando, 
nos pr-inclplos de Novembro de 1807, 0 se
cretario dos Coneios Britanicos, Francis 
Fireeling, recebeu do Sr. Chamberlain, agen
te dos correios ,em Li'sboa as notlcias ne
tastas contendo a proclarnac;ao emitida pelo 
Prfncipe Regente de Portugal ordenando 
que todos as Portos do Reina fossem fe
chados a navios com a bandeira' inglesa. 
Chamberlain juntou a sua carta a traduc;ao 
da Proclamacao, qUe se se~ue 

E DITAL. 

""~"" ,, ..orii*"""''''''''aII,., eo~ E.MII. ~ .. " a..... • • t..,. 
7,.; Nrit LoM-. 

Em termos mais !prosaicos, com 0 es
pectro do exercito do marechal Junot d!ri
glndo-se rapidamente par-a 0 Ocidente at-ra
ves de Espa'nha 0 Governo Portugues tinha 
resolvido ,i'rateaos -extremos na esperanc;a 
de salvar 0 seu PaIs. Era opiniao de Cham
berlain que leste gesto apaziguante resul
taria !por ultimo na ,retirada da !presenc;a 
hritani'Cs. de Portugat Naquilo que dizia res
peito ao Correio teria como con sequencia 0 
fim pr6ximo do servic;o de paquetes para 
Usboa, e Freeling consultou 'imediatamente 
Canning do Ministerio dos Neg6cios Estran
geJtros para- esclarecer se 0 correio para 
Usboa que partka de Londres em 11 de No
vembro deveria ser deUdo em Falmouth ou 
nao. Aglndo sob as instruc;oes de Lord 
Strang-foro, Mlnlst-ro Britanico em Ushoa, e 

de' ~ambier, Conslll Gera-I Chamber-lain !pode 
toma'r' medidas eSIPBCiais para ,receQer ~s 
malas uma ,vez que 0 Gover.no s~ntia que 
a ,necessidade de manter contacto 081 area 
era mais imRortante do que, 0 Ipel)i90 para 
os na,vios britanicos cont!nuar-em a chegar 
lIs -GQstas IP.ortuguesas" Pode:mos apen-~s ' es;. 
pecular sabre as raio.e.s que leva'ram Gh~lJ1-
-berJain a escr:ever a Fir@eling dando ro,pinlag 
que 56 as bare os ',oar-regagos de peixe !d'a 
T-er-ra Nova,entrari-am ·no Tejo devido a si;
tu.ac;ao Ipolfti~a, mas talvez 0 go~\o. dos por
,tugueses por lPei~e ultrapassasse temponia
mente conside,rac;oes estrat~gicas. Oe .Ql,la,l
q!-Ler modg, quando 0 paquete cp.,ugkland
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,ter-ra, ao agente $l'11I Lisboa baseada 'no peso 
das cartas enviadas, tendo este acordo a 

. intenc;ao de custear parte dos 9ast08 do 
correio. -
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ham- urn navio de Falmouth, contra 0 qual 
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de si a malor parte. 
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«:PHILEXFRANCE 82» 
Do que se passou nesta grandiosa e 

importante exposic;ao internacional da-nos 
conta 0 comissario portugues do referido 
certame, Dr. Manuel Portocarrero, no noti
cia'rio que nos enviou e que, a seguir, se 
transcreve: 

.£x.mo Sennor 

.Realizou-se no Centre National des 
Industries at des Techniques, em Paris, de 
11 a 21 de Junho de 1982, a Exposic;ao Inter
naciona,1 de PilateHa .Philexfrance 82-. 

Com colecc;oes expostas em cerca de 
6500 quadros (entre as quais ressaltavam 
a de Sua Majestade a Ralnha Isabel II de 
Inglaterra, com .Santa Lucia- e a de Sua 
Excelencia 0 PrinCipe Rainier III de Monaco, 
com • Marcas Postais e precursores do M6-
naco-), colecc;oes essas de nTvel e[evadfs
simo, 0 que ficou demonstrado pela quanti
dade de altas recompensas atribuidas (58 
medalhas de ouro grande, 163 de ouro, 233 
de vermeil, 199 de prata, 77 de bronze pra
toodo, 19 de bronze e 3 diplomas; e ainda 
na classe de juventude: 3 medalhas de ver
meil, 24 de prata, 29 de bronze prateado, 6 
de bronze; e, por flm, na classe de litera
tura: 3 medalhas de ouro, 4 de vermeil, 29 
de prata, 45 de bronze pllat-eado, 49 de bronze 
e 42 diplomas). 

Goncomitantemente estiveram presentes 
os comerclantes filatelicos que vieram de 
todos os contlnentes e que ocuparam 155 
stands. 

Como nao podia de·ixar de ser tambem 
estiveram presentes as admlnlstrac;oes pos
tals (inclUSive a portuguesa), que ocuparam 
56 stands. 

A -afluencia do publico a Exposlcao foi 
consideravel e, para alam, do -assalto- ha
bitual aos stands de vendas (que diga-se 
flzeram urn born neg6cio) percorreu demora
damente e atentamente oespac;o reservado 
as colecc;oes. 

No enorme recirrto onde decorreu a Ex
posic;ao, perieitamente adequado ao fim em 
causa, havla outros aliciantes, como por 
exemplo, uma secc;ao destlnada aDs jovens 
e onde se procurava Incrementa'r 0 seu gos
to opela- filatelia; urn estudlo da TFI onde 
dlal'iamente era gravado urn programa tele
vlslvo sobre a Exposlc;ao; urn pequeno es
pac;o onde 'era felta uma demonstrac;ao de 

impressao de selos; e, alnda, uma estac;ao 
de venda de selos e outras pec;as filatelicas 
dos PIT, com 34 posic;oes de trabalho. 

o programa social, variado e -atraente. fol 
cumprido de urna forma que, no minlmo, se 
pode qualiflcar de notaveJ. 

Do Juri fez parte 0 jurado portugues 
Cap. Lemos da Silveira, filatelista competen
te e de grande nomeada internacional, que 
atraves do seu comportamento filatelico e 
social, elevou bern alto 0 nome do nosso 
Pais. 

Realizaram-se, durante 0 tempo de Expo
sic;ao, variadissimas reunioes, meetings, 
congressos, entre os quais salientamos 0 
Congresso da Federac;ao das Sociedades Fi
latelicas Francesas, 0 Congresso da AIJP, 0 
Congresso da FIP, reunioes das varias comis
soes FIP, reuniao dos Comissarios Interna
cionais, Col6quio dos Museus Postais, etc. 

Por ultimo, passe a divulgar 'Os nomes 
dos concorrentes portugueses e das suas 
colecc;oes, bern assim como os premlos re
cebidos: 

Corte de Honra: 

- Jose Gonzalez Garcia 

.Portugal Classlco

- Jose Gonzalez Garcia 

.India Portuguesa. 

Classe de Honra FIP: 

- Jose Gonzalez Garcia 

.Peru Classico. 

Classes de Competi~o: 

Medalha de ouro: 

- Jose Cohen 

• Gra-Bretanha. 

- Luis Frazao 

• Brasil-
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- Luis Frazao 

.Indle Portuguesa-

- Jose Gonzalez Garcia 

.Nlcaragua-

- Jose Gonzalez Garcia 

.Macau Classlco-

Medalha de Vermeil: 

- Marlo Basta 

• Portugal Classlco- (com preml0 espe
cial). 

- Marlo Basta 

.Indla Portuguesa-

- Carlos Gulmaraes 

• Portugal Classlco. 

- Joao Gon~alves Novo 

.Portugail Classlco. 

- J080 Gon~alves Novo 

.Hlst6rla Postal de Portugal-

- Jose Gonzalez Garcia 

-Brasil-

- Jose Gonzalez Garcia 

.Angola-(eom premia especial). 

Medalha de Prata: 

- Jose Dlas Afonso 

• Portugal Classlco-

- Allee Souto Martins 

• Madeira. 

- Ant6nlo Marques Bonlna 

.En smonnant les eaux-

- V itor Carmo Correia 

-Hlstolre et evolution du vol dans \'es-
pace-

- Paulo Sa Machado 

.Vehlcules motorlses-

- J080 Moura 

.Antecedents de I'epopee de I'espace
com premlo especial). 

- Car/os Penha Garcia 

.Le chemin de fer dans la valorization 
humalne. 

- Ant6nlo Gon~alves Borra/ho 

• Mammiferes- - Maxlmafilla. 

Medalha de bronze prateado: 

- Paulo Sa Machado 

.Telegramas de Portugal. 

- Jose de Almeida d'Avlfa 

• Fleurs - - Maximafllla. 

- Car/os Gabriel Gon~alves 

.Hlstolre de la muslque- - Maximatllla. 

Medalha de bronze: 

- Fernando D/lvelra Rels 

• La pelnture europeenne occidentale-

- Ant6nlo Ferreira Marques 

.Olseaux- - Maximafllla. 

- Jorge Rels Almeida 

.Manlfestatlons sportlves- - Maximafllla. 

- Vltor Ramos Pereira 

.Chefs d'~tat- - Maxlmaflolia 

- Selos e Moedas (Galltos de Avelro) - L1-
ratura. 

- Estampilha e Vlntem (Vltor Simarro) -
L1teratura. 

Diploma: 

- Boletlm do Clube Fllatellco de Portugal
L1teratura. 

- F N - Flfate/la e Numlsmatlca - Litera
tura.a 
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Parece-me que pela aprecla~iio geral dos 
resultados se pode conclulr que a fllatella 
portuguesa salu prestiglada desta competl
~ao. Apenas as classiflca~oes na classe de 
Iiteratura no-s fazem pensar que algo de mals 
profundo e Inovador estara a filatella portu
guesa a necessltar. 

Termino agradecendo toda a colabora~iio 
que V. Ex.' me deu e, no flm de contas, a 
filatella portuguesa, durante estes ultimos 
do is anos de prepara~iio da Philexfrance 82. 
Encerrou esta Exposl~iio; outras se avisinham 
ja. Esperam;a, harmonia e trabalho parecem
-me ser, nesta altura, as tres palavras chave 
para 0 desenvolvlmento da fllatella naclonal. 
Estou optimlsta e mesmo convlcto que Ire
mos rnals alem. 

Com os meus mals respeltosos cumprl
mentos 

o Comissarlo para Portugal 

Manuel Portocarrero • 

Casa Filalelica J _ ELL 
FUNDADA EM 1940 

Novldades sempre aos melhores pre~os 

Material fllatalleo 

HAWID, LEUCHnURM e SAFE 

EM STOCK: 
MAIS DE 7.000 S£.RIES DIFERENTES 

OE TODO 0 MUNDO 

S~RIES COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL E EX· COLONIAS 

Rua da Prata, 184-2.° Esq. 

Telefone 323508 
1100 LlSBOA 

I - PORTUGAL ···'···· .. ·'·~· .. -~~r 

E ULTRAMAR 
(e Novos Parses de 
Expiessao Portuguesa) 

11- ESTRANGEIRO 
(Por Paises) 

III - ESTRANGEIRO -TEMATICOS 
COMPRO E VENDO 

BHRATH DHS NEUES 
Rua da Trlndade, 5-1.° Oto. (Ao Largo do Carmo) 

Apartado 2690 • Telefone 3671 33 

,l._ .. . .,. •..• " .•. . "'.y~1:.,.1;,.,1: , .7: .. , ... -.. _;:::L1SBOA 2 - Codex 
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FILATELIA 

SERGIO W. DE SOUSA SIMoES 
TELEFONE 22284 

2500 CALDAS D:Al RAINHA 

para que procurar mais? 

A SEVERA 
RUA DAS GAVEAS, 55 - 57 Tele. 34006 
BAIRRO ALTO • 1200 LIS BOA • PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fado8 e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NICHT 

r-- . 1 
FlLATELIA • NUMISMATICA • MEDALHISTICA 

Selos de Portugal e Ultramar, novos e us ados - selos tem4-
ticos - erros e variedades - inteiros-postais - aerogramas 
- FOC e comemoratlvos . 

• 
Classificadores - Cat41ogos Nacionais e estrangeiros-
albuns - lupas - pinc;as, etc ... 

• 
Moedas de Portugal e Ultramar - moedas estrangeiras-
medalhas e placas comemoratlvas - capas e folhas para 
moedas. 

GALERIA FILATELICA E NUMISMATICA DO PORTO 
Rua do Almada, 323 - 4000 - PORTO 

AGRAOECEMOS A SUA VISITA 
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COLECCIONAR 
SELOS 
PORTUGUESES 
ErFJ(CIL! 

Sem perdas de tempo 
e sem encargos, 
pode receber em sua casa 
p~r correio registado, 
todos os artigos filatelicos emitidos pelos crr 
ao seu valor facial. 

Escreva-nos ou visite-nos 

~ ~ CORREIOS ETElECO'vUNIOCOEs DE PORllJCI\l. 
~~ TElEFONES DE USBOA E PORTO 

-;":~~. 
t , 

o ..- . 

DIRECCAO GERAL DE CORREIOS 
SERVICOS DE FILATELlA 
Av. Casal Ribeiro, n." 28-2.", Telef. fiT 40 19 
1096 USBOA CODex 




