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Selos de Portugal e Ultramar, novos e us ados - selos tems
ticos - erros e variedades - Intelros-postals - aerogramas 
- FOC e comemoratlvos. 

• 
Classificadores - Catalogos Nacional-s e estrangeiros-
aibuns -Iupas - pinc;:as, etc ... 

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

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

AGRAOECEMOS A SUA VISITA 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
flLlADO NA fEDERACAO PORTUGUESA DE flLAmlA (f. P. f.) 

S6clo n.O 451 da Assocla«;Ao da Imprensa NAo-DIliria 

CLUBE DE COLECCIONAOORES PARA COLECCIONAOORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70·S.0·0t.· (com elevador) - 1100 L1SBOA - Telel. 823936 

EXPEDIENTE - Ten;as a Seldas·felras, das 21 .s 24 horn, e s6bados, das 16 til 20 horll 

Qualidades e quotizac;oes dos s6clos: 

EFECTIVO (Llsboa e Concelhos Llmitrofes) 250$00 semestrais 

JUNIOR (Usboa e Concelhos Llmitrofes) 150$00 semestrais (menores 21 enos) 

CORRESPONDENTE (Provfncla, IIhas, Macau) 300$00 anuals 

CORRESPONDENTE - Restantes pafses 500$00 anuals 

PACAMENTO ADIANTADO 
Por cheque, vale, dinhelro ou selos em curso. (Series completas) 

REVISTA BIMESTRAL 
Oep6slto legal N.> 1471 /82 

80l[TIM DO ClUB[ flllT[llCO O( PORTUGll 
I ANO XXXVII FEVEREI,RO DE 1983 N.O 3231 

JANTAR DE CONFRATERNIZA<;AO 

DOS SOCIOS DO NOSSO CLUBE 

No ,passado dla 1 de Oezembro e como 
habitualrnente vem sucedendo de ha anos 
a ·esta pa·l'I!e, um mlmero s,l-gnifl'cativo de 56-
clos do Olube Fl'1"tell!co de Portugal reunilU· 
·se, ,num restaurante da capital, num jantar 
de collfratemizs«;ao filate~lca que decorreu 
muito an Imado , prova de que a amizade 
entre os ii~latelistas nao e palavra va. Estl
veram 1p~esentes peJ'lto de 70 cOllvi.vas, tendo 
os lP.resPdentes Ida Federa«;ao POl'l!uguesa de 
Fila<tei"'a e do Clube Fklatelico de Portugal 
pronunclado -breves di'scursos -em que se 
congratul-aram com ests reunlao de s60ios 
do C. F. P. 

Ap6s 0 l'epasto, foram distrlbufdas me· 
dalhas aos s6olos que partioi,param ·nos cer· 
tames fj.Jatelicos .reaHzados !pelo C. F • .p. duo 
rante 0 eno de 1982. 

Finalmente, I'ealizou-se 0 ja roraid'iclonal 
lelUio de .'Pe«;ss- oferecl'das por s6ci'os e 
comerclantes filateHcos, revertendo 0 seu 
produto pa,ra, 0 nosso Clube. Mals uma vez 
o lei'lao esteve a cargo dos dedlca'dos con. 
s6clos, Srs. Castanhelra da· Sj.Jvelra e O. rvt.i
guel ,Pessanha que, com 0 habitual entuslas· 
mo e boa-dis,posh;:ao, desempenharam a con· 
tenif:o a «Ingrata- mas .benemerlta- tarefa 
de consegulr uns -largos escudos para os 
.nmdos- do Olube FI'lat6''''co de rPoJ'ltugal. 

·A Dlrec«;ao do oosso Clube nao quer del· 
xa,r de manlrfesta'r 0 &aU profundo agrade
cimento -ao S6oio Sr. Castanhel'ra da Silveira 
que, slem de .'Ief.loelro-, fol 0 organizador 
do Simpatico convfvl,o e alnda a todos os s6-
olos e comel'ciantes amlgos que ofeJ'ltaram 
o ma.terlal para 0 leilao, bem como a todos 
os que 0 adqu i'l"i ram. 

A rcoll'firate"flIizac;§o do dl·a 1 de Oezemhro 
f.ol uma agradavel jonnada filatelica que, es· 
peramos, se replta 1I10S enos futuros nesta 
ou noutra data. 

A uLUBRAPEX 82» 

realizou-se com -mui.to brilho, 
'em Cur1iJtiba, capital do Estado 

do Parana 

De 1'5 a 25 de Outubl'O do ano findo, te.ve 
luga'r, conforme tfnhamos anunclado, 6' 9.' Ex· 
posi~ao Fillatellica Luso-Bresf.lef:ra - . ,Lubra· 
pex - 82-, que 'feve par cenarlo a cldade de 
Cunlf!:iba, caplil:al do E&t:ado do Parana. 

Esta Exposl~ao fol ".eal-lzada pela Sooie
dade F"'at~I'ica de Cur1l·Uba 'e teve 0 pa.tro
Gioio de Empress Brasl:leka de Col'lrelo;) e 
Te'l egrafos , e 0 apoil() da Federa«;ao Bmsl· 
-Ieka de FilateHa e federa~ao Portuguesa de 
FillateHa. 

A Iflona edh;ao deste cer'tame reul'lIlu, em 
cerca de 2400 quadros, alguns das melho
res colecc;oes -exlstentes nos dOls paises, 
num total de oeroa de 300 parVicl,pa«;oes. 

o Juri desta, Lubrapex fol' cornposto por 
16 ~:late!li&tes 'sendo 4 idonosso pai·s: Eng. 
Marques -Gomes, eng. David Cohen, dr. MI· 
QUel Telxellra .e Jose C. SHvelra, que ta·1 
como consta do ipalmares 6'tribufll"am 28 me
dalhas de ouro, 28 de venmelil, 59 de pra. 
ta, 61 de bronze prate ado e 99 de bronze, 
num tot!¥1 de 275. Para os pal'l!iolpantes por· 
tugueses foram atr:lbufdas 10 de ouro, 5 de 
vel'lmel:J. 19 de prata, Hi de -bronze prateado 
e 17 de bronze, a!Jem do Grande Rremlo da 
Lubrapex - 82. 

Nota do Director 

Gostarramos de ipubJ.ica'r uma 'notfcla, mals 
desenvolvida sobre este acontecFmento fHa
teJ.lco Luso-Bras',leiro. Porem e infelizmente 
nenhum dos filatelistas que sa deslocaram 
a' Curitlba nos forneceu qualquer noticla. 
Por Dutro lado, a Organizac;ao, lamentavel· 
mente, nao envlou aos exposltores 0 cata
logo e 0 .Palmares» embora 0 comissao 
rio portugu6s tenha tomado, em devico 
tempo, as iprovidenclas 'necessarlas Ipara que 
os .partlcilpantes portugueses -nao frlcassem 
prejudlcados, nao recebendo aquilo que lhes 
e devldo. 
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aA fILIRIA/S3» 
alcanc;ou 0 exilto que se esperava 

Organizada 'Pela Secc;ao FHatelica do 
Bairro da Bela Vista teve lugar, nos dias 
5 e 6 de Fevereiro corrente, em Santa Iria 
de< Az6ia, a anunciada Mostra Filatelica que, 
pelo seu ineditismo, despertou 0 maior in
teresse nos meios filatelicos nacionais. 

Os timoneiros da Secc;ao Filatellca daque
Ie Grupo Recreativo, quando pensaram levar 
a cabo a sua 3.' Mostra Filatelica tiveram, 
antes tudo, um pensamento humanitario, daf 
terem escolhido como lema do certame -Va
mos Dar Vida, dando sangue ... -. 

Esta jornada filatelica em Santa Iria 
de Az6ia foi, na realidade, um acontecimento 
digno dos maiores enc6mios. 

Os fi,latelistas daquela simpatica locali
dade podem sentir-se felizes nao s6 por 
aquilo que realizaram, como pelos -apoios 
que tiveram, tanto de entidades oficiais como 
particulares. 

o certame teve lugar na Escola Primaria 
n.O 1 daquela localidade, onde acorreu, no 
dia da inaugurac;ao, uma verdadeira multidao 
que se concentrou flO -recreio- daquele es
tabelecimento de ensino. 

Pelas 11 horas do Dia 5, 0 Secretario 
da Secc;ao Filatelica do Grupo Recreativo do 
Bairro da Bela Vista, Sr. Calheiros da Silva, 
pronunciou um interessante discurso ouvido, 
atentamente, pelo numeroso publico presen
teo Procedeu, em seguida, a chamada de tcr 
dos os que foram contemplados com a me
dalha comemorativa do evento. Verificamos 
que a Secc;ao Filatelica teve 0 cuidado de 
nao esquecer fosse quem fosse, inclusive 
os 6rgaos de Comunicacao Social. lamenta
mos que nao tenham acedido ao convlte que 
Ihes foi formulado, a R. T. P. eaR. D. P. 

Ap6s a oferta das medal has comemora
tivas, procedeu-se a entrega dos premios par· 
ticulares 'Postos a dispos'c;ao do juri, com
posto pelos Srs. Eng. David Cohen, Casta
nhelra da Silveira e Fernando Garrao, para 
ga,lardoar as melhores colecc;oes. 

Todos as exposltores receberam, tam
bem, medalhas comemorativas. 

Particlparam 36 expositores, que foram 
agrupados do seguinte modo. 

Filatelia - Tema Saude .. .... ... .. . 4 
Filatelia - Tema Geral .... .. ...... 19 
Maximafilia - Tema Saude .. .. .. 
Maximafilia - Tema Geral .. ..... 6 
Juventude- Tema Geral .. .. .. .. . 6 

Nas classes oficial e de honra estlveram 
expostas 8 colecc;oes. 

o grande premio do certame, uma mcr 
numental tac;a oferecida pela Camara Muni
cipal de loures, fOi atriburda ao filatelista 
tematico Eurlco Guilherme Maurrcio Valadas 
Lage Cardoso, que merece'u do cronista fila
telico dos jornais -A Capital D e Diario de 
Noticias-, 0 nosso prezado amigo Dr. A Silva 
Gama a seguinte referElncia: 

-Entre os expositores merecem parti
cular destaque Eurico Guilherme Lage Car
doso na verdade um prometedor filatelista, 
talvez mesmo 0 mais prometedor tematlco 
que entre n6s tem aparecido nos liltimos 
tempos .... .. .... . 

Eate rparticipiante apresentou a sua' ma
gnifica colecC;ao -Figuras e Factos da His
t6ria Polltica Mundial-. 

o 1.0 premio da Maximafilia foi atriburdo 
ao Director deste Boletim, com a, sua colec
c;ao .Escritores Mundiais-. 

Os C. T..T mandaram cunhar um interes
sante e sugestivo carl mba que foi aposto 
.na correspondElncia arpresentada no 10ca,1 da 
-Mostra •. 

Impossfvel referir todas as entidades 
que assistiram a inaugurac;ao do evento. Nao 
queremos, contudo, deixar de anotar a pre
senc;a do Sr. Presidente da Camara Municipal 
de Loures, e de numerosos elementos que 
compoem 0 elenco da actual F. P. F. 

A direcc;lio do Clube Flatelico de Portu
gal, 0 Director deste Boletim e 0 seu admi
nistrador agrdecem as medalhas que Ihes 
foram oferecidas. 

Esperamose desejamos que aconteci
mentos filatelicos desta natureza sejam repe
tidos em Santa Iria de Az6ia e noutras Icr 
calidades do pafs, para uma maior divulgac;ao 
das varlas especialidades em que a filatelia 
se desdobra. 

Solos de Portugal, Ultramar e Estrangelro. 
Novldades. Tem6tlcos. Sobrescrltos de 1.' dill. 

-- TODO 0 MATERIAL FILATI!LlCO --

BASTOS & CAM'POS, LOA. 

R. MARIA ANDRADE. 55 - Telef. 83 41 08 

1100 - L1SBOA PORTUGAL 
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o HOWCAUSTO' DAS: TEMATICAS 
Durante a realizac;ao da Philexfrance teve 

lugar um simp6sio tematico, durante 0 qual 
o presidente da Comissao Tematica da 
F. J. P., a Eng. Giancarlo Morolli, fez uma 
conferElncia intitulada -La Philatelie Themati
que Aujou~d'hul et Demain-, onde anaJ.isou 
a tendencia da filatelia tematica ao longo 
do ultimo decenio, esboc;ando, a guisa de 
conclusao, urn risonho futuro para este- mcr 
dalidade de coleccionac;ao. 

o sucesso obtldo neste ultimo decenlo 
pode contabillzar-se, segundo as palavras de 
Giancarlo Morolli, na presenc;a de duas CO" 
lecc;oes tematicas na Classe de Honra da 
F. J. P., no numero e na quaHdade das colec
c;oes que se apresentam nas exposic;oes, na 
importancia das associac;oes e agrupamen
tos tematicos, oa difusao de numerosas pu· 
blicac;oes especializadas e na audiElncla que 
os clubes tematicos tern perante as suas fe
derac;oes naclonals. E a razao deste suces
so, dlz alinda Giancarlo Morolli, deve procu
rar-se na apreciac;ao e aprofundamento do 
estudo do tema sob todes os seus aspectos 
e em todas as suas possibilidades. Inferir 
destas palavras, que a filatelia tematica tera 
ascenc;ao mete6rica a media prazo, fOi um 
curto passe que Glancarlo Morolli acentuou. 
Mas sera que este dirigente, apesar da Ine
gavel capacidade de analise que tem demons
trado possuir ao longo da sua carreira, pcr 
deria extrapolar uma conclusao tao anima
dora? 

Uma analise atenta da. evoluc;iio das ccr 
lecc;oes tematices com urn entusiasmo digno 
de nota e que agora as abandonaram, serao 
da mesma opinlao que a expressa pelo pre
sidente da Comisslio Tematica? 

Uma aparente expansao qualitatlva, duas 
colecc;oes em Classe de Honra, nao ocultara, 
melhor dizendo, nao levara as dlrigentes te
maticos a olvidarem a realidade de uma re
gressao quantitativa e que tera necessaria
mente efeitos muito nefastos no desenvolvi· 
mento, a medlo prazo, do numero de colec
c;oes tematlcas? 

Nenhum dos comentarios que acompa
nham cada reflexao que fazemos esta cheio 
de derrotismo au mesmo de catastrofismo, 
antes sao a l'esultado de mais de 20 an as de 
observac;iio do fen6meno tematico. A. 16glca 
fria de urn raclocfnlo nao se pode contrapor 
profissoes de fa ou slogans propagandisticos. 
E a 16glca dos raclocfnios deriva, essenclal
mente. de muitos e dilnamicos colecoionadcr 

res tematicos que, chelos de i1usao, se Ian
c;aram abertamente num tema e depois de 
varios anos concluiram pela impossibilidade 
de se alcandorarem aos escaloes mais ele
vadas das classlflcac;oes. Isto porque cons
tataram da inexistencia de pec;as filatelicas, 
ou inclusive de selos, que pudessem valo
rizar as suas colecc;oes. Oaf a transferirem-se 
com armas e bagagens para outros domfnios 
da coleccionac;ao foi urn passo bem curto 
que muitos deram. 

As razoes baslcas e as motivac;oes des
tas mudanc;as de orientac;ao passaram a ser 
uma das flossas preocupac;oes. A pouco e 
pouco comec;amos a ter uma outra vi sao do 
problema, of usc ados que estavamos pel as 
luzes da ribalta. 

Alertar as dlrigentes da F.1. P. para a 
gravidade deste problema e a nossa func;ao 
como coleccionador tematlco que somos, 
com mais de vinte anos de actividade neste 
sector. 

PRIMEiRA REFLEXAO 

Uma modalidade de eo/eec/ona{:8o, qual
quer que ela se/a, deve conferir /gusls 
oportunidades a todos Os eo/eceiona
dores. 

COMENTARIOS: Todos sabem que no 
caso da coleccionac;ao tematica, 0 tema 
escolhido e posteriormente trabalhado pelo 
coleccionador, pod era nunca proporcionar-Ihe 
a obtenc;ao de uma classificac;ao situada no 
escalao mais elevado. isto e, a medalha de 
ouro. 

Existem exemplos extremamente reia
vantes de temas que nunca poderao aspirar 
a obtenc;ao de elevadas recompensas, mau 
grado todo 0 trabalho intelectual e de pes
quisa que uma colecc;ao tematica podera 
exigir, porquanto, ou nlio havera selos ou 
nao havera pec;as filatelicas raras ou sufi
cientemente valiosas que enrlquec;am a co
lacc;ao. 

Em contrapartida, temas exlstem que 
se pod em considerar prlvilegiados e que 
podem gUindar-se aos mais elevados esca
loes da classificac;ao. 

Se bern que os coleccionadores de te
mas nao privilegiados despendam urn gran
de trabalho na constitulc;ao de colecc;oes 
tematicas originais, nao conseguem sabre
levar 0 peso da rarldade dos selos e pes
c;as filatelices. 
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aquilo que realizaram, como pelos -apoios 
que tiveram, tanto de entidades oficiais como 
particulares. 

o certame teve lugar na Escola Primaria 
n.O 1 daquela localidade, onde acorreu, no 
dia da inaugurac;ao, uma verdadeira multidao 
que se concentrou flO -recreio- daquele es
tabelecimento de ensino. 

Pelas 11 horas do Dia 5, 0 Secretario 
da Secc;ao Filatelica do Grupo Recreativo do 
Bairro da Bela Vista, Sr. Calheiros da Silva, 
pronunciou um interessante discurso ouvido, 
atentamente, pelo numeroso publico presen
teo Procedeu, em seguida, a chamada de tcr 
dos os que foram contemplados com a me
dalha comemorativa do evento. Verificamos 
que a Secc;ao Filatelica teve 0 cuidado de 
nao esquecer fosse quem fosse, inclusive 
os 6rgaos de Comunicacao Social. lamenta
mos que nao tenham acedido ao convlte que 
Ihes foi formulado, a R. T. P. eaR. D. P. 

Ap6s a oferta das medal has comemora
tivas, procedeu-se a entrega dos premios par· 
ticulares 'Postos a dispos'c;ao do juri, com
posto pelos Srs. Eng. David Cohen, Casta
nhelra da Silveira e Fernando Garrao, para 
ga,lardoar as melhores colecc;oes. 

Todos as exposltores receberam, tam
bem, medalhas comemorativas. 

Particlparam 36 expositores, que foram 
agrupados do seguinte modo. 

Filatelia - Tema Saude .. .... ... .. . 4 
Filatelia - Tema Geral .... .. ...... 19 
Maximafilia - Tema Saude .. .. .. 
Maximafilia - Tema Geral .. ..... 6 
Juventude- Tema Geral .. .. .. .. . 6 

Nas classes oficial e de honra estlveram 
expostas 8 colecc;oes. 

o grande premio do certame, uma mcr 
numental tac;a oferecida pela Camara Muni
cipal de loures, fOi atriburda ao filatelista 
tematico Eurlco Guilherme Maurrcio Valadas 
Lage Cardoso, que merece'u do cronista fila
telico dos jornais -A Capital D e Diario de 
Noticias-, 0 nosso prezado amigo Dr. A Silva 
Gama a seguinte referElncia: 

-Entre os expositores merecem parti
cular destaque Eurico Guilherme Lage Car
doso na verdade um prometedor filatelista, 
talvez mesmo 0 mais prometedor tematlco 
que entre n6s tem aparecido nos liltimos 
tempos .... .. .... . 

Eate rparticipiante apresentou a sua' ma
gnifica colecC;ao -Figuras e Factos da His
t6ria Polltica Mundial-. 

o 1.0 premio da Maximafilia foi atriburdo 
ao Director deste Boletim, com a, sua colec
c;ao .Escritores Mundiais-. 

Os C. T..T mandaram cunhar um interes
sante e sugestivo carl mba que foi aposto 
.na correspondElncia arpresentada no 10ca,1 da 
-Mostra •. 

Impossfvel referir todas as entidades 
que assistiram a inaugurac;ao do evento. Nao 
queremos, contudo, deixar de anotar a pre
senc;a do Sr. Presidente da Camara Municipal 
de Loures, e de numerosos elementos que 
compoem 0 elenco da actual F. P. F. 

A direcc;lio do Clube Flatelico de Portu
gal, 0 Director deste Boletim e 0 seu admi
nistrador agrdecem as medalhas que Ihes 
foram oferecidas. 

Esperamose desejamos que aconteci
mentos filatelicos desta natureza sejam repe
tidos em Santa Iria de Az6ia e noutras Icr 
calidades do pafs, para uma maior divulgac;ao 
das varlas especialidades em que a filatelia 
se desdobra. 

Solos de Portugal, Ultramar e Estrangelro. 
Novldades. Tem6tlcos. Sobrescrltos de 1.' dill. 

-- TODO 0 MATERIAL FILATI!LlCO --

BASTOS & CAM'POS, LOA. 
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o HOWCAUSTO' DAS: TEMATICAS 
Durante a realizac;ao da Philexfrance teve 

lugar um simp6sio tematico, durante 0 qual 
o presidente da Comissao Tematica da 
F. J. P., a Eng. Giancarlo Morolli, fez uma 
conferElncia intitulada -La Philatelie Themati
que Aujou~d'hul et Demain-, onde anaJ.isou 
a tendencia da filatelia tematica ao longo 
do ultimo decenio, esboc;ando, a guisa de 
conclusao, urn risonho futuro para este- mcr 
dalidade de coleccionac;ao. 

o sucesso obtldo neste ultimo decenlo 
pode contabillzar-se, segundo as palavras de 
Giancarlo Morolli, na presenc;a de duas CO" 
lecc;oes tematicas na Classe de Honra da 
F. J. P., no numero e na quaHdade das colec
c;oes que se apresentam nas exposic;oes, na 
importancia das associac;oes e agrupamen
tos tematicos, oa difusao de numerosas pu· 
blicac;oes especializadas e na audiElncla que 
os clubes tematicos tern perante as suas fe
derac;oes naclonals. E a razao deste suces
so, dlz alinda Giancarlo Morolli, deve procu
rar-se na apreciac;ao e aprofundamento do 
estudo do tema sob todes os seus aspectos 
e em todas as suas possibilidades. Inferir 
destas palavras, que a filatelia tematica tera 
ascenc;ao mete6rica a media prazo, fOi um 
curto passe que Glancarlo Morolli acentuou. 
Mas sera que este dirigente, apesar da Ine
gavel capacidade de analise que tem demons
trado possuir ao longo da sua carreira, pcr 
deria extrapolar uma conclusao tao anima
dora? 

Uma analise atenta da. evoluc;iio das ccr 
lecc;oes tematices com urn entusiasmo digno 
de nota e que agora as abandonaram, serao 
da mesma opinlao que a expressa pelo pre
sidente da Comisslio Tematica? 

Uma aparente expansao qualitatlva, duas 
colecc;oes em Classe de Honra, nao ocultara, 
melhor dizendo, nao levara as dlrigentes te
maticos a olvidarem a realidade de uma re
gressao quantitativa e que tera necessaria
mente efeitos muito nefastos no desenvolvi· 
mento, a medlo prazo, do numero de colec
c;oes tematlcas? 

Nenhum dos comentarios que acompa
nham cada reflexao que fazemos esta cheio 
de derrotismo au mesmo de catastrofismo, 
antes sao a l'esultado de mais de 20 an as de 
observac;iio do fen6meno tematico. A. 16glca 
fria de urn raclocfnlo nao se pode contrapor 
profissoes de fa ou slogans propagandisticos. 
E a 16glca dos raclocfnios deriva, essenclal
mente. de muitos e dilnamicos colecoionadcr 

res tematicos que, chelos de i1usao, se Ian
c;aram abertamente num tema e depois de 
varios anos concluiram pela impossibilidade 
de se alcandorarem aos escaloes mais ele
vadas das classlflcac;oes. Isto porque cons
tataram da inexistencia de pec;as filatelicas, 
ou inclusive de selos, que pudessem valo
rizar as suas colecc;oes. Oaf a transferirem-se 
com armas e bagagens para outros domfnios 
da coleccionac;ao foi urn passo bem curto 
que muitos deram. 

As razoes baslcas e as motivac;oes des
tas mudanc;as de orientac;ao passaram a ser 
uma das flossas preocupac;oes. A pouco e 
pouco comec;amos a ter uma outra vi sao do 
problema, of usc ados que estavamos pel as 
luzes da ribalta. 

Alertar as dlrigentes da F.1. P. para a 
gravidade deste problema e a nossa func;ao 
como coleccionador tematlco que somos, 
com mais de vinte anos de actividade neste 
sector. 

PRIMEiRA REFLEXAO 

Uma modalidade de eo/eec/ona{:8o, qual
quer que ela se/a, deve conferir /gusls 
oportunidades a todos Os eo/eceiona
dores. 

COMENTARIOS: Todos sabem que no 
caso da coleccionac;ao tematica, 0 tema 
escolhido e posteriormente trabalhado pelo 
coleccionador, pod era nunca proporcionar-Ihe 
a obtenc;ao de uma classificac;ao situada no 
escalao mais elevado. isto e, a medalha de 
ouro. 

Existem exemplos extremamente reia
vantes de temas que nunca poderao aspirar 
a obtenc;ao de elevadas recompensas, mau 
grado todo 0 trabalho intelectual e de pes
quisa que uma colecc;ao tematica podera 
exigir, porquanto, ou nlio havera selos ou 
nao havera pec;as filatelicas raras ou sufi
cientemente valiosas que enrlquec;am a co
lacc;ao. 

Em contrapartida, temas exlstem que 
se pod em considerar prlvilegiados e que 
podem gUindar-se aos mais elevados esca
loes da classificac;ao. 

Se bern que os coleccionadores de te
mas nao privilegiados despendam urn gran
de trabalho na constitulc;ao de colecc;oes 
tematicas originais, nao conseguem sabre
levar 0 peso da rarldade dos selos e pes
c;as filatelices. 
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Temas como 'Os que se basel am na fau
na, pintura, escritores, xadres e muitos ou
tros, que nem chegamos a nomear por mais 
esforc;os que se fac;am, van esbarrar com os 
famosos 25 pontos, Inantinglveis, da rari
dade dos selos 13' pec;as filatellcas. 

Concretizando melhor, nao e de prop6-
sito que a colecC;ao «Bateaux et Navigation», 
do coleccionador suic;o M. Schlunegger, al
canc;ou a grande medalha de ouro em tres 
exposic;oes internacionais. Nao e adrede que 
as col,ecc;oes qUe tern obtido ouro em ,inter
nacional, sao as que se baseiam em HIst6ria 
Postal, pois ai nao faltam pec;as de peso tal, 
como aconteceu com «A Hist6rla de Vene
za». Nao e adrede que colecc;oes magnificas, 
como a do Sr. Levillain, cuJo tema e 0 au
mobilismo, obtem «vermeil- e quase pode
dam os Jurar que nunca ultrapassarao tal 
classificaC;ao. E a res posta e 6bvia: nao ha 
selos raros em quanti dade suficiente no te
rna automobilismo e nem mesmo 0 513'10 
dos Estados Unidos, que e considerado urn 
aclassico-, podera contrabalanc;ar as valiosas 
series do barco a vela da Guiana Inglesa 
que pod em ser incluidas em temas privile
giados, tal como 0 da navegac;ao 0 e. Nao 
e adrede que todas as grandes colecc;oes 
de ha dez anos para ca, no campo tematico, 
se situam na zona «assunto-, tal como suce
deu com as esph~ndidas colecc;oes de Jo
gos Olfmpicos. 

Como conclusao, poderemos dizer que 
a existencia de temas privilegiados 13' outros 
que 0 nao sao, destroem as esperanc;as dos 
coleccionlKlores tematicos 13' levam-nos a 
enveredar por outras modalidades de colec
cionaoao, quantas vezes sem qualquer re
laoao com a filatelia. 

SEGUNDA REFLEXAO 

A c1asslflcaC80 de uma colecC80, seja 
e/a qual for, deve basear·se em dados 
concretos e nunca em Julzos aleat6rios 
de valor, que de Jurado para jurado po
dem variar, a que atral90S 0 conceito 
universal de justica. 

• 
COMENTARIOS: Como ninguem Ignora, 

o regulamento actual e os que 0 ·antecede
I'8m - 0 penultimo da autoria do abade de 
Troyer - enfermavam; e enfermam ainda, de 
uma orientagao por muitos filatelistas con
siderada errada· e urn atentado a justic;a. Tra
tava-se de introduzir uma pontuac;ao, para 
c1assificar as colecc;oes tematicas, coisa que 
nunca se tinha verificado, nem ainda se ve
rifica, nas colecc;oes chamadas c1assicas, ou 

colecc;oes por paises. Passou assim, a 6p
tica do coleccionador tematico a incidir na 
meta dos 100 pontos, maximo possivel, di
vididos por subgrupos, cada urn corres,pon
dendo a uma parte aliquota do total. 

Sem entrar na importante questao do 
peso, ou melhor dizendo, na pontuac;ao atri
buida a cada subgrupo, desde logo muitos 
filatelistas atentos pensaram que classificar 
uma colecgao temMica seria uma tarefa in
grata para os juris encarregados de tal. 
E, nao se enganavam. Mas muitos outros 
dirigentes nao deram ouvidos a esses pes
simistas, e 0 regulamento foi implantado. 

Quando alguem estranhava uma deter
minada pontuac;ao e procurava obter uma 
justificaC;ao da boca dos pr6prios jurados, a 
resposta invariavelmente era ambigua 13' nao 
satisfazia ninguem. Com efeito, perguntar a 
urn membro do juri a razao por que, num 
dado grupo, tinha tido uma pontuac;ao e nao 
outra qualquer, aproximada, era causar ter
riveis embaraoos. Essa foi uma das razoes 
por que em breve os jurados, e com eles 
o juri em globo, se escusavam a apresentar 
classificac;oes consoante os diferentes gru
pos, Iimitando-se a apresentar exclusivamen
te a medalha correspondente ou uma clas
sificagao pontual global, que nada dizia quan
to aos pontos fracos ou fortes de uma 
colecl;ao. 

Trabalhal uma vez com 0 abade de 
Troyer, e verlfiquel entao que ele se socor
ria da avaliac;ao par patam ares , a fim de 
diminulr a incerteza, e, entao, se por exem
plo, a pontuac;so de urn grupo era de 10 pon
tos, considerava-se que metade da pontua
gao correspondla aD asuficiente- e pergun
tando-se aDs outros membros do Juri se acha
yam que a classlficac;ao atrlbuida estava cor
recta ou se se enquadraria no -born- ou 
no «muito born», entao subiam-se mals uns 
pontos e, inversamente, se subtraiam uns 
pontos se os elementos do juri entendiam 
que a pontuac;ao se situaria no - insuficiente
ou no «defeituoso-. Porem, 0 problema com
plicava-se extraordinariamente, conduzindo a 
injustioas flagrantes, se os grupos apresen
tassem valores pontuais mais elevados, por 
exemplo 25 pontos, porquanto se atribuiam 
a classificagso cexcepcional- 25 pontos, ao 
amuito born- c1assificagoes que poderiam ser 
de 20, 21, 22, 23 ou 24 pontos, 13' ao -bom-, 
por examplo, 17, 18 ou 19 pontos. Ora a 
justic;a rna is elementar dir-nos-ia que quanto 
rna is alta fosse a classificac;ao, mais sper
tado deveria ser 0 crivo. Como se verifies', 
nao se observava tal sequencia e dai as qra
yes discrepancias registadas entre os dife-
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rentes membr()s do juri, inaceitavel, como 
se ve. 

Podia concluir-se que nao teria forma
C;ao matematica quem organizou tal sistema 
de classificac;ao por patamares, ou melhor, 
que nao tinham sido pesados maduramente 
os pr6s e os contras de tal sistema. As di
vergencias de criterio de Jurado para jura
do penalizavam as colecgoes, atirando-as para 
uma «prata- quando poderiam merecer urn 
.vermeil- ou inclusive urn -ouro pequeno-. 
Isto pode demonstrar-se matematicamente. 
Caberia entao perguntar como e que os ju
rados podiam dormir descansados, com a 
sua consciencla tranquila, quando podiam co
meter injustic;as tao flagrantes. A respos
ta era Mcil e baseava-se em duas premissas: 
das decisoes do juri nao haveria recurso, e, 
a media dos val ores obtidos individual mente, 
por cada membro do juri, dava a classifica
c;ao final. POis esta media salvadora ia em 
contrapartida provocar muita desilusao e 
frustrac;so nos coleccionadores que expu
nham as suas colecc;oes na classe de com
petic;ao. 

Muitas vezes verifiauei outra anomaUa 
nos juris de que fiz parte: Era a de se ten
tar atribulr inlclalmente a medalha e cozl
nhar posteriollfTlente a pontuac;ao global e 
mesmo escalonada por cad a grupo de rna
neira a dar 0 resultado desejado. E, na ver
dade, nao se poderla atribuir a culpa desta 
Inversao de valores ao juri, mas tao-somen
te ao sistema classificativo, tal como tinha 
sido congeminado, Isto e, ao fim e ao cabo, 
aDs dirigentes maxlmos da F.I.P. que tinham 
aprovado urn regulamento Irrealista. 

TERCEIRA REFLEXAO 

o actual regulamento, e em parte as 
dais anterlores regulamentos das tema
ticas, dando urn excessivo peso elm
portancla ao estado e raridade dos se/os 
e documentos fIIatelicos, veio destrulr a 
inocencla e pureza de pensamento que 
orienta ram os prlmeiros co/eccionadores 
tematicos. 

COMENTARIOS: 0 exeesslvo peso con
ferido pela pontuagao do «Estado e Rarldade 
dos Doeumentos ou Pec;as Filatelicas-, nada 
menos do que 1/4 do total, ou seja 25 pon
tos, veio dlstoreer gravemente 0 espirito 
que orientou Inieialmente, e mesmo durante 
multos anos, os prlmeiros tematieos. 

Vlnte e cinco pontos atribufdos ao es
tado e ra·rldade das pectase doeumentos re-
legam para plano seeundario colecc;oes te-

maticas de alto valor intelectual e de ele
vado grau de pesqulsa tematiea, que nao 
possuam pec;as ou selos raros em quanti dade 
que cheguem para dar a eolecc;ao tematica 
umaspecto vetusto, urn aspecto de colec
Oao classica. 

Tanto se orgulhavam os eoleeeionadores 
tematicos de outrora do fio tematico da sua 
colecc;ao. da pesquisa intensiva que eram 
obrigados a fazer, da procura dos motivos 
secundarios, aliciantes que os animavam 
sempre a prosseguir a eoiecc;ao! E agora 0 
que vemos? Uma desenfreada procura de 
pec;as e documentos filatelicos, de alto va
lor comercial na maior parte dos casos, air 
solutamente inexistentes para a maior parte 
dos temas escolhidos pelos coleccionadores. 
E se esses coleccionadores nao podem, por 
razoes 6bvias, fabricar selos raros ou se
ries de grande valor de catalogo, ate porque 
podem nao existir, entaD 0 pr6prio coleccio
nador passa a eertidao de 6bito da sua co
lecc;ao e das suas esperangas. E a desilusao 
e tanto maior, quantos mais anos ele des
pendeu de esforc;os para allceroar uma boa 
colecgao temMica. 

Uma excelente colec~ao tematica asse
melha-se, na actualldade, a uma manta de 
retalhos onde se apresentam pec;as c1assi
cas a esmo, misturadas, uma vez por outras 
com selos, 0 que, convenhamos, nao abona 
nada a favor da tematizal;ao e sobretudo do 
equilfbrio e da harmonia que se proeurava, 
ha uns anos, introduzir nas diversas folhas 
da colecl;ao. 

o materiallsmo naseido da exigencia dos 
25 pontos da «Raridade- velo destruir a in
telectualidade e, plor do que isso, veio des
truir as possibilidades da construc;ao de 
mais de 90% dos temas possfveis. 

REFLEXAO FINAL 

Se nao se abandonar esta via, onde as 
eolecl;oes tematicas sa atolam e afundam, 
em breve se acentuara a fuga e a desisten
cia de coleceionadores tematieos, que con
cluiram nao poderem jamals eonstituir uma 
eoJecc;ao de urn determinado tema, nao p~i
vilegiado, de maneira a poderem veneer e 
obter uma classifical;ao de acordo com 0 
esforc;o que despendera aD longo de anos. 
Sera 0 holocausto das temStlcas em toda 
a sua crueza. Desejariio os dlrigentes terns
ticos tal desfecho? 

Se nao fotem atribufdos factores de 
compensac;ao para os temas desfavorecidos. 
e se nao forem revistos os escalonamentos 
de cad a grupo, definlndo-se, com elareza, to-
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Temas como 'Os que se basel am na fau
na, pintura, escritores, xadres e muitos ou
tros, que nem chegamos a nomear por mais 
esforc;os que se fac;am, van esbarrar com os 
famosos 25 pontos, Inantinglveis, da rari
dade dos selos 13' pec;as filatellcas. 

Concretizando melhor, nao e de prop6-
sito que a colecC;ao «Bateaux et Navigation», 
do coleccionador suic;o M. Schlunegger, al
canc;ou a grande medalha de ouro em tres 
exposic;oes internacionais. Nao e adrede que 
as col,ecc;oes qUe tern obtido ouro em ,inter
nacional, sao as que se baseiam em HIst6ria 
Postal, pois ai nao faltam pec;as de peso tal, 
como aconteceu com «A Hist6rla de Vene
za». Nao e adrede que colecc;oes magnificas, 
como a do Sr. Levillain, cuJo tema e 0 au
mobilismo, obtem «vermeil- e quase pode
dam os Jurar que nunca ultrapassarao tal 
classificaC;ao. E a res posta e 6bvia: nao ha 
selos raros em quanti dade suficiente no te
rna automobilismo e nem mesmo 0 513'10 
dos Estados Unidos, que e considerado urn 
aclassico-, podera contrabalanc;ar as valiosas 
series do barco a vela da Guiana Inglesa 
que pod em ser incluidas em temas privile
giados, tal como 0 da navegac;ao 0 e. Nao 
e adrede que todas as grandes colecc;oes 
de ha dez anos para ca, no campo tematico, 
se situam na zona «assunto-, tal como suce
deu com as esph~ndidas colecc;oes de Jo
gos Olfmpicos. 

Como conclusao, poderemos dizer que 
a existencia de temas privilegiados 13' outros 
que 0 nao sao, destroem as esperanc;as dos 
coleccionlKlores tematicos 13' levam-nos a 
enveredar por outras modalidades de colec
cionaoao, quantas vezes sem qualquer re
laoao com a filatelia. 

SEGUNDA REFLEXAO 

A c1asslflcaC80 de uma colecC80, seja 
e/a qual for, deve basear·se em dados 
concretos e nunca em Julzos aleat6rios 
de valor, que de Jurado para jurado po
dem variar, a que atral90S 0 conceito 
universal de justica. 

• 
COMENTARIOS: Como ninguem Ignora, 

o regulamento actual e os que 0 ·antecede
I'8m - 0 penultimo da autoria do abade de 
Troyer - enfermavam; e enfermam ainda, de 
uma orientagao por muitos filatelistas con
siderada errada· e urn atentado a justic;a. Tra
tava-se de introduzir uma pontuac;ao, para 
c1assificar as colecc;oes tematicas, coisa que 
nunca se tinha verificado, nem ainda se ve
rifica, nas colecc;oes chamadas c1assicas, ou 

colecc;oes por paises. Passou assim, a 6p
tica do coleccionador tematico a incidir na 
meta dos 100 pontos, maximo possivel, di
vididos por subgrupos, cada urn corres,pon
dendo a uma parte aliquota do total. 

Sem entrar na importante questao do 
peso, ou melhor dizendo, na pontuac;ao atri
buida a cada subgrupo, desde logo muitos 
filatelistas atentos pensaram que classificar 
uma colecgao temMica seria uma tarefa in
grata para os juris encarregados de tal. 
E, nao se enganavam. Mas muitos outros 
dirigentes nao deram ouvidos a esses pes
simistas, e 0 regulamento foi implantado. 

Quando alguem estranhava uma deter
minada pontuac;ao e procurava obter uma 
justificaC;ao da boca dos pr6prios jurados, a 
resposta invariavelmente era ambigua 13' nao 
satisfazia ninguem. Com efeito, perguntar a 
urn membro do juri a razao por que, num 
dado grupo, tinha tido uma pontuac;ao e nao 
outra qualquer, aproximada, era causar ter
riveis embaraoos. Essa foi uma das razoes 
por que em breve os jurados, e com eles 
o juri em globo, se escusavam a apresentar 
classificac;oes consoante os diferentes gru
pos, Iimitando-se a apresentar exclusivamen
te a medalha correspondente ou uma clas
sificagao pontual global, que nada dizia quan
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rentes membr()s do juri, inaceitavel, como 
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TERCEIRA REFLEXAO 
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dos os factores que deverao ser tomados 
em conta quando uma colecc;ao e sujeita a 
uma analise e julgamento, entao e cerro que 
teremos 0 apoealipse tematieo na pior hi
p6tese e, na melhor, uma segunda edic;ao 
de uma Area de Noe, abrigando, nao todos 
os temas, mas somente os temas privllegia
dos. 

A considerac;ao de todos os dlrigentes 
tematicos lego estas considerac;oes. 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA 

Nota do Director 

Ag~adecemos ao Sr. Dr. Romano Cal
deira Camara, nosso querido amigo, ter 
anuido ao pedido que Ihe fizemos para au
torizsr a publlcac;ao, nas paginas desta 80-
letim, do seu magnifico artigo. 0 seu pen
samento vem slertar muitos dos que IPr,e
tendem iniciar-se no coleccionismo tema
tico tanto no pais, como no estrangeiro, 
dado que as creflexoes. e -comentarios. 
constantes deste seu traba'iho foram, tam
bem, divulgados em varios parses onde a 
filatella tematica esta implantada. 

Domingos Sacramento 
Mercado FlillateJi.co de Lisboa 

RU'a do Crucifixo, 28 - Telef. 324891 
L1SBOA-2 

* 
VARIADO SORTIDO DE SERIES COM
PLETAS E SELOS ISOLADOS, DE POR

TUGAL E ULTRAMAR 

* 
TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 

AO FILATELISTA 

* 
ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRA-MAR, 
EDIC;OES SIMOES FERREIRA, DOMIN
GOS DO SAORAMENTO e ELADIO 

DE SANTOS 

PLANO DE EMISSOES 
PARA 1983 

Os ServiC;os de Filatei'ia, da DI~ecc;ao
-Gem I de OOf'relos dlvulgaram 0 plano de 
emlssoes, aprovado ,para 1983, que e 0 se
guinte: 

CONTINENTE 

5-1 - 75 Aoos da AdminilStrsc;ao do Porto 
de Lisboa 

5-1 -100.· Anwersarlo da Alianee Fran-
c;a,iae 

28-1 - Apoi'O a Exportac;ao 
23·2 - Ana Mundial das Comunl,cac;oes 
23-2 - UnMormes Ml'lilt.ares Portugueses 
16-3 - 5 Seculos do Azulejo em Portugal 

09.· grupo) 
16-3 - Emissao Base: Instrumentos de Tra

balho 
6-4 -17.' E~oslc;ao do Conselho da Eu

ropa 
5-5 - Europa OEPT 1983 

23-5 - Conferencla Europeia dos MinlSltros 
dos liransportes 

16-6 - 5 Seculos do Azulejo em Portugal 
(10.° grupo) 

29-7 -ESiPeoies Marl,nihas ameaQadas da 
0091:08 Portuguesa . 

14-9 - 6.· Centenarlo de Il'evoluc;ao de 1383 
19·10 - 5 Seculos d'o Azul'ejo em Portugal 

(11.0 grupo) 
9.11 - Conqui'sta 'do Sspac;o 
7·12 - 5 Seculos do Azulejo em portugal 

(12.0 grupo) 
7·12 - NaltaJl 1983 

A(:ORES 

5-5 - Europa CEPT 83 
23·5 - Bandelra da Reglao AlJII:6noma 
16-6 - Flores Regiona'is dos Ac;ores 

(3.0 grupo) 

MADE!RA 

5·5 - Europa CEPT 83 
1·7 - Bandelm da Beglao AlJII:6noma 

19.10- Flores Beglonais da Madelra 
(3.0 gropo) 

MACAU 

14-2 -Ana Mundlal das Oomunlcac;oes 
12-5 - IEmissao Bas,e: Edllfioios e Monu

memos de Macau (2.· gropo) 
14·7 -Plantas Medlollools Regional's 
15-11-0 Seculo XVI e os Descobl"lmentO's 
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MARCO,FILIA DE PORTUCAL - LECISLACAO 
- EMISSOES DE SELOS E MARCOFILIA 

DOS NOVOS PArSES DE EXPRESSAO PORTUCUESA 
compllado por JOSt: RODRIGO DIAS FERREIRA 

PORTUGAL 

CARIMBOS DO 1: DIA DE CIRCULAc;AO 

OS IMPERIOS DO ,ESPIRlTO SANTO. Lis
boa, 24 de Novembro de 1982. 

II CENTENA:RIO DA MORTE DO MAR· 
QU~S DE POMBAL. Usboa, 24 de Novembro 
de 1982. 

5 SECULOS DO AZULEJO EM PORTUGAL. 
15 de Dezembro de 1982. 

o BRINCO. Lisboa, 15 de Dezembro de 
1982. 

CENTENARIO DA ALLIANOE FRANC;AISE. 
5 de Janeiro de 1983. 

75.0 ANIVERSARIO DA ADMINISTRAvAO 
GERAL DO PORTO LlE LIS BOA. 5 de Janei·ro 
de 1983. 

EXPORT AR MAIS INTERESSA A TODOS. 
28 de Janeiro de 1982. 

ANO MUNDIAL DAS COMUNICAC;OES. 
23 de Fevereiro de 1982. 

UNIFORMES MILITARES rPORTUGUESES. 
21 de Fevereiro de 1983. 

Os carimbos de 1.0 dia de ol'rculac;ao, 
salvo .indlcac;ao em contral"lo, sao sempre 
usados na LOja de Ff.latella. Av. Gasa,1 RI· 
beiro 28-1.°, 1096 Lisboa Codex. Nas Lojas de 
FHateUa do Porto, Coimbra, Faro, Funchal e 
Ponta Delgada:. 

CARIMBOS COMEMORATIVOS 

MOSTRA FILATELICA MATOSINHOS E 0 
MAR. Matosinhos, 5.11.1982. 

IX MOSTRA FlLATELICA .BOMBEIROS
-HOM ENS ABNEGADOS •. Torre da Marinha, 
6.11.1982. 

SA LAO DE FILATELlA -E MAXIMAFILIA. 
Tomar, 6.11.1982. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE lEAllRO 
DE EXPRESSAO IBERICA. FITE\' Porto, 8.11. 
. 1982. 

I MOSTRA FlLATELICA. ESCOLA SEC. 
N.o 1. Torres Vedras, 11.XI.1982. 

III EXPOSIC;AO FiLATELICA NACIONAL 
B'ANCARIA. Lisboa, 15.11.1982. 

50.' AN IV. DA FUNDAC;AO DA CASA DO 
DOURO. MOSTRA DE OOLECCIONISMO. 
Peso da (Regua, 18.11.1982. 

3.' MOSTRA DE MAXIMAFILIA. Abrantes, 
20.11.1982. 

MOSTRA DE LiTERATURA FlLATELICA. 
APEJF. Usboa, 21.11.1982. 

II QUINZENA CULTURAL. SINDICATO 
DOS BANCARIOS DO SUL E ILHAS. Lisboa, 
23.11.1982. 

II SALAO NACIONAL DE ARTESANATO. 
Estoril, 26.11.82. 

ATENEU 82. SALAO/FlLATELlA CLASSI
CA. Reimpressoes. Porto, 27.11.82. 

MOSTRA FlLATELICA DO TEMA DESPOR· 
TIVO. 75.0 ANIVERSARIO DO LEIXOES 
SPORT CLUBE. Matosinhos, 28.11.1982. 

100 ANOS DOS BOMBEIROS MUNICI· 
PAIS. FarO', 28.11.1982. 

III EXPOSIC;AO NACIONAL DO SELO ES
OOTEIRO, Vila 'Real de Santo Ant6nio, 1 de 
Dezembro de 1982. 

13.0 ANIVERSARIO APFT. Porto, 1 de De
zembro de 1982. 

XXVII MOSTRA FlLATELICA. Alhandra, 
1.12.1982. 

II CENTENARIO DA MORTE DO MARQU~S 
DE POMBAL. Lisboa, 2.12.1982. 

II CENTENARIO DA MORTE DO MAR
QU~S DE POMBAL. - Colmbra, 6.12.1982. 

XIII DIA DA .A£ROFILATELlA EM PORTU
GAL. Aeroporto de St.' Maria (Ac;ores), 
7.12.1982. 

SEMANA CULTURAL. ROTARY CLUB DE 
FARO. Fa'ro, 7.12.1982. 

Xlll DlA DA AEROFlLATELlA EM PORTU· 
GAL. Lisboa, 7.12.1982. 

FESTA DA JUVENTUDE. FESTA DO DES
PORTO' FAOJ. D. G. D. Coimbra, 9.12.1982. 

Vlll ANIVERSARIO DO ROTARY CLUB DO 
PORTO-DOURO. Porto, 14.12.1982. 

103.0 ANIVERSARIO / MELVIN JONES. 
L10N~ CLUBE PORTIMAO. P,ra,la da Rocha, 
15.1.1983. 

10.° ANIVERSA<RIO 'DO ROTARY CLUB DE 
V. N. DE GAIA. Carvalhos, 13.1.1983 . 

UNIAO DE BAN COS PORTUGUESES. 
5.· ANIVERSARIO. Porto, 9.1.1983. 

CENTRO DE CARIDADE NOSSA SENHO· 
RA DO PERPETUO SOCORRO. Porto, 26.1. 
.1983. 

FILIRA/VAMOS DAR VIDA DANDO SAN· 
GUE. St.' kia, da Azoia. 5.2.1983. 



6 BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

dos os factores que deverao ser tomados 
em conta quando uma colecc;ao e sujeita a 
uma analise e julgamento, entao e cerro que 
teremos 0 apoealipse tematieo na pior hi
p6tese e, na melhor, uma segunda edic;ao 
de uma Area de Noe, abrigando, nao todos 
os temas, mas somente os temas privllegia
dos. 

A considerac;ao de todos os dlrigentes 
tematicos lego estas considerac;oes. 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA 

Nota do Director 

Ag~adecemos ao Sr. Dr. Romano Cal
deira Camara, nosso querido amigo, ter 
anuido ao pedido que Ihe fizemos para au
torizsr a publlcac;ao, nas paginas desta 80-
letim, do seu magnifico artigo. 0 seu pen
samento vem slertar muitos dos que IPr,e
tendem iniciar-se no coleccionismo tema
tico tanto no pais, como no estrangeiro, 
dado que as creflexoes. e -comentarios. 
constantes deste seu traba'iho foram, tam
bem, divulgados em varios parses onde a 
filatella tematica esta implantada. 

Domingos Sacramento 
Mercado FlillateJi.co de Lisboa 

RU'a do Crucifixo, 28 - Telef. 324891 
L1SBOA-2 

* 
VARIADO SORTIDO DE SERIES COM
PLETAS E SELOS ISOLADOS, DE POR

TUGAL E ULTRAMAR 

* 
TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 

AO FILATELISTA 

* 
ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRA-MAR, 
EDIC;OES SIMOES FERREIRA, DOMIN
GOS DO SAORAMENTO e ELADIO 

DE SANTOS 

PLANO DE EMISSOES 
PARA 1983 

Os ServiC;os de Filatei'ia, da DI~ecc;ao
-Gem I de OOf'relos dlvulgaram 0 plano de 
emlssoes, aprovado ,para 1983, que e 0 se
guinte: 

CONTINENTE 

5-1 - 75 Aoos da AdminilStrsc;ao do Porto 
de Lisboa 

5-1 -100.· Anwersarlo da Alianee Fran-
c;a,iae 

28-1 - Apoi'O a Exportac;ao 
23·2 - Ana Mundial das Comunl,cac;oes 
23-2 - UnMormes Ml'lilt.ares Portugueses 
16-3 - 5 Seculos do Azulejo em Portugal 

09.· grupo) 
16-3 - Emissao Base: Instrumentos de Tra

balho 
6-4 -17.' E~oslc;ao do Conselho da Eu

ropa 
5-5 - Europa OEPT 1983 

23-5 - Conferencla Europeia dos MinlSltros 
dos liransportes 

16-6 - 5 Seculos do Azulejo em Portugal 
(10.° grupo) 

29-7 -ESiPeoies Marl,nihas ameaQadas da 
0091:08 Portuguesa . 

14-9 - 6.· Centenarlo de Il'evoluc;ao de 1383 
19·10 - 5 Seculos d'o Azul'ejo em Portugal 

(11.0 grupo) 
9.11 - Conqui'sta 'do Sspac;o 
7·12 - 5 Seculos do Azulejo em portugal 

(12.0 grupo) 
7·12 - NaltaJl 1983 

A(:ORES 

5-5 - Europa CEPT 83 
23·5 - Bandelra da Reglao AlJII:6noma 
16-6 - Flores Regiona'is dos Ac;ores 

(3.0 grupo) 

MADE!RA 

5·5 - Europa CEPT 83 
1·7 - Bandelm da Beglao AlJII:6noma 

19.10- Flores Beglonais da Madelra 
(3.0 gropo) 

MACAU 

14-2 -Ana Mundlal das Oomunlcac;oes 
12-5 - IEmissao Bas,e: Edllfioios e Monu

memos de Macau (2.· gropo) 
14·7 -Plantas Medlollools Regional's 
15-11-0 Seculo XVI e os Descobl"lmentO's 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 7 

MARCO,FILIA DE PORTUCAL - LECISLACAO 
- EMISSOES DE SELOS E MARCOFILIA 

DOS NOVOS PArSES DE EXPRESSAO PORTUCUESA 
compllado por JOSt: RODRIGO DIAS FERREIRA 

PORTUGAL 

CARIMBOS DO 1: DIA DE CIRCULAc;AO 

OS IMPERIOS DO ,ESPIRlTO SANTO. Lis
boa, 24 de Novembro de 1982. 

II CENTENA:RIO DA MORTE DO MAR· 
QU~S DE POMBAL. Usboa, 24 de Novembro 
de 1982. 

5 SECULOS DO AZULEJO EM PORTUGAL. 
15 de Dezembro de 1982. 

o BRINCO. Lisboa, 15 de Dezembro de 
1982. 

CENTENARIO DA ALLIANOE FRANC;AISE. 
5 de Janeiro de 1983. 

75.0 ANIVERSARIO DA ADMINISTRAvAO 
GERAL DO PORTO LlE LIS BOA. 5 de Janei·ro 
de 1983. 

EXPORT AR MAIS INTERESSA A TODOS. 
28 de Janeiro de 1982. 

ANO MUNDIAL DAS COMUNICAC;OES. 
23 de Fevereiro de 1982. 

UNIFORMES MILITARES rPORTUGUESES. 
21 de Fevereiro de 1983. 

Os carimbos de 1.0 dia de ol'rculac;ao, 
salvo .indlcac;ao em contral"lo, sao sempre 
usados na LOja de Ff.latella. Av. Gasa,1 RI· 
beiro 28-1.°, 1096 Lisboa Codex. Nas Lojas de 
FHateUa do Porto, Coimbra, Faro, Funchal e 
Ponta Delgada:. 

CARIMBOS COMEMORATIVOS 

MOSTRA FILATELICA MATOSINHOS E 0 
MAR. Matosinhos, 5.11.1982. 

IX MOSTRA FlLATELICA .BOMBEIROS
-HOM ENS ABNEGADOS •. Torre da Marinha, 
6.11.1982. 

SA LAO DE FILATELlA -E MAXIMAFILIA. 
Tomar, 6.11.1982. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE lEAllRO 
DE EXPRESSAO IBERICA. FITE\' Porto, 8.11. 
. 1982. 

I MOSTRA FlLATELICA. ESCOLA SEC. 
N.o 1. Torres Vedras, 11.XI.1982. 

III EXPOSIC;AO FiLATELICA NACIONAL 
B'ANCARIA. Lisboa, 15.11.1982. 

50.' AN IV. DA FUNDAC;AO DA CASA DO 
DOURO. MOSTRA DE OOLECCIONISMO. 
Peso da (Regua, 18.11.1982. 

3.' MOSTRA DE MAXIMAFILIA. Abrantes, 
20.11.1982. 

MOSTRA DE LiTERATURA FlLATELICA. 
APEJF. Usboa, 21.11.1982. 

II QUINZENA CULTURAL. SINDICATO 
DOS BANCARIOS DO SUL E ILHAS. Lisboa, 
23.11.1982. 

II SALAO NACIONAL DE ARTESANATO. 
Estoril, 26.11.82. 

ATENEU 82. SALAO/FlLATELlA CLASSI
CA. Reimpressoes. Porto, 27.11.82. 

MOSTRA FlLATELICA DO TEMA DESPOR· 
TIVO. 75.0 ANIVERSARIO DO LEIXOES 
SPORT CLUBE. Matosinhos, 28.11.1982. 

100 ANOS DOS BOMBEIROS MUNICI· 
PAIS. FarO', 28.11.1982. 

III EXPOSIC;AO NACIONAL DO SELO ES
OOTEIRO, Vila 'Real de Santo Ant6nio, 1 de 
Dezembro de 1982. 

13.0 ANIVERSARIO APFT. Porto, 1 de De
zembro de 1982. 

XXVII MOSTRA FlLATELICA. Alhandra, 
1.12.1982. 

II CENTENARIO DA MORTE DO MARQU~S 
DE POMBAL. Lisboa, 2.12.1982. 

II CENTENARIO DA MORTE DO MAR
QU~S DE POMBAL. - Colmbra, 6.12.1982. 

XIII DIA DA .A£ROFILATELlA EM PORTU
GAL. Aeroporto de St.' Maria (Ac;ores), 
7.12.1982. 

SEMANA CULTURAL. ROTARY CLUB DE 
FARO. Fa'ro, 7.12.1982. 

Xlll DlA DA AEROFlLATELlA EM PORTU· 
GAL. Lisboa, 7.12.1982. 

FESTA DA JUVENTUDE. FESTA DO DES
PORTO' FAOJ. D. G. D. Coimbra, 9.12.1982. 

Vlll ANIVERSARIO DO ROTARY CLUB DO 
PORTO-DOURO. Porto, 14.12.1982. 

103.0 ANIVERSARIO / MELVIN JONES. 
L10N~ CLUBE PORTIMAO. P,ra,la da Rocha, 
15.1.1983. 

10.° ANIVERSA<RIO 'DO ROTARY CLUB DE 
V. N. DE GAIA. Carvalhos, 13.1.1983 . 

UNIAO DE BAN COS PORTUGUESES. 
5.· ANIVERSARIO. Porto, 9.1.1983. 

CENTRO DE CARIDADE NOSSA SENHO· 
RA DO PERPETUO SOCORRO. Porto, 26.1. 
.1983. 

FILIRA/VAMOS DAR VIDA DANDO SAN· 
GUE. St.' kia, da Azoia. 5.2.1983. 



8 BOIJETIM DO CLUBE FILATJ:LJCO DE PORTUGAL 

INAUGURACAO DA CENTRAL DE COR
REIOS DE L1SBOA. CABO RUIVO. Lisboa, 
21.1.1983. 

III CONGRESSO E IV FEIRA DE TURISMO 
DO ALGARVE. Alvor, 27.1.1983. 

PORTARIAS 
PORTARIA N." 869/82. 13.9.1982. Emissao 

de selos ordinaria, com ta-rja fosforescente 
-Flores Regionais da Madeira) (2." Grupo). 

PORTARIA N .. '376/82. 16.9.1982. Emissao 
de selos com tarja fosforescente a,lusiva a 
-Campanha contra 0 aleoolismo na estrada». 

PORTARIA N.o 977/82.16.10.1982. Emissao 
de selos com tarja fosforescente a,lusiva a 
- Lubrapex 82-. 

MOC;AMBIQUE 
PHILEXFRANCE - 82 

Bloeo comamorativo. 
Valor 35,00 MT. Formato 970x920 mm. 
Tiragem: 60000. 
Desenho de F. Amaral. hnpressao em 

-off-set». 
25." ANIVERSARIO DO LANCAMENTO 

DO SPUTNIIK - 1 
1 MT, 2 MT, 4 MT. 
2 MT, 16 MT e 20 MT. 
Tiragem 140000 seri,es. 
Denteado de 12. Desenho de F. Walde

mar. Impressao em -off-set •. 

DIA DA VIGILANCIA POPULAR 
4 MT 

Tkagem 400000. 
Denteado de 12. Desenho de F. Amarat 

Impressao em "off-set». 

ESTRELAS E OURICOS DO MAR 
1,00 MT. 
2,00 MT. 
4,00 MT. 
8,00 MT. 

12,00 MT. 
16,00 MT. 
T:iragem 190000 se"les completas. Den

teado de 12. Desenho de A. ~ires. 
Impressao em Goff-set». 

CARIMBOS DO 1,' DIA DE CIRCULACAO 
PHILEXFRANCE - 82. Maputo, 11 de Junho 

de 1982. 
25.° ANIVERSARiO DO LANCAMENTO DO 

SPUTNIK - 1-Maputo, 4.10.82. 
DIA DA VIGILANCIA POPULAR - Mapu

to, 11.10.82. 
ESTRELAS E OURICOS DO MAR - Mapu

to, 21.12.1982. 

Casa Filalelica J. ELL 
FUNDADA EM 1940 

Novldades sempre aos melhores pre90S 

Material filatelico 

HAWID, LEUCHTIURM 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 32 35 08 
1100 lISBOA 

M.ALBUQUERQUE 
58, St. Marks Road 

LONDON, W. 10 - ENGLAND 

Grande Srock de Intei,ros Postais 
de Portugal e Territ6rios 

Ultramarinos 

CART AS PRE-ADESIVAS 

Compra e Venda de Colecr;:6es 
Catalogos Estrangeiros, Albuns 

e outr~ material fIIateHco 

Consulte-nos au envie hole mesmo 
as seus ped/dos 

Aceltamos cheques em ESCUDOS, 
s6 para pagamento dOB nossos fomeclmentos 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£L1CO DE PORTUGAL 9 

LISTA DE SoCIOS 
DO 

, 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMBERS LIST - LISTE MEMBRES 
AL TERA~OES - RElNGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 
150-Arq." tufs Wegas Nascimento. Quinta 

de Santa Maria. Estrada de Tavarede. 
3080 flGUEIRA ,DA FOZ (A) Po. Es. 
T. N. U. 60. 3. 

156 - Antonio de Matos. Rua Vaz Montei.ro, 
19-A. 7400 PONTE DE SOR. (M) Po. Fr. 
In. T. C. V. N. U. 60. 1.2. 10. 19. 90. 
94. 

348 - Dr. Jose Manuel Machado Nunes. 
Av.· Raij!nha D. 'i.!eonor, 36-4." Esq! 
1600 L1SBOA. (A) 60. 1. Monarquia. U. 
'Republica. N. .e U. (.especiaHzado). 
C. Ve~de. Emi'S'soes Coroa fespeciaN
zado). lematicss: Hi'st6~ia da Medi
dioin'ae da .psiqUii.at~i'a. Tanlis de 
mesa·. 

559 - Lufs Fi11i.peFialho dos Anjos. Rua Cos· 
ta Cabral, 2538-3.° Dto. 4200 PORTO. 
~M) 'Po. Fr. ,In. Oompreando AI. T. N. 
U. 60. 1.2.3. em 94. 

820 - Heli\) B. R. Ramalho. TraveS'sa da 
Roda, 44-1." 'Esq.o 2000 SANTARbM. 
{ M) Po. In. Compreende Fr. e Es. T. C. 
60. 1. 2C. Temas agrfcolas e pecua
<I1ios. 90. 93. 94. 

874 - Maria de Lour-des Coelho '8a~reliro 
Nunes Morao de Paiva. Rua dos Me
lDS, 15-3130 SOURE. 

996 - Domingos de Jesus da Oruz. Rua do 
Almada, 323. 4000 PORTO. {M) Po. Fr. 
C. N. U. 60. 1. 2B. T7. Descobrimentos 
,Portugueses. 90. 93. 94. 

1141-Jose Cor·r:eia de Sa Frutuoso. Lage
Calendarliio. 4760 V. N. de Fama(,fcao. 
,OP) Po. T. C. N. U. de preferenC:ia 
N. 60. 1. 2. 19. 20. 90. 93. 94. 

1267 - Voi'Gtor Simemro . . P. Mous.nho de A:lbu
querque. S. C. BrasHiI3!. Sala 915 9." 
4000 PORTO. Comerciante filatalleo. 

1626 - A. Decrook. R. Alqueidao. Beco 2. 
3830 [LHAVO. ;(A) ;Po. T. C. V. N. U. 
60. 23. Guine Porrtuguesa e Gui,ne
-Bi'ssau. 

1667 -Susana Aurora ,Esteves Dias Pereka. 
·Az. da Rosa, 'n." 5. Vila Nova de Capa
,nica. 2825 CftJPARICA. ('M) Fr. T_ 66. 
U. 1. 'llhas 2. 2A. 

1975 - Ru,i Vasques Carvalho. Oalr;:ada da 
Palma de Baixo, 10-4.0 D. 1600 L1S
BOA. (M) 'Po. Fir. In. T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. 2A. 15. 30. 52. 93. 

1991 - Raul Leitao Fernandes. Caixa. Postal 
398. 8011 FARO Codex (M) Po. Fr. In
It. T. C. 60. N. U. 93. 94. 

2093 - Dr. Acfemar de Seahra Bapti'st~. Rua 
Nuno Alvares Pereira, 08'1.-3." A. 
3500 VISEU. (M) Po. Es. ·Fir. In. AI. 
T. C. V. 60. N. 1. 2A. 15. 19. 29. 30. 90. 
93.94. 

2509 - Prof. Alberto Bartolomeu Achando. 
Apartado 159. 2402 LEIRIA Oodex. 
('P) Po. Fr. In. C. 60. 66. 68. N. 1. 2. 
2A. 93. 94. 

2487 - Dr. Francisco Batista Ramos. Rua 
D. Teresa de Jesus Pereira', 23-2." 
Ot.". 2560 TORRES VEDRAS. ~M) Po. 
In. T. C. 60. N. U. T. 20. 

2522-Artur Augusto Alillfes de Miranda. Lu
f~ei. 4600 AMARANTE. ~M) Po. Fr. T. 
C. V. 60. N. U. 1. 2A. 94. 

2523 - .Antonio Rodrigues de Sousa Santos. 
3440 SANTA COMBA DAO Codex. (M) 
'Po. Es. T. 60. N. U. 1. 2A. 5. 93. 94. 

2525 - Manuel Jorge Guedes da Costa. Av. 
o D. Nuno Aolvares 'Perei'ra, 18-1." Esq.o. 

2700 AMADORA. (M) Po. In. Fir. Es. 
II!:. T. C. V. 60. N. U. 1. 2A. 15. T5. 
90. 94. 

2526 -·Fennando dos Santos. Hua CamMo 
,Casteio Branco, 8-1." .ot.". 7080 VeN
DAS NOVAS. (M) Po. T. 60. N. U. 1. 
60. N. Ar;ores. Madeira. Macau. 5 
DEiPT. Navoes Unidas. 90. 94. 

2527 - Alfredo Antunes dos Santos. Rua. 1." 
de Malilo, 1&-1\0 Esq ... 2700 AMA
,DORA. ~M) T. C. 60. 1. 66. 67B. 93. 94. 
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2529 - Fiernando ManueI Mf.lheiro Mannho. 
tBall/",rO das flores, Rua das Rosas 
n.· 248. SaMo Andre. 7540 SANTIAGO 
,DE OACi:M. (P) T. C. 60. N. U. 3. 93. 

2530-Jose Catrlos Bastos Duarte. Rua Gon
calves Crespo. Vi'la Alegre, n.· 4. 
1100 L1SBOA.(P) T. C. 60. N. U. 1. 
3. 93. 94. 

2531 - Carlos Manuel leixelira Gomes. Rua 
Bar~o Sabrosa, 261-<:/011/". 1900 L1S
BOA. (IP) Po. T. C. V. 60. N. U. 1. 
93. 94. 

2532 - Dr. Jorge AlbeJ1l:o das Santos Va,le. 
Praceta 25 de Abrrl, 8-2.0 Esq.". 
4400 VoILA NOVA DE GAIA. (M) Po. 
Fir. T. 60. N. U. 1. Macau. 26, 90. 93. 
94. 

2533 - Carlos Manuel da Costa Morellra. Re
tilro - Chedekos. 2640 MAFRA. (M) 
Po. Fr. Col ecci ona: 60. N. U. 1. 2A. 
Macau. no. T25. T27. FiMnquias me
canicas. T. C. V. 60.56 U. 

2534 - Antonio Moreno Caetano. Rua Far
t!'el'ra da smva, 10-3.· Esq.· 1900 LIS
-BOA. (M) Fr. In,. T. C. V. 60. 1. 94. 

2535 - Moi'guel Angelo Rico Fiel. Av. Sao Se
bast-lilo. Vila.. 2395 MINDE. (P) Po. Fr. 
In. T. C. 60. N. U. 1. 94. 

2539 - Jose Femando Abrunhosa Lopes Fa
rinha. Rua Gui'lherme Gomes fernan
des, 25-2.· Dt.·, 2675 ODiVELAS. (P) 
Po. T. C. 60. N. U. 1. 3. 94. 

2542-l:ng.o Albino da Sillva. Rua Qul'nta das 
tPa'irmelras, 75-1.· Esq.· 2780 NOVA 
OEIRAS. (M) T. C. V. 60. N. U. 1. 
2A.94. 

2543 - Jose Maria Duque da Cunha. Rua Pau-
110 Duque, 27. 1495 DAFUNDO. (A) 
T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 

2544 - Carlos Alberto ~ocha Sequeira. Urba
ol'Zac;:ilo da Portela - Lote 172-1.· C. 
2685 SACAVi:M. (M) 60. T. C. V. N. U. 

R. P. DE ANGOLA 

2537 - Vi;tor Manuel Guel'reiro Viegas. 
C . .p. 2749. Luanda. Po. Fr. In. Es. T. 
60. T7. Flora, 710. Arre. T11. Trans
portes. T44. 90. 94. 

BRASIL 

1884 - 6ng.o Lui'S D. de Fiirguakedo e Almai. 
c;la. Rua, Mar·echal Deodoro, 1884. Ap. 
24. S. BERNARDO DO CAMPO (SP). 

. (M) T. C. V. N. U. 60. 93. 94. 
2160-Gera'l'do Jose Volpao. Caixa Postal, 

223. 83. 200 PARANAGUA PRo (M) 

Po. Es. ,In. T. C. V. 60. N 64. 3. ONU. 
2A.90. 

ESPANHA 

2536 - Jose M. Serrano Lopez. Apartatlo de 
Correos 23.028. BARCELONA. Es. Fr. 
T. 67. NavaL 72. Lotania. 

AFRICA DO SUL 

1295-Jose Callios M. Sequei1ra. 64 Splendid 
Place. 120 Pri'tchard Street. Johannes
burg 2001. 

ALEMANHA 

2263 - Rainer 1ihiel. Sieg~r. 3. 0 - 4100 Duis
'burg 1.(M) Fr. ;Po. AI. 60. U. 1. 90. 97. 

AUSTRALIA 

1407 - Manuel Ferreira da SIJva. 11 Green
wood Ave. South Coogee 2034 N.S.W. 
Australia. (M) Po. In. T. 60. 1. 9. 92. 
93. 94. 

BI!LGICA 

2524 - Teresa Margal'ii'CIa Figueiredo Vascon
oelos Caeiro. 8 Place du Tomberg. 
1200 BRUXELLES. (P) Po. Fr. In. AI. 
T. C. 60. N. 26. Temat.ica de Contos. 
90. 92. 97. 

CANADA 

2483 - Jose AgoSltinho. 20 Brookside Ave
nue. Toronto. Onto Canada M6S 4G7 
(M) Po. 60. 1. 2. 19. lOB. 91. 

CUBA 

2538 - Ramel Llerena Mendez. Calle 14 
N.· 6507. Entre Ave. 65 y 65-A. Co
tor.ro. Habana. T. 60. P,!'evio acuerdo. 

CHECOSLOVAaUIA 

2541 - Dr. Posplslll Boleslav. Bozetechova 99. 
61200 Brno 12. (A) AI. I'll. T. 60. 3. 

ESTADOS UNIDOS 

2545 - Joao Manuel lra1llassos. 69 Charles 
STBni'srtol. R. I. 02809 U.S.A. (,A) Po. 
In. T. C. V. 60. N. 1. 2. 91. 94. 

t 
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HOLANDA 
2223 - Car-los Eduardo Teixeira Pmo. Van 

Bleiswijskraat, 89. 2582 La Den Haag. 
T. C. V. 60. N. U. 

POLONIA 
2528 - Krzystof Macek Aleja. Pokoju 10.· 

m 19. 42-207 Czestochowa. (M) Fr. In. 
Es. T. 60. N. TI. Flora. T10. Cosmos. 
J. Paulo II. 

SUI!CIA 
2540-Jan Adamec. ,Foreningsg 160. 41127 

Goteborg. AI. In. 60. 

CAT ALOGO ELADIO DE SANTOS 
Recebemos e agradecemos 0 exemolar 

deste Catalogo que nos tol envia'do para a 
Biblioteca do Clube. 

csta, edh;:ao paM 1983 con.ti,nua a manter 
as tradic;:oes cia's anteriores, epresentEiodo-se 
com excelente aspecto grafitco e com os 
prec;:os devidamente aotualizados. 

i: um dos catalogos mais praferid'os palos 
filatellstas poJ1l:ugueses, alam do ma,ls pelo 
seu faoi4 manuseamento. 

SELDS 
PORTUGAL, lEX-COLON lAS E 

ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H, Santos Viegas 
RUA 1. • .o~EMBRO, 45 - 3.0 

TELEF. 365852 

1200 USBOA 

MATERIAL FILAT£LICO (FAROL) 
Album de Por1!ugal e estrangeiro, capas, es

tOjos, olassifi,eadol'les, folhas soltas, e~pos'i

tares, pinc;:.as, 'e todo 0 material desta conhe

eid'a marea 'alema ;podera encontrar no 

representante em PORTUGAL 

JORGE, M. S. LOPES 
RUA S. NICOLAU, 26-4.· -SALA 3 

1100 LISBOA liEL. 87 83 60 

p·ec;:a a nossa Jl.sta de prec;:os 11.· 1 onde par certo encontrara 0 que prectsa 
de selos ou marenil!r! fHatalico. 

11 
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R. P. DE ANGOLA 
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T. 67. NavaL 72. Lotania. 
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ALEMANHA 

2263 - Rainer 1ihiel. Sieg~r. 3. 0 - 4100 Duis
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HOLANDA 
2223 - Car-los Eduardo Teixeira Pmo. Van 
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Recebemos e agradecemos 0 exemolar 
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SELDS 
PORTUGAL, lEX-COLON lAS E 

ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H, Santos Viegas 
RUA 1. • .o~EMBRO, 45 - 3.0 

TELEF. 365852 

1200 USBOA 

MATERIAL FILAT£LICO (FAROL) 
Album de Por1!ugal e estrangeiro, capas, es

tOjos, olassifi,eadol'les, folhas soltas, e~pos'i

tares, pinc;:.as, 'e todo 0 material desta conhe

eid'a marea 'alema ;podera encontrar no 

representante em PORTUGAL 

JORGE, M. S. LOPES 
RUA S. NICOLAU, 26-4.· -SALA 3 

1100 LISBOA liEL. 87 83 60 

p·ec;:a a nossa Jl.sta de prec;:os 11.· 1 onde par certo encontrara 0 que prectsa 
de selos ou marenil!r! fHatalico. 
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12 BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

RESPOSTA DO 
DR. ANTONIO D'ALMEIDA FIGUEIREDO 

ao Director Comercial dos cn 
sobre 0 prec;o porque SiD vendi'dos 
os Inteiros Postais comemoralllilVos 

-Lisboa, 28 de Outubro de 1982 

Exmo. Senhor 

Director do Boletlm do Clube FilatelJoo 
de Portugal 

Lisboa 

Exmo. Senhor e Prezado Amigo 

Mals uma vez abuso da sua paclencla 
e amlzade pedlndo acolhlmento nas paglnas 
do Boletlm do Il'OSSO Clube. 

V. Exa. sabe que nao me escasselam 
motlvos para me retlrarem paclencla e dls
posh;ao para entrar em polemlcas que a nada 
conduzem, a desmentldos que nao desmen
tem e a esclarecimentos que nao esclarecem. 

Mas nao quero tambem passar por mal
-dlzente Infundado. 

Vem Isto a prop6slto do esclareclmento 
do Exmo. Senhor Director Comerclal dos 
C. T. T. pelo que representa de atencao e de
IIcadeza, multo raras no mundo actual de 
malcrlados em que vlvemos. 

Todavla: 

8) Nao e desmentldo 0 facto menclona
do de que h8 postals dos C.T.T. uma per;:a 
filatellca - inteiro postal- que s6 se en
contram a venda em determlnado local que 
nem sequer e uma estacao de correlo dos 
C. T. T. E continuo sem saber se as pecas 
filatelJcas vendlda's nessas condlcoes sao, ou 
nao, colecclonaveis. 

b) Nao se desmente que as IJcoes de 
hlst6rla, de literatura, de hlglene, de clvls
mo, de cultura, enflm, que outrora nos eram 
dadas gra,tultamente custam agora bastante 
dinhelro. Nao colhe 0 argumento de que sao 
vendldas ao preco do custo. Porque se os 
C. T. T. se lembrassem de fazer uma repro
ducao do S. Pedro, do Grao-Vasco, em ta
manho natural, alnda flcava mals caro ... 

c) ~Inexacta a InformaCao de que a 
partir de 1977 os selos portugueses tem a 
data de emlssao. Por ex., os da -EvocaCao 
da Prlmelra Emlssao da Madeira- saidos em 
2-1-80 tem a data de 79 (pensamos todos que 
seja 1979); 0 mesmo sucede com os de Iden
tica emlssao referente aos Acores. E os se
los do _Recenseamento Eleltoral- emltldos 
em 28-1-81 nao tem qualquer data. 

Por outro lado, as datas que flguram 
sao sempre em caracteres mlnusculos, que 
s6 se veem com as lupas que se usam 
para ler as listas telef6nlcas. e Impressos 

" cores que dlflcultam alnda mals a sua 
leltura. 

Por Isso, Senhor Director, continuo a 
sugerl,r: -

1) Que as pecas fllatellcas colecclona
vels se encontrem a venda em todas as es
tacoes dos C.T.T.; 

2) Que as IJcoes que outrora recebfa
mos gratultamente 0 contlnuem sendo com 
o mesmo caracter de gratultldade, hoje tanto 
mals necessarlas quanto e certo que os ac
tuals programas de enslno, nao se sabe se 
paM mascara'r a Ignorancla de algumas pro
fessoras, sao mlseravels e revoltantemente 
Impr6prlos e 'Insuficlentes: 

3) Que 0 anD de emlssao do selo 
figure clara e leglvelmente, nao como mera 
indlcacao da data do desenho, au da eltur.a 
em que foram Impressos. 

Com 0 que me subscrevo com 
multa estlma, elevada conslderacao 
e envlando cordials saudacoes flla
telicas. 

Ant6nio d'A. Figueiredo. 

2240 PENPALS, 354 PHOTOS $ 15 
equilValent or 45 Internatlona'i Reply 
Coupons alrmaHed. Your photoli'Sting 
circulated 'In 100 countries S 10.00, 

with your COLOR photo $ 50. 
FuJI qnfollmaof:lon 2 IRCs. Send today 

by air to 

SIGNAL 
INTERNATIONAL·P354 
Box 1 50, F 1-15111 Lahti, FINLAND 

i 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

CORREIOS DE MOC;AMBIQUE 

PLANO DE EMISSAO DE SELOS DO ANO DE 1983 

Data Emissio Selos Vmor Facial 

17 Janel'ro IV Congresso da Frelimo 3 28,00 MT 
Feverelro Algas Mor;:amblcana,s 6 47,00 MT. 

Marco Jogos Olimplcos de -Los Angeles. 6 62,00 MT 
Idem-Bloco 1 50,00 MT 

Abril Locomotlvas Antigas (2.' Serle) 6 63,00 MT 
Malo Mamiferos Caracteristlcos de Mor;:ambique 6 43,00 MT 

18 Junho 20.· Aniversarlo <la O. U. A. 1 4,00 MT 
Julho Cruz Vermelha de Mor;:amblque 4 60,00 MT 

29 Julho 8cposlc;ao Internacionai de Selos 
-Brasiollana- 83. (Bloco) 

1 30,00 MT 

Agosto Ano Mundlal des Comunlcacoes 1 8,OOMT 
Outubro Recursos HaoJi.eutlcos 6 51,00 MT 

Novembro Rlquezas Ag'rfcolas (Serle Base) 1 100,00 MT 
21 Dezembro Dia do 8elo (liransportes Postais) 5 49,00 MT 

NOTA: Este plano ests sujeito a alteracoes. 

DAS 
GRANDE STOCK DE SELOS 

DESC.30%. 
PRECOS MAIS BAIXOS 

TlRAS HAWIO OESOE 16OS00 

13 
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14 SOLETIM DO CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL 

Nos .termos do 11.· 8.1 da CC001479DGC, de 15.MAI., ·abaixo se ·relaolonam as autor.lza
~oes para af·ixa~ao de vl.nhetas nas correspond encias e encomendas posta·ls que se encontram 
em vigor: 
Vinhetas autorizadas por um ano 
Cama.ra Municipal de Penaflel- 2.' Faka Agricola do Vale 

de Sousa Agrivat 81 DE do DPPB, de 3-6-1981 
Samua'I'io de Nossa Senhora de Fatima - Peregrlnat;ao de 

S. S. 0 Papa Joao Paulo II 
Comissao Executiva de Agrll\lal/82 

De001282DGCAJP, de 7-5-1982 

3.' felra Agricola do Vale de Sousa - Agr-Ival 82 DE do DPPB, de 17-5-82 

Vinheta autorizacia por 2 anos 
Provincia Portuguesa da Ordem Francl·scana - Comemora. 

tlva. dos 750 anos da morte de St.· Ant6nio de Llsboa DE004081DCI2, de 22-1-1981 

vmhetas autorizadas por tempo indeterminado 
Agencla Abreu (V'iagens, Lda.) 
Fabrlca Lusltana- Alcains 

Autorlzac;:ao de 22- 5-1968 
Autorlzsc;:ao de 8- 2-1960 

Comissao de Dlstribul~ao da Literatura da Assemblela de 
Deus de Llsboa 

Papelarla Academica - Coinibra 
Salmon & C.' Lda. 

Autorlza~ao de 10-11-1973 
Autorlza~ao de 17- 1 1978 
Autorlza~ao de 7- 9-1961 

Vinhetas autorizadas sern encargos 
Cruz Vermelha Portuguesa 
Instituto Naclonal de Estatrstica 
Llga Portuguesa de P.rofi.laxia e Recupera~ao de Surdos 
Movlmento de Ol"ienta~ao Vocaclona.l (Portalegre) 
Fundo do Socorro Socia·l 

18 de Ma·io de 1982. - 0 Dlrector-Gersl de Correlos, Jose A. R. Ferraz. 

• c . SANTANA • 

FILATELIA TEMATICA ou POR PAiSES 

GRANDE STOCK 

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO 
EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 
Em series completas. novas, e sem charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores precos 

REMESSAS PARA TODD 0 PArS. Consulrte-nos 

AV. DA LlBERDADE, 157·1.-

I (Metro: AVENlDA) I • 1200 LISBOA-Tel. 561539 • 
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A GUERRA PENINSULAR 

(Tradu~ao e adapta~ao de Castanhelra 
da Si·lvelra) 

(Contlnua~o do niimero anterior) 

dos seus bens pessoais e s6 cinco enos de
pOis 0 Correlo 0 ·reembolsou da perds de 
350 libras que tinha· sofrldo. Ao mesmo tem
po 0 Correio tambam anulou 0 valor que 
tlnha sldo lan~ado a seu debito, por nao ter 
sldo cobrado de Portugal, a verba do trans
porte de cartas pelos ,paquetes em Outubro 
e Novembro de 1807. Alnda, devido a perda 
dos 'reg·istos de Chamberlain Ino mar, ele 
nunca fOI. reeombolsado .pelas cartas avulsas 
entregues a bordo em Falmouth. As 'llotfclas 
da partida de Chamberlain chegaram a Lon
dres em 28 de Novembro e F>reeling avlsou 
Imediatamente 0 Chefe Geml dos Cor-relos 
de que nao se .poderla mandar mals corres· 
pondencla para Lisboa,e OS c inco paquetes 
que serviam esta ·rota foram desvlados para 
outras par-agens. 0 -Cornwallis- um paque· 
te alugado darota ·de Falmouth·Malta fol 
substltufdo por um dos paquetes de Lisboa, 
enquanto 0 aWalslngham- fOi posto a dls
posi~ao ·do novo serv!c;:o para 0 Brasil. 0 pr6-
prio Chamberla·in fol mandado para 0 Brasil 
em serv·i~o do governo com a Corte Real 
Portuguesa e mais tarde foi' agente dos Cor· 
reios do Rio de Janeiro sob controlo dlplo
matico de Lord Strangford. J: eluclda.tl.vo so
bre 0 tempo que as noticlas levavam ache
gar a Londres saber que, sels paquetes par· 
tlram para ·Portugal ·entre 20 de Outubro e 
24 de Novembro, sendo 0 ultimo 0 aCarteret-, 
e 'lodos trouxeram de volta as suas cargas 
de correio para Londres. Visto que estas car· 
tas nao podlam ser restitufdas a quem as 
tlnha ex.pedido sem autorlza~ao expressa do 
Parlamento, aquelas que nao podlam ser en· 
vladas por ·navlos da oma·rlnha para outras 
partes da Peninsula lbel'ica ficaram retides 
nos correlos ate as IInhas de comunlcac;:ao 
serem reabertas em 1808. 

Colocando este reyeS no seu contexto 
hist6rico, a razao Inlclal da Invasao da Pe
nfnsula Iberica por Napoleao nao era espe
clalmente 0 deseJo de subjugar a Espanha, 
que tlnha sldo allada da Fran~a desde 1804, 
mas sim fechar 0 ultimo ponto de aces so 
do comerclo da Gra·Bretanha a Europa Ocl· 
dental. A expulsao dos Brltanlcos de Portu-

Por J. G. SCOTT 

gal tem de ser vista a luz do conselho de 
Napoleao ao Embaixador Portugues em Fran· 
~a em Setembro de 1807. aSe Portugal nao 
segulr os meus desejos, a Casa de Bragan~a 
delxara de relnar na Europa dentro de dols 
meses. Nao tolerarel nenhum embaixador 
Ingles na Europa. Declararel guerra a qual· 
quer governo que receba algum no prazo de 
2 meses a partir de agora-. Apesar dlsso, a 
30 de Novembro de 1807, 0 exerclto do Ge
neral Junot entrou em Llsboa e 0 Principe 
Joao, 0 Regente Portugues, embarcou para 
o Brasil. S6 em Julho de 1808 e que as 
primeiras tropas Britanicas comandadas pelo 
Major-General Sir Arthur Wellesley embar
caram de Cork, encorajadas pelas notfcias 
do levantamento dos Espanh61s contra Napo
leao e exito consideravel fol consegu!do ate 
a chegada do Grande Exerclto, vlndo da Ale
manha impossibilitando os Franceses de 
mudar logo 0 curso da guerra, pols apenas 
este, consegulu for~ar as forvas alladas a 
retirar para a Corunha em Dezembro de 
1808. A chegada de uma quantidade subs
tancial de tropas Britanicas a Portugal neces
sitava do restabelecimento dos servi~os pos
tais, em bora essa necessldade pare~a ter 
sldo avaliada pelas for~as armadas antes 
que a Adminlstra~ao dos Correios tivesse 
tempo de resolver 0 problema. 0 resultado 
fol a nomea~ao de Thomas Wltson, anterior
mente empregado de Mr. Chamberlain, pelo 
Almirante Charles Ootton, para receber car
tas em Llsboa se bem que as autorldades 
postals em Londres achassem que ele estava 
a altura de preencher Interlnamente 0 lugar, 
a sua nomea~ao ·nao fol confll'mada pela Ad
minlstra~ao dos Correlos, embora Ihe fos
sem rpagas 25 IIbras para receber as cartas 
que chegavam em navios prlvados. Por Isso, 
foi substitufdo por Mr. Walton dos Neg6clos 
Estrangeiros, homem com posl~ao suflclente 
para negoclar com as autoridades portugue
sas 0 restabelecimento do servl~o de Cor
relo Maritlmo. Mas s6 em Novembro de 
1808 e que os paquetes tornaram a largar 
para Llsboa. A capital portuguesa estava de· 
maslado afastada da cens. das opera~oes e 
do corpo do exerclto para ser um local de 
comunlca~ao aproprlado, especial mente no 
Dutono de 1808, quando os Franceses foram 
expuisos de toda a Espanha exceptuando 0 
Noroeste, e desde Julho de 1808 os paquetes 
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S. S. 0 Papa Joao Paulo II 
Comissao Executiva de Agrll\lal/82 

De001282DGCAJP, de 7-5-1982 

3.' felra Agricola do Vale de Sousa - Agr-Ival 82 DE do DPPB, de 17-5-82 

Vinheta autorizacia por 2 anos 
Provincia Portuguesa da Ordem Francl·scana - Comemora. 

tlva. dos 750 anos da morte de St.· Ant6nio de Llsboa DE004081DCI2, de 22-1-1981 

vmhetas autorizadas por tempo indeterminado 
Agencla Abreu (V'iagens, Lda.) 
Fabrlca Lusltana- Alcains 

Autorlzac;:ao de 22- 5-1968 
Autorlzsc;:ao de 8- 2-1960 

Comissao de Dlstribul~ao da Literatura da Assemblela de 
Deus de Llsboa 

Papelarla Academica - Coinibra 
Salmon & C.' Lda. 

Autorlza~ao de 10-11-1973 
Autorlza~ao de 17- 1 1978 
Autorlza~ao de 7- 9-1961 

Vinhetas autorizadas sern encargos 
Cruz Vermelha Portuguesa 
Instituto Naclonal de Estatrstica 
Llga Portuguesa de P.rofi.laxia e Recupera~ao de Surdos 
Movlmento de Ol"ienta~ao Vocaclona.l (Portalegre) 
Fundo do Socorro Socia·l 

18 de Ma·io de 1982. - 0 Dlrector-Gersl de Correlos, Jose A. R. Ferraz. 

• c . SANTANA • 

FILATELIA TEMATICA ou POR PAiSES 

GRANDE STOCK 

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO 
EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 
Em series completas. novas, e sem charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores precos 

REMESSAS PARA TODD 0 PArS. Consulrte-nos 

AV. DA LlBERDADE, 157·1.-

I (Metro: AVENlDA) I • 1200 LISBOA-Tel. 561539 • 
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A GUERRA PENINSULAR 

(Tradu~ao e adapta~ao de Castanhelra 
da Si·lvelra) 

(Contlnua~o do niimero anterior) 

dos seus bens pessoais e s6 cinco enos de
pOis 0 Correlo 0 ·reembolsou da perds de 
350 libras que tinha· sofrldo. Ao mesmo tem
po 0 Correio tambam anulou 0 valor que 
tlnha sldo lan~ado a seu debito, por nao ter 
sldo cobrado de Portugal, a verba do trans
porte de cartas pelos ,paquetes em Outubro 
e Novembro de 1807. Alnda, devido a perda 
dos 'reg·istos de Chamberlain Ino mar, ele 
nunca fOI. reeombolsado .pelas cartas avulsas 
entregues a bordo em Falmouth. As 'llotfclas 
da partida de Chamberlain chegaram a Lon
dres em 28 de Novembro e F>reeling avlsou 
Imediatamente 0 Chefe Geml dos Cor-relos 
de que nao se .poderla mandar mals corres· 
pondencla para Lisboa,e OS c inco paquetes 
que serviam esta ·rota foram desvlados para 
outras par-agens. 0 -Cornwallis- um paque· 
te alugado darota ·de Falmouth·Malta fol 
substltufdo por um dos paquetes de Lisboa, 
enquanto 0 aWalslngham- fOi posto a dls
posi~ao ·do novo serv!c;:o para 0 Brasil. 0 pr6-
prio Chamberla·in fol mandado para 0 Brasil 
em serv·i~o do governo com a Corte Real 
Portuguesa e mais tarde foi' agente dos Cor· 
reios do Rio de Janeiro sob controlo dlplo
matico de Lord Strangford. J: eluclda.tl.vo so
bre 0 tempo que as noticlas levavam ache
gar a Londres saber que, sels paquetes par· 
tlram para ·Portugal ·entre 20 de Outubro e 
24 de Novembro, sendo 0 ultimo 0 aCarteret-, 
e 'lodos trouxeram de volta as suas cargas 
de correio para Londres. Visto que estas car· 
tas nao podlam ser restitufdas a quem as 
tlnha ex.pedido sem autorlza~ao expressa do 
Parlamento, aquelas que nao podlam ser en· 
vladas por ·navlos da oma·rlnha para outras 
partes da Peninsula lbel'ica ficaram retides 
nos correlos ate as IInhas de comunlcac;:ao 
serem reabertas em 1808. 

Colocando este reyeS no seu contexto 
hist6rico, a razao Inlclal da Invasao da Pe
nfnsula Iberica por Napoleao nao era espe
clalmente 0 deseJo de subjugar a Espanha, 
que tlnha sldo allada da Fran~a desde 1804, 
mas sim fechar 0 ultimo ponto de aces so 
do comerclo da Gra·Bretanha a Europa Ocl· 
dental. A expulsao dos Brltanlcos de Portu-

Por J. G. SCOTT 

gal tem de ser vista a luz do conselho de 
Napoleao ao Embaixador Portugues em Fran· 
~a em Setembro de 1807. aSe Portugal nao 
segulr os meus desejos, a Casa de Bragan~a 
delxara de relnar na Europa dentro de dols 
meses. Nao tolerarel nenhum embaixador 
Ingles na Europa. Declararel guerra a qual· 
quer governo que receba algum no prazo de 
2 meses a partir de agora-. Apesar dlsso, a 
30 de Novembro de 1807, 0 exerclto do Ge
neral Junot entrou em Llsboa e 0 Principe 
Joao, 0 Regente Portugues, embarcou para 
o Brasil. S6 em Julho de 1808 e que as 
primeiras tropas Britanicas comandadas pelo 
Major-General Sir Arthur Wellesley embar
caram de Cork, encorajadas pelas notfcias 
do levantamento dos Espanh61s contra Napo
leao e exito consideravel fol consegu!do ate 
a chegada do Grande Exerclto, vlndo da Ale
manha impossibilitando os Franceses de 
mudar logo 0 curso da guerra, pols apenas 
este, consegulu for~ar as forvas alladas a 
retirar para a Corunha em Dezembro de 
1808. A chegada de uma quantidade subs
tancial de tropas Britanicas a Portugal neces
sitava do restabelecimento dos servi~os pos
tais, em bora essa necessldade pare~a ter 
sldo avaliada pelas for~as armadas antes 
que a Adminlstra~ao dos Correios tivesse 
tempo de resolver 0 problema. 0 resultado 
fol a nomea~ao de Thomas Wltson, anterior
mente empregado de Mr. Chamberlain, pelo 
Almirante Charles Ootton, para receber car
tas em Llsboa se bem que as autorldades 
postals em Londres achassem que ele estava 
a altura de preencher Interlnamente 0 lugar, 
a sua nomea~ao ·nao fol confll'mada pela Ad
minlstra~ao dos Correlos, embora Ihe fos
sem rpagas 25 IIbras para receber as cartas 
que chegavam em navios prlvados. Por Isso, 
foi substitufdo por Mr. Walton dos Neg6clos 
Estrangeiros, homem com posl~ao suflclente 
para negoclar com as autoridades portugue
sas 0 restabelecimento do servl~o de Cor
relo Maritlmo. Mas s6 em Novembro de 
1808 e que os paquetes tornaram a largar 
para Llsboa. A capital portuguesa estava de· 
maslado afastada da cens. das opera~oes e 
do corpo do exerclto para ser um local de 
comunlca~ao aproprlado, especial mente no 
Dutono de 1808, quando os Franceses foram 
expuisos de toda a Espanha exceptuando 0 
Noroeste, e desde Julho de 1808 os paquetes 
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semanals para a Corunha eram desviados em 
semanas alternadas para Gijon, urn porto no 
principado das AstUrias, tendo Wil·llam Buy 
actuando como agente. 

Os paquetes do Medlterraneo comec;aram 
tam bern a parar em cadiz durante 24 horas 
nas suas viagens de Ida e volta, por ,Isso 
havla agora quatro portos de paragem na 
Peninsula Iberica. No mas seguinte, Mr. 
Buy mudou-se para a Corunha para substltulr 
o ·agente local, Mr. Stuart, que tilnha del
xado 0 lugar e, por sua vez, 0 lugar de Buy 
em Gljon foi temporarlemente assumido por 
Mr. Kelly, 0 Consul Britanico. Na realidade 
Os 'reveses 'sofridos ipelo exercito indica:vam 
que os novos portos de chegada nao estavam 
destinados a existir por multo mals tempo·. 
Em Junho de 1809 Freeling aconselhou 0 
Director Geral do Correlo de que os extiTI
tos correlos maritimos para Gljon e Corunha, 
nesta altura usados em tarefas gerais ate 
ao flm dos contratos, poolam ser usados para 
cl"lar urn servl~o qulnzenal de Ida e volta para 
Cadiz em vez das vlsltas de tras em tras 
seman as dos paquetes do Mediterraneo. 
o servic;o mals regular e dlrecto para Cadiz, 
ob~igou a multas pesqulsas pela parte dos 
correlos. Para comec;ar a rota devia a sua 
eXistancia tanto a necessidades polfticas 
como a necessidades postais, uma vez que 
os Espanh6s, atraves do Almirante Apodaca, 
ameac;avam criar 0 seu pr6prio servic;o como 
protesto contra as ausencias de tras sema
nas entre as chegadas dos paquetes do 
MedJ.terraneo. 

Em vista dos Iimitados ,recurs os espa
nh6is, 1P0dia ser considerado esta ameac;a 
como -bluff- mas mesmo depois de se 
ter chegado a· acordo sobre 0 servic;o, os 
espanh6is continueram e arraojar proble
mas pedlndo uma taxa elevada sabre as 
cartas e jornais entregues em Cadiz. Era tal 
a oposiC;ao dos comerclantes locals, que es
tes pedlram em vao que as cartas fossem 
entregues de futuro atraves do escrit6rio do 
Consul Britanico Mr. Duff. Em contraste 
com 0 sistema portuguas, 0 porte espanhol 
era tao complicado como dispendloso, com 
onze classes de tarifa e como mfnimo leva
yam onze rels de vellon par quatro adarmes. 
Com uma equivalencia de 16 adermes ou 
dracmas para uma onc;a e com 0 cambio de 
urn real de vellon para dols xelins e dols 
dinheiros, 0 total dara vinte e tres xelins. 
e dez dlnhelros, au seja urn quarto de onc;a. 
Alem de os espanh6is nao pagarem nenhu
rna contribulc;ao desta tarlfa exorbitante para 
manter os paquetes, os capitaes dos paque
tes tambem discutlam os seus prelfOS. 0 cli-

nheiro da passagem para cadiz tinha sido 
fixado em trinta guineus mas uma carta de 
John Bullock, capitao do paquete -Express-, 
para Andrew Archdekim, vice-consul e agen
te nao remunerado em Cadiz, pedia dols gui
neus extras para a viagem de volta tomando 
em conslderac;ao os elevados prec;os dos 
generosem Cadiz. Uma vez que 0 oereo de 
Cadiz durou rna is dais anos, nao e de 
admlrar que 0 custo de vida subisse a me
dida que as forc;as de Napoleao fossem aper
tando 0 cerco e, a julgar por uma nota en
vi ada por Archdeklm para Freeling a bordo 
do -Express- em Julho de 1809, a dlflculdade 
serls ultrapessada cobrando aos passageiros 
uma quantia extra. Cantudo, os capltaes dos 
paquetes nao constitui·am s6 problemana rota 
de Cadiz, como 0 indicam os seguintes dols 
casos particulares. Em 1811 foi recebldo urn 
pedldo dos capltaes de Lisboa para serem 
pagos em moeda portuguesa, proposta que 
foi rejeltada por ser apenas urn estratagema 
para beneficiar da taxa do cambio. Fol se
gUida· uma atltude semelhante com 0 ergu
mento de que as provisoes custavam mals 
em Lisboa, pelo facto de as unicas provisOes 
adqulridas em Lisboa em quanti dade serem 
vinhos. Fai na verdade urn allvlo quando 0 
Governo Espanhol voltou para Madrid em Fe
vereiro de 1814 e 0 servic;o de tpaquetes di
r.ectos opara Cadiz pode ser suspenso. Palra 0 
substituir foi resolvldo que os paquetes do 
Mediter-raneo ficar·iam quauo dies em Gi
braltar nas viagens de regresso para receber 
cartas de Cadiz. Mas, cinco anos atras a 51-
tuac;ao era muito dlferente. 

(Continua no proximo mimero) 

N. da R. - Por lapso nao se indlcou no -Bo
letlm- 10.· 322, que este artlgo 
tinha contlnuac;ao. Do facto pedi
Imos desculpa aos nossos esti
mados leitores e ao nosso pre
zado amigo Castanheira da SI,I
veilra que, gentilmente, traduzitl e 
adaptou este magnffico artigo. 

VISITE AS INST ALAC;OES 
DO C.F.P. 

As 3.'8 e 6." as 21 horas 
e aos sabados as 16 horas 
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LEGISLAQAO 

PORTARIA N.o 1093/82 

de 19 de Novembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretarlo de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicac;oes, que, ao 
abrigo das di'sposic;oes do artigo 27.· do 
Decreta-Lei ,n.· 42417. de 27 de Julho de 
1959, seja la~ada em ci,reulac;ao, cumulati
vamente com as que estao em vigor, uma 
emissao de selos com tarja fosforescente 
alusiva· a .Arqultectura Regional dos Ac;ores 

- Os Imperios do Espfrito Santo-, com as 
seguintes caracterfsticas: 

Autor: Jose Candido; 
Dimensoes: 37 mm X 27,2 mm; 
Picotado: 12 X 12 ~; 

Prlmeiro dia de circulac;iio: 24 de Novem
bra de 1982; 

Taxas, motivos e quantidades: 

27$ -Imperio do Espirito Santo, fundo 
azul- 600 000; 

33$50 - Imperio do Espirito Santo, fundo 
verde - 600 000. 

Sec~etaria de Estado dos Transporres 
Exteriores e Comunlcar;:oes, 8 de Novembro 
de 1982. - 0 Secreta rio de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunlcac;oes. Jose da 
Sliva Domingos. 

Reprodu~o autorlzada palos eTT 

A(X)RES. ARQUITECTURA REGIONAL. OS IMP~RIOS DO ESPIRI,TO SANTO 

Os selos, cujos desenhos sao da autoria 
de Jose Candido, tAm as dlmensoes de 
37 X 27,2 mm, com 0 denteado de 12x12 ~ . 

Os trabalhos de Impressao foram execu
tados em -off-set- pela Imprensa Nacional
-Casa da Maeda. 

o plano da emissiio e 0 seguinte: 

27$50 600 000 

33550 600000 

Folhas de 50 selos. Todos os selos tern 
tarja' foslorescente. 

Foram emitldos 2 postais ,reproduzindo 
o motivo dos selos a 15$00 cada. 

Foi marcada a data de 24 de Novembro 
de 1982 para a 1.0 dia de cf.rculaC;ao desta 
nova emissao. 
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semanals para a Corunha eram desviados em 
semanas alternadas para Gijon, urn porto no 
principado das AstUrias, tendo Wil·llam Buy 
actuando como agente. 

Os paquetes do Medlterraneo comec;aram 
tam bern a parar em cadiz durante 24 horas 
nas suas viagens de Ida e volta, por ,Isso 
havla agora quatro portos de paragem na 
Peninsula Iberica. No mas seguinte, Mr. 
Buy mudou-se para a Corunha para substltulr 
o ·agente local, Mr. Stuart, que tilnha del
xado 0 lugar e, por sua vez, 0 lugar de Buy 
em Gljon foi temporarlemente assumido por 
Mr. Kelly, 0 Consul Britanico. Na realidade 
Os 'reveses 'sofridos ipelo exercito indica:vam 
que os novos portos de chegada nao estavam 
destinados a existir por multo mals tempo·. 
Em Junho de 1809 Freeling aconselhou 0 
Director Geral do Correlo de que os extiTI
tos correlos maritimos para Gljon e Corunha, 
nesta altura usados em tarefas gerais ate 
ao flm dos contratos, poolam ser usados para 
cl"lar urn servl~o qulnzenal de Ida e volta para 
Cadiz em vez das vlsltas de tras em tras 
seman as dos paquetes do Mediterraneo. 
o servic;o mals regular e dlrecto para Cadiz, 
ob~igou a multas pesqulsas pela parte dos 
correlos. Para comec;ar a rota devia a sua 
eXistancia tanto a necessidades polfticas 
como a necessidades postais, uma vez que 
os Espanh6s, atraves do Almirante Apodaca, 
ameac;avam criar 0 seu pr6prio servic;o como 
protesto contra as ausencias de tras sema
nas entre as chegadas dos paquetes do 
MedJ.terraneo. 

Em vista dos Iimitados ,recurs os espa
nh6is, 1P0dia ser considerado esta ameac;a 
como -bluff- mas mesmo depois de se 
ter chegado a· acordo sobre 0 servic;o, os 
espanh6is continueram e arraojar proble
mas pedlndo uma taxa elevada sabre as 
cartas e jornais entregues em Cadiz. Era tal 
a oposiC;ao dos comerclantes locals, que es
tes pedlram em vao que as cartas fossem 
entregues de futuro atraves do escrit6rio do 
Consul Britanico Mr. Duff. Em contraste 
com 0 sistema portuguas, 0 porte espanhol 
era tao complicado como dispendloso, com 
onze classes de tarifa e como mfnimo leva
yam onze rels de vellon par quatro adarmes. 
Com uma equivalencia de 16 adermes ou 
dracmas para uma onc;a e com 0 cambio de 
urn real de vellon para dols xelins e dols 
dinheiros, 0 total dara vinte e tres xelins. 
e dez dlnhelros, au seja urn quarto de onc;a. 
Alem de os espanh6is nao pagarem nenhu
rna contribulc;ao desta tarlfa exorbitante para 
manter os paquetes, os capitaes dos paque
tes tambem discutlam os seus prelfOS. 0 cli-

nheiro da passagem para cadiz tinha sido 
fixado em trinta guineus mas uma carta de 
John Bullock, capitao do paquete -Express-, 
para Andrew Archdekim, vice-consul e agen
te nao remunerado em Cadiz, pedia dols gui
neus extras para a viagem de volta tomando 
em conslderac;ao os elevados prec;os dos 
generosem Cadiz. Uma vez que 0 oereo de 
Cadiz durou rna is dais anos, nao e de 
admlrar que 0 custo de vida subisse a me
dida que as forc;as de Napoleao fossem aper
tando 0 cerco e, a julgar por uma nota en
vi ada por Archdeklm para Freeling a bordo 
do -Express- em Julho de 1809, a dlflculdade 
serls ultrapessada cobrando aos passageiros 
uma quantia extra. Cantudo, os capltaes dos 
paquetes nao constitui·am s6 problemana rota 
de Cadiz, como 0 indicam os seguintes dols 
casos particulares. Em 1811 foi recebldo urn 
pedldo dos capltaes de Lisboa para serem 
pagos em moeda portuguesa, proposta que 
foi rejeltada por ser apenas urn estratagema 
para beneficiar da taxa do cambio. Fol se
gUida· uma atltude semelhante com 0 ergu
mento de que as provisoes custavam mals 
em Lisboa, pelo facto de as unicas provisOes 
adqulridas em Lisboa em quanti dade serem 
vinhos. Fai na verdade urn allvlo quando 0 
Governo Espanhol voltou para Madrid em Fe
vereiro de 1814 e 0 servic;o de tpaquetes di
r.ectos opara Cadiz pode ser suspenso. Palra 0 
substituir foi resolvldo que os paquetes do 
Mediter-raneo ficar·iam quauo dies em Gi
braltar nas viagens de regresso para receber 
cartas de Cadiz. Mas, cinco anos atras a 51-
tuac;ao era muito dlferente. 

(Continua no proximo mimero) 

N. da R. - Por lapso nao se indlcou no -Bo
letlm- 10.· 322, que este artlgo 
tinha contlnuac;ao. Do facto pedi
Imos desculpa aos nossos esti
mados leitores e ao nosso pre
zado amigo Castanheira da SI,I
veilra que, gentilmente, traduzitl e 
adaptou este magnffico artigo. 

VISITE AS INST ALAC;OES 
DO C.F.P. 

As 3.'8 e 6." as 21 horas 
e aos sabados as 16 horas 
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LEGISLAQAO 

PORTARIA N.o 1093/82 

de 19 de Novembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretarlo de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicac;oes, que, ao 
abrigo das di'sposic;oes do artigo 27.· do 
Decreta-Lei ,n.· 42417. de 27 de Julho de 
1959, seja la~ada em ci,reulac;ao, cumulati
vamente com as que estao em vigor, uma 
emissao de selos com tarja fosforescente 
alusiva· a .Arqultectura Regional dos Ac;ores 

- Os Imperios do Espfrito Santo-, com as 
seguintes caracterfsticas: 

Autor: Jose Candido; 
Dimensoes: 37 mm X 27,2 mm; 
Picotado: 12 X 12 ~; 

Prlmeiro dia de circulac;iio: 24 de Novem
bra de 1982; 

Taxas, motivos e quantidades: 

27$ -Imperio do Espirito Santo, fundo 
azul- 600 000; 

33$50 - Imperio do Espirito Santo, fundo 
verde - 600 000. 

Sec~etaria de Estado dos Transporres 
Exteriores e Comunlcar;:oes, 8 de Novembro 
de 1982. - 0 Secreta rio de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunlcac;oes. Jose da 
Sliva Domingos. 

Reprodu~o autorlzada palos eTT 

A(X)RES. ARQUITECTURA REGIONAL. OS IMP~RIOS DO ESPIRI,TO SANTO 

Os selos, cujos desenhos sao da autoria 
de Jose Candido, tAm as dlmensoes de 
37 X 27,2 mm, com 0 denteado de 12x12 ~ . 

Os trabalhos de Impressao foram execu
tados em -off-set- pela Imprensa Nacional
-Casa da Maeda. 

o plano da emissiio e 0 seguinte: 

27$50 600 000 

33550 600000 

Folhas de 50 selos. Todos os selos tern 
tarja' foslorescente. 

Foram emitldos 2 postais ,reproduzindo 
o motivo dos selos a 15$00 cada. 

Foi marcada a data de 24 de Novembro 
de 1982 para a 1.0 dia de cf.rculaC;ao desta 
nova emissao. 
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PORTARJA N: 1109/82 

qe 24 de Novembro 

Manda '0 Governo da RepubHca Portu
guesa, pelo Secretarie de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunical;oes, que, ao 
abrigo das disposil;oes do artigo 27.· do 
Decreta-Lei n.· 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanl;ada em circulal;iio, cumulati
vamente com as que estiio em vigor, uma 
emlssao de selos comemorativa do 2.· cen
tenario da morte do marques de Pombal, 
com as seguintes caracteristlcas: 

Autor: Luis Filipe de Abreu; 
Dlmensao: 44 mm X 25,8 mm; 
Picotado: 12 X 11 ~ ; 

1.· dia de circulal;ao: 24 de Novembro 
de 1982; 

Taxas, motlvos e quantidades: 

10$ - marques de Pomba,I, tendo co
mo fundo a planta da Baixa pom
balina - 1 000 ODD. 

Secreta ria de Estado dos Transportes 
Exteriores e Comunical;oes, 8 de Novembro 
de 1982. - 0 Secreta rio de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunlcal;oes, Jose da 
Silva Domingos. 

Reprodu~o autorlzada pelos CTT 

2.0 CENTENARIO DA MORTE DO MARQU£S DE POMBAL 

o selo, cujo desellho e da autorls de Luiz 
FI'lipe de A!breu, tern as dimensoes 44x25,8 
mm, com denteado 12 x 111/2. 

Folhas de 50 selos . Todos os selos tem 
t&rja fo&ferescen1e. 

Os trab8ilhos de 'impressao foram execu
tados em .off-se1» pela Imprensa Nacl'ona'l-

-Casa da Meeda. 
o plano de emi<ssao e a seguin.te: 

10$00 ......... ... ........ 1.000.000 

Foi mareada a data de 24 de Novembro 
de 1982 para 0 1.· dIa de circulal;ao desta 
nova amissao. 

PORTARJA N.· 1113/82 

de 25 de Novembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secreta rio de Estado dos Trans
partes Exteriores e Comunical;oes, que, ao 
abrigo das disposil;oes doartigo 27.' do 
Decreta-Lei n.' 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanl;ada em circulal;ao, cumulati
vamente com as que estao em vigor, uma 
emlssao de selos, com tarja fosforescente, 
a'luslva aos .5 Seculos do Azulejo em Por
tugal (8.' grupo)>>, com as segulntes earacte
rrstlcas: 

Autor: Servil;os de Fllatelia dos cn; 
Pleotado: 12 X 11~; 
Dlmensao: 40 mm X 34 mm; 

1.0 dIa de cIrculal;ao: 15 de Dezembro 
de 1982; 

Taxas, motivos e quantidades: 

10$ - padrao monocromatico, 1670-
-1690 -1 000000; 

Folha mlnlatura - 60$ ( 6 X 10$)-
250000; 

Bloco fllatelico - 40$ (4 X 10$)-
250 ODD. 

Secretarla de Estado dos Transportes Ex
terlores e Comunlcal;oes, 8 de Novembro de 
1982 . - 0 Secretarlo de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunieal;oes, Jose da 
Silva Domingos. 
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5 SECULOS DO AZULEJO EM PORTUGAL (Sec. XVII) 

Os selos, cujo desenho e da autoria dos 
Servil;os de Filatelia dos cn, tem a dimen
sao de 40 X 34 mm, com 0 denteado de 
12x11 ~. 

Os traba,lhos de 'impressao feram exe
cutados em .off-set- pela Imprensa Nacional
-Casa da Moeda. 

o .plano de emlssao e 0 seguinte: 

10$00 1000000 

Folhas de 50sel05. Todos os selos tem 
tarja fosforescente. 

Folha mIniatura: 6X 10$00 - 250 ODD. 
Bloco filatelico com os 4 selos desta 

serie, emitIdos em 1980. 40$00 (4X10$00) 
- 251) ODD. (Tem tarja fosforescente). 

Foi marcada a, data de 15 de Dezembro 
de 1982 para 0 1.· dia de ckcular;:ao desta 
nova emissao. 

Reprodu~o autorlzada palos CTT 

PORTARIA N: 1150/82 

de 14 de Dezembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secre1ario de Estado dos Trans
portes Exterlores e Comunicar;:oes, que, ao 
abrigo das dlsposh;oes do artigo 27.' do 
Decreto-Lei n.' 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanr;:ada em circular;:ao, cumulatIva
mente com as que estao em vigor, uma emi's
sao de selos, com tarja fosforescente, alu
siva da .Etnografia Regional da Madeira
o Brinco-, com· as seguintes caracteristicas: 

Autor: Th. de Mello (TOM); 
Dimensoes: 34,5 mm X 30 mm; 

Picotado: 13 ~ X 13 ~ ; 
1.0 dia de circulal;ao: 15 de Dezembro 

de 1982; 
Taxas, motivos e quantidades: 

27$ - 0 Brinco, tocador - 600 000; 
33550 - 0 Brinco, ballinho - 600 ODD. 

Ministerio da Habitar;:ao, Obras Publicas 
e Transportes, 29 de Novembro de 1982.
o Secretario de Estado dos Transportes Ex
teriores e Comunicar;:oes, Jose da Silva Do· 
mingos. 

MADEIRA. ETNOGRAFIA REGIONAL. 
o BRINCO 

Raprodu~lio autorlzada palos CTT 

Os selos, cujos desenhos sao da autoria 
de Th. de MeUo (Tom), tem as dimensoes 
24,5 X 30 mm, com 1) denteado de 13 ~ X 
X 13~. 

Os trabalhos de Impressao foram exe
cutados em «off-set- pela Imprensa Nacional. 
-Casa da Maeda. 

o plano de emissao e 0 seguinte: 
27$00 600.000 
33$50 600.000 

Folhas de 50 selos. Todos os selos tem 
tarja rosforescente. 

Foram emitidos 2 postais reproduzlndo 
a motivo dos selos a 15$00 cada. 

Foi marcada a data de 15 de Dezembro 
.de 1982 ;para 0 1.° dia, de circltlar;:Ao desta 
nova emissao. 
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PORTARJA N: 1109/82 

qe 24 de Novembro 

Manda '0 Governo da RepubHca Portu
guesa, pelo Secretarie de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunical;oes, que, ao 
abrigo das disposil;oes do artigo 27.· do 
Decreta-Lei n.· 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanl;ada em circulal;iio, cumulati
vamente com as que estiio em vigor, uma 
emlssao de selos comemorativa do 2.· cen
tenario da morte do marques de Pombal, 
com as seguintes caracteristlcas: 

Autor: Luis Filipe de Abreu; 
Dlmensao: 44 mm X 25,8 mm; 
Picotado: 12 X 11 ~ ; 

1.· dia de circulal;ao: 24 de Novembro 
de 1982; 

Taxas, motlvos e quantidades: 

10$ - marques de Pomba,I, tendo co
mo fundo a planta da Baixa pom
balina - 1 000 ODD. 

Secreta ria de Estado dos Transportes 
Exteriores e Comunical;oes, 8 de Novembro 
de 1982. - 0 Secreta rio de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunlcal;oes, Jose da 
Silva Domingos. 

Reprodu~o autorlzada pelos CTT 

2.0 CENTENARIO DA MORTE DO MARQU£S DE POMBAL 

o selo, cujo desellho e da autorls de Luiz 
FI'lipe de A!breu, tern as dimensoes 44x25,8 
mm, com denteado 12 x 111/2. 

Folhas de 50 selos . Todos os selos tem 
t&rja fo&ferescen1e. 

Os trab8ilhos de 'impressao foram execu
tados em .off-se1» pela Imprensa Nacl'ona'l-

-Casa da Meeda. 
o plano de emi<ssao e a seguin.te: 

10$00 ......... ... ........ 1.000.000 

Foi mareada a data de 24 de Novembro 
de 1982 para 0 1.· dIa de circulal;ao desta 
nova amissao. 

PORTARJA N.· 1113/82 

de 25 de Novembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secreta rio de Estado dos Trans
partes Exteriores e Comunical;oes, que, ao 
abrigo das disposil;oes doartigo 27.' do 
Decreta-Lei n.' 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanl;ada em circulal;ao, cumulati
vamente com as que estao em vigor, uma 
emlssao de selos, com tarja fosforescente, 
a'luslva aos .5 Seculos do Azulejo em Por
tugal (8.' grupo)>>, com as segulntes earacte
rrstlcas: 

Autor: Servil;os de Fllatelia dos cn; 
Pleotado: 12 X 11~; 
Dlmensao: 40 mm X 34 mm; 

1.0 dIa de cIrculal;ao: 15 de Dezembro 
de 1982; 

Taxas, motivos e quantidades: 

10$ - padrao monocromatico, 1670-
-1690 -1 000000; 

Folha mlnlatura - 60$ ( 6 X 10$)-
250000; 

Bloco fllatelico - 40$ (4 X 10$)-
250 ODD. 

Secretarla de Estado dos Transportes Ex
terlores e Comunlcal;oes, 8 de Novembro de 
1982 . - 0 Secretarlo de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunieal;oes, Jose da 
Silva Domingos. 
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5 SECULOS DO AZULEJO EM PORTUGAL (Sec. XVII) 

Os selos, cujo desenho e da autoria dos 
Servil;os de Filatelia dos cn, tem a dimen
sao de 40 X 34 mm, com 0 denteado de 
12x11 ~. 

Os traba,lhos de 'impressao feram exe
cutados em .off-set- pela Imprensa Nacional
-Casa da Moeda. 

o .plano de emlssao e 0 seguinte: 

10$00 1000000 

Folhas de 50sel05. Todos os selos tem 
tarja fosforescente. 

Folha mIniatura: 6X 10$00 - 250 ODD. 
Bloco filatelico com os 4 selos desta 

serie, emitIdos em 1980. 40$00 (4X10$00) 
- 251) ODD. (Tem tarja fosforescente). 

Foi marcada a, data de 15 de Dezembro 
de 1982 para 0 1.· dia de ckcular;:ao desta 
nova emissao. 

Reprodu~o autorlzada palos CTT 

PORTARIA N: 1150/82 

de 14 de Dezembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secre1ario de Estado dos Trans
portes Exterlores e Comunicar;:oes, que, ao 
abrigo das dlsposh;oes do artigo 27.' do 
Decreto-Lei n.' 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanr;:ada em circular;:ao, cumulatIva
mente com as que estao em vigor, uma emi's
sao de selos, com tarja fosforescente, alu
siva da .Etnografia Regional da Madeira
o Brinco-, com· as seguintes caracteristicas: 

Autor: Th. de Mello (TOM); 
Dimensoes: 34,5 mm X 30 mm; 

Picotado: 13 ~ X 13 ~ ; 
1.0 dia de circulal;ao: 15 de Dezembro 

de 1982; 
Taxas, motivos e quantidades: 

27$ - 0 Brinco, tocador - 600 000; 
33550 - 0 Brinco, ballinho - 600 ODD. 

Ministerio da Habitar;:ao, Obras Publicas 
e Transportes, 29 de Novembro de 1982.
o Secretario de Estado dos Transportes Ex
teriores e Comunicar;:oes, Jose da Silva Do· 
mingos. 

MADEIRA. ETNOGRAFIA REGIONAL. 
o BRINCO 

Raprodu~lio autorlzada palos CTT 

Os selos, cujos desenhos sao da autoria 
de Th. de MeUo (Tom), tem as dimensoes 
24,5 X 30 mm, com 1) denteado de 13 ~ X 
X 13~. 

Os trabalhos de Impressao foram exe
cutados em «off-set- pela Imprensa Nacional. 
-Casa da Maeda. 

o plano de emissao e 0 seguinte: 
27$00 600.000 
33$50 600.000 

Folhas de 50 selos. Todos os selos tem 
tarja rosforescente. 

Foram emitidos 2 postais reproduzlndo 
a motivo dos selos a 15$00 cada. 

Foi marcada a data de 15 de Dezembro 
.de 1982 ;para 0 1.° dia, de circltlar;:Ao desta 
nova emissao. 
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PORTARIA N,· 44/83 

de 15 de Janeiro 

Manda 0 Governo da Republica' Portu
guesa, pelo Secretario de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicac;:oes, que, ao 
abrigo das disposic;:oes do artigo 27,· do De
creto-Lei n.· 42417, de 27 de Julho de 1959, 
seja ianc;:ada em circulac;:ao, cumuiativamente 
com as que estao em vigor, uma emissao de 
selos, com tarja fosforescente, alusiva a 
campanha -~porta'r mais interessaa to
dos-, com as seguintes ca'racteristicas: 

Autor: Jose Candido; 
Dimensoes: 40 mm X 24 mm; 
Picotado: 12 X 11 ~; 

Raprodu~o autorlzada palos err 

1.° dia de circulac;:ao: 28 de Janeiro de 
1983; 

Taxa, motivo e quantidade: 

10$ - G,iobo ,terrestre sobre fundo 
azul e cores da bandeira· portu
guesa - 1 000 000. 

Secretaria de Estado dos Transportes 
Exteriores e Comunicac;:oes, 3 de Janeiro, 
de 1983. - 0 Secretario de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicac;:oes, Jose da 
Silva Domingos. 

EXPORT AR MAIS INTERE88A 
A T0008 

o selo, Qujo desenho e da. 8utorie de 
Jose Candido, tem a dimensao de 40x24 mm, 
com 0 dentado de 12x 11 ~. 

Os trabalhos de itmpressao foram exe
cutados em -off-s·at- :pela Impransa Nacional
-Casa da Moeda. 

o piano da emissao e 0 seguinte: 

10$00 1000 000 

Cada folha tern 50 selos. 0 seio tem 
tarja fosforescente. 

Foi marcadaa da,ta de 28 de Janeiro 
de 1983 para a sarda desta emissao. 

PORTARIA N: 45/83 

de 15 de Janeiro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, peio Secretario de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicac;:oes, que, ao 
abrigo das disposic;:oes do artigo 27.· do De
crato-Lei n.· 42417, de 27 de Julho de 1959, 
seja lanc;:ada em circulac;:ao, cumulativamente 
com as que estao em vigor, uma emissao de 
selos, com tarja fosforescente, comemorativa 
dos -75 anos da Administrac;:ao-Geral do 
Porto de Lisboa., com as seguintes caracte
risticas: 

Autor: Ant6nio Magalhees; 
Dimensoes: 51,2 mm X 33,7 mm; 

Picotado: 12 ~ X 12 ~. 
1.· dia de circula~ao: 5 de Janeiro de 

1983; 
Tl8xa, motivo e quanti dade: 

10$ - Rebocador e guindaste-
1000 000. 

Secreta ria de Estado dos· Transportes 
Exteriores e Comunicac;:oes, 3 de Janeiro de 
1983. - 0 Secretario de Estado dos Trans
partes Exteriores e Comunicac;:oes, Jose da 
Silva Domingos. 
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25 AN08 OA AGPL - Administrac;ao 

Geral do Porto de Lisboa 

Reproau980 autorizadB palos err 

o selo, cujo desenho e da autoria de 
Ant6nio Magalhaes tem a dimensao de 
51,2x33,7mm, com 0 denteado de 12 1/2X 
X12 1/2. 

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

o !plano da emissao e 0 seguinte: 

10$00 1 000 000 

Cada folha de 50 salos. 0 selo tem terja 
fosforescente. 

Fol marcada a data de 5 de Janeiro de 
1983 para a sarda desta emlssao. 

PORTARIA N." 46/83 

de 15 de Janeiro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretario de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicac;:oes, que ao 
abrigo das disposic;:oes do artigo 27.· do 
Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanc;:ada em circulac;:ao, cumulati
vamente com as que estaoem vigor, uma 
emissao de selos, com tarja fosforescente, 
comemorativa do -Centenario da Alliance 
Fran~aise., comas seguintes caracterrstlcas: 

Autor: Acacio Santos; 
.oimensoes: 40 mm X 30,7 mm; 
Picotado: 12 X 11 ~; 

1.· die de oirculac;:ao: 5 de Janeiro de 
1983; 

Taxa, motlvo e quantidade: 

27$-Galo sobre fundo azul, com 
cores da bandeira francesa-
600 000. 

Secretaria de Estado dos Transportes 
Exteriores e Comunicac;:oes, 3 de Janeiro de 
1983. - 0 Secretario de Estado dos Trans
portes Exterlores e Comunicac;:oes, Jose da 
Silva Domingos. 

CENTENARIO 

Reprodu~o autorlzada palos err 

OA "ALLIANCE FRANCAISE» 

o selo, ouJo desenho e da autorla de 
Acaclo Sl8ntos, tem a dimensao 40 X 30,7 mm, 
com 0 denteado 12x11 ~. 

Os trabalhos de -impresseo foram exe
cutados em -off-set- pela Imprensa: Naciona·l_ 
-Ca·sa da Moeda. 

o plano da amissao e 0 seguinte: 

27$00 600 000 

Folhas de 50 selos. 0 selo tern tarja 
fosforescente. 

Foi marcaoo a ,data de 5 de Janei-ro de 
1983 para It sarda dasta emissao. 
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PORTARIA N,· 44/83 

de 15 de Janeiro 

Manda 0 Governo da Republica' Portu
guesa, pelo Secretario de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicac;:oes, que, ao 
abrigo das disposic;:oes do artigo 27,· do De
creto-Lei n.· 42417, de 27 de Julho de 1959, 
seja ianc;:ada em circulac;:ao, cumuiativamente 
com as que estao em vigor, uma emissao de 
selos, com tarja fosforescente, alusiva a 
campanha -~porta'r mais interessaa to
dos-, com as seguintes ca'racteristicas: 

Autor: Jose Candido; 
Dimensoes: 40 mm X 24 mm; 
Picotado: 12 X 11 ~; 

Raprodu~o autorlzada palos err 

1.° dia de circulac;:ao: 28 de Janeiro de 
1983; 

Taxa, motivo e quantidade: 

10$ - G,iobo ,terrestre sobre fundo 
azul e cores da bandeira· portu
guesa - 1 000 000. 

Secretaria de Estado dos Transportes 
Exteriores e Comunicac;:oes, 3 de Janeiro, 
de 1983. - 0 Secretario de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicac;:oes, Jose da 
Silva Domingos. 

EXPORT AR MAIS INTERE88A 
A T0008 

o selo, Qujo desenho e da. 8utorie de 
Jose Candido, tem a dimensao de 40x24 mm, 
com 0 dentado de 12x 11 ~. 

Os trabalhos de itmpressao foram exe
cutados em -off-s·at- :pela Impransa Nacional
-Casa da Moeda. 

o piano da emissao e 0 seguinte: 

10$00 1000 000 

Cada folha tern 50 selos. 0 seio tem 
tarja fosforescente. 

Foi marcadaa da,ta de 28 de Janeiro 
de 1983 para a sarda desta emissao. 

PORTARIA N: 45/83 

de 15 de Janeiro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, peio Secretario de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicac;:oes, que, ao 
abrigo das disposic;:oes do artigo 27.· do De
crato-Lei n.· 42417, de 27 de Julho de 1959, 
seja lanc;:ada em circulac;:ao, cumulativamente 
com as que estao em vigor, uma emissao de 
selos, com tarja fosforescente, comemorativa 
dos -75 anos da Administrac;:ao-Geral do 
Porto de Lisboa., com as seguintes caracte
risticas: 

Autor: Ant6nio Magalhees; 
Dimensoes: 51,2 mm X 33,7 mm; 

Picotado: 12 ~ X 12 ~. 
1.· dia de circula~ao: 5 de Janeiro de 

1983; 
Tl8xa, motivo e quanti dade: 

10$ - Rebocador e guindaste-
1000 000. 

Secreta ria de Estado dos· Transportes 
Exteriores e Comunicac;:oes, 3 de Janeiro de 
1983. - 0 Secretario de Estado dos Trans
partes Exteriores e Comunicac;:oes, Jose da 
Silva Domingos. 

BOLETIM DO CLUBE FILATi:LlCO Of PORTUGAL 21 

25 AN08 OA AGPL - Administrac;ao 

Geral do Porto de Lisboa 

Reproau980 autorizadB palos err 

o selo, cujo desenho e da autoria de 
Ant6nio Magalhaes tem a dimensao de 
51,2x33,7mm, com 0 denteado de 12 1/2X 
X12 1/2. 

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

o !plano da emissao e 0 seguinte: 

10$00 1 000 000 

Cada folha de 50 salos. 0 selo tem terja 
fosforescente. 

Fol marcada a data de 5 de Janeiro de 
1983 para a sarda desta emlssao. 

PORTARIA N." 46/83 

de 15 de Janeiro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretario de Estado dos Trans
portes Exteriores e Comunicac;:oes, que ao 
abrigo das disposic;:oes do artigo 27.· do 
Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanc;:ada em circulac;:ao, cumulati
vamente com as que estaoem vigor, uma 
emissao de selos, com tarja fosforescente, 
comemorativa do -Centenario da Alliance 
Fran~aise., comas seguintes caracterrstlcas: 

Autor: Acacio Santos; 
.oimensoes: 40 mm X 30,7 mm; 
Picotado: 12 X 11 ~; 

1.· die de oirculac;:ao: 5 de Janeiro de 
1983; 

Taxa, motlvo e quantidade: 

27$-Galo sobre fundo azul, com 
cores da bandeira francesa-
600 000. 

Secretaria de Estado dos Transportes 
Exteriores e Comunicac;:oes, 3 de Janeiro de 
1983. - 0 Secretario de Estado dos Trans
portes Exterlores e Comunicac;:oes, Jose da 
Silva Domingos. 

CENTENARIO 

Reprodu~o autorlzada palos err 

OA "ALLIANCE FRANCAISE» 

o selo, ouJo desenho e da autorla de 
Acaclo Sl8ntos, tem a dimensao 40 X 30,7 mm, 
com 0 denteado 12x11 ~. 

Os trabalhos de -impresseo foram exe
cutados em -off-set- pela Imprensa: Naciona·l_ 
-Ca·sa da Moeda. 

o plano da amissao e 0 seguinte: 

27$00 600 000 

Folhas de 50 selos. 0 selo tern tarja 
fosforescente. 

Foi marcaoo a ,data de 5 de Janei-ro de 
1983 para It sarda dasta emissao. 
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, 

1- PORTUGAL 
E ULTRAMAR 
(e Novos Paises de 
Expressiio Portuguesa) 

11- ESTRANGEIRO 
(Por Paises) 

111- ESTRANGEIRO -TEMATICOS 
COMPRO E VENDO 

BARATA DAS NEUES 
Rua da Trindade, 5-1.° 010. (AD Largo do Carmo) 

Apartado 2690 • Telefone 3671 33 

1117 - LIS BOA 2 - Codex 

MIRllU CfRPi MORll 
Wanted act-ive exchange mint stamps, 

complete sets, with all countries, I offer 
same from E. Europa, basis cat .• Yvert 

Piura 925-4 

Mlraflores - Lima 18 PERU 

Desejo trocar selos novos e 

us ados de Portugal. Dou em 

troca selos do P,eru, America 

do Sui, Portugal e Col6nias an

tigas. 
Ref." : Associac;ao Filatellca Peruana 

1983, or .Michel 1983. or face value. 

Correspond; Engllsh, Spani'sh, French, 

German, Russian, Polish. 

Mieczyslaw Zyla 
P. O. Box 161 

34 -120 Andrych6w 

POLAND 
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Catalogo da Mostra FJ.latelica e Retroes
peotiva. 25 anos de Desporto, Cultura eRe
crelo. Unlao Desportiva V,ilafranquense. 

Jornadas Filatellcas Rafnha Santa. Colm
bra 82. Boletim Infoi mativo ,n.· 1. 

Manual de Filatelia Joao Jose Alves Dlas. 
Edic;ao de FilateHa e Numismatica. Correios 
e Telecomunicac;oes de Portugat 

CART.lO 'DE FILATELISTA 

~r.ezado Consocio 

A fim de se dar cumprimento ao que fOi 
regulamentado pela Federac;ao Portuguesa 
de Filatelia quanto ao Oartao de FHatellsta-, 
enviamos neste numero 0 impresso de -ins
cr-ic;ao, sot.tcitando a sua devoluc;ao, com a 
mal or brevidade :possfvel, a:p6s 0 seu preen
chimento. 

Agradecemos que, -simultaneamente com 
a devoluc;ao do ,referido :impresso, nos seja 
enviada a -Importancia de 20$00, quantia esta 
fixada pela -referida Federac;ao. 

o respectivo cartao sera ,remetido a 
V. Ex.' dj-rectamente pela F. P. F. 

A Direct;iio do C. F. P. 

V. s6 tera vantagem em comprar 
salos ,noutro Pafsl 
Os 'nossos feiloes apresentam selos 
isolados, ser-ies, Hteratura e colec
c;oes de todos os Parses do Mundo. 
Os exemplares ·reros ou de maior 1n
teresse sao apresentados em foto
grafia nos flOSSOS catalogos. 
Liciil:ac;6es atraves do cOl"reio. 

GRATIS 
Escreva ja e enviar-Ihe-amos gratis 

2 catalogos dos pr6ximos teilOOs 

Hopkins Stamp Auctionsers Ltd. 
2, Fairwater Road, Cardiff, 
Great Britain, CF5 2XR. 

Classif.icac;ao dos Selos Tipo Ceres de 
Portugal e dos Ac;ores por Ant6nio Lopes 
Ribeiro. Edic;ao de Filamundo 

Ci-~cula'r Informative da Secc;iio FMatelica 
da Associac;ao Fotografica do Sui 'n.· O. 

Cata!ogo 'da V Mostra Filatelica do Clube 
de Instruc;ao 'e Recrelo do Laranjeko. 3 e 4 
de Juiho de 1982. 

Catalogo iMestra Filatelica Ibel'ica do Te
rna Musica. Llsboa, 29 de Maio a 1 de Junho 
de 1982. 

III AUTOPEX-82. Catalogo. Porto, 25 de 
Junho a 4 de Julho de 1982. 

Catalogo do Salao de F.fIatelia. Festas do 
Douro/82 em Honra de N. S. do Socorro. 
Peso da Regua de 7 a 16 de Agosto de 1982. 

Catalogo ,da V Mostra de Coleccionismo. 
Cakla'S da, Raf'nha 23 a 31/10/82. 

Respigos das Lubrapex (1966-1980). Ma
nuel Ribero Marques Gomes. Lisboa 1982. 

Catalogo da Mostra Qomemorativa do 
50.· Aniversario da Fundat;:iio da Casa do 
Douro. Regua, 18 de Novembro de 1982. 

o Selo Postal. 2.' EdlC;iio ,revista e aumen
tada. Eurico CaJ'llos Esteves Lage Cardoso. 
Lisboa 1983. 

Catalogo de Ateneu 82. Sa,loes de Fila
telia. Sa,lao de Filatelia Classica. Reimpres
soes. Porto 26 a 28 de Novembro de 1982. 

Offer 'stamps, FDC, post-cards, covers 
etc. of USSR and 'stamps of Hungary, 
Rumania, Bulgaria, Mongolia, Vietnam, 
North Korea :llso classical stamps of 
West-Europa. Wanted -stamps of Por
tugal and ,ex-Colonl,es and others coun
tries of West-Europa. 

Corr.: Engl., Germ., Fr. 

J. I. STADNICKI 
P. O. Box 7 

SU - 26.6000 Rovno (USSR). 
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1- PORTUGAL 
E ULTRAMAR 
(e Novos Paises de 
Expressiio Portuguesa) 

11- ESTRANGEIRO 
(Por Paises) 

111- ESTRANGEIRO -TEMATICOS 
COMPRO E VENDO 

BARATA DAS NEUES 
Rua da Trindade, 5-1.° 010. (AD Largo do Carmo) 

Apartado 2690 • Telefone 3671 33 

1117 - LIS BOA 2 - Codex 

MIRllU CfRPi MORll 
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same from E. Europa, basis cat .• Yvert 

Piura 925-4 

Mlraflores - Lima 18 PERU 
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us ados de Portugal. Dou em 

troca selos do P,eru, America 

do Sui, Portugal e Col6nias an

tigas. 
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1983, or .Michel 1983. or face value. 
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Mieczyslaw Zyla 
P. O. Box 161 

34 -120 Andrych6w 

POLAND 
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Classif.icac;ao dos Selos Tipo Ceres de 
Portugal e dos Ac;ores por Ant6nio Lopes 
Ribeiro. Edic;ao de Filamundo 

Ci-~cula'r Informative da Secc;iio FMatelica 
da Associac;ao Fotografica do Sui 'n.· O. 

Cata!ogo 'da V Mostra Filatelica do Clube 
de Instruc;ao 'e Recrelo do Laranjeko. 3 e 4 
de Juiho de 1982. 

Catalogo iMestra Filatelica Ibel'ica do Te
rna Musica. Llsboa, 29 de Maio a 1 de Junho 
de 1982. 

III AUTOPEX-82. Catalogo. Porto, 25 de 
Junho a 4 de Julho de 1982. 

Catalogo do Salao de F.fIatelia. Festas do 
Douro/82 em Honra de N. S. do Socorro. 
Peso da Regua de 7 a 16 de Agosto de 1982. 

Catalogo ,da V Mostra de Coleccionismo. 
Cakla'S da, Raf'nha 23 a 31/10/82. 

Respigos das Lubrapex (1966-1980). Ma
nuel Ribero Marques Gomes. Lisboa 1982. 

Catalogo da Mostra Qomemorativa do 
50.· Aniversario da Fundat;:iio da Casa do 
Douro. Regua, 18 de Novembro de 1982. 

o Selo Postal. 2.' EdlC;iio ,revista e aumen
tada. Eurico CaJ'llos Esteves Lage Cardoso. 
Lisboa 1983. 

Catalogo de Ateneu 82. Sa,loes de Fila
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etc. of USSR and 'stamps of Hungary, 
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Corr.: Engl., Germ., Fr. 

J. I. STADNICKI 
P. O. Box 7 

SU - 26.6000 Rovno (USSR). 
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Nos te~mos do 10.· 6.1 da CC001379DGC, de 15.MAI., abalxo se ·relaclonam as autorlza.. 
/foes concedldas para perfura«;iio de selos que ~ encontram em 'YIgor: 

Periodo Utentes Inlclais Data cia 
autorlza~o 

1 ana Empresa Publica dos Jornals Notrolas e Capital .DN. 21- 9-1981 
indetermlnado Sanco Borges & I~miio .SO. 9- 3-1973 

· Banco Naclonal Ultramarlno .SNU. 9- 3-1973 

· Banco Totta AJ.lan«;a, SA-R.L. .TOTIA. 25- 1-1962 

· Companhla de Seguros .0 TRABAlHO. .OT- 9- 3-1973 

· Companhla Unliio Fabril .CUF. 23- 6-1964 

· Edh;:oes ASA .ASA- 7-10-1981 

· Ford Lusl.tana .FL· 9- 3-1973 

· Hotel Mundlsl .HM. 2- 4-1963 

· Labor8lt6"los Blal .BIAL. 9- 3-1973 

· Nestle - Produtos Alimentares, S.A.R.L. .NPA. 16- 3-1974 

· Nortemar - Agencla Maritima do Norte lda. .NM. 22- 2-1972 

· Papelarla Fernandes .PF- 9- 3-1973 

· Promatex - Produtos e Maquin8S TAxtels, Loda. .PMT. 17- 9-1963 

· Socledade I·ndustrlal Farmaceutica .SIF. 10- 7-1961 

· Unliio Fabril Fa·~maceutlca, S.A.R.L. .UFF. 19- 8-1966 

· Unliio de lransportes para Importa«;iio e Co-
merclo Lda. 

.unc. 24- 8-1961 

18 de Malo de 1982. - 0 mrector·Geral de Correlos, Jose A. R. Ferraz. 

FILATELIA LLACH, S. L. 

Diagonal, 489 

Fundada em 1915 
BARCELONA-29 (Espanha) 

A nossa firma com mais de 65 
anos de experiencia oferece os seus 
servil;os: 

Somos especialistas em pecas Ch3S
sicas, series antigas e modernas de 
todos os paises. 

o nosso Servico de Assinatura de Novidades, oferece a oportunidade 
de adquirir os selos a urn preco muito vantajoso. Escreva-nos solici
tando 0 envio GRATUITO dos nossos catalogos quinzenais. 
Nome: .. ___________ _____________________ . ___ . ________________________ . ________ . _. _____ .. ____________ . 

Dom ici! 10: _____ . _______________ . _______ . ___________________________________________________________ _ 

Localidade: __ __ ________ ________________________________ Assinatura: 

BOI.;ETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

RECORDANDO A 1.n E~POSIC;AO FILATELICA PORTUGUESA 
(continuacao do mJmero anterior) 

Coleclriio dos exposltoreB cap.-ten. Pereira de Sousa, conde cia Folgosa, Dr. Hanrlqua Von Bonhorst 
a Jose Francisco da Costa 

25 

As decisoes do Juri foram conhecidas no dalhas de vermeil aos srs. conde da Fol· 
dia 8 de Junho tendo os premios principals gosa e A. Simoes Ferreira; Medalhas de 
sido distribuidos do seguinte modo: Meda· prata aos srs. Henrique von Bonhorst, Ernesto 
Iha de Ouro e felicltaQoes do Juri ao cap 1- dos Santos Bastos (a colecQiio de selos de 
tiio-tenente Fernando Pereira de Sousa: Me· guerrae do Brasil) e Leopoldo Cihlar, e a 

Coleclrio de seloa do tlpo .Ceres» de Portugal do expositor Dr. Henrlque Von Bonhorst 
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A dlstrlbuh;ilo dos premlos 

cad a uma das publicacoes seguintes: .Os 
selos de relevD de PDrtugal., .Catalogo de 
selos postais de Portugal e Col6nias de 
1935- de A. Simoes Ferreira, e .Edicao do 
album permanente de Portugal e Col6nias- de 
A. Simoes Ferreira. 

Foi emitido um selo postal comemora
tiVD da 1.' Exposicao Filatellca Portuguesa, 
impressO' em relevo, no qual se reproduz 
0' selo de 5 reis de D. Maria II. Tanto 0 mo
tivo do selo CDmo a cor em que foi impresso 
foram sugerldos pela Comissao Organizadora. 

Na estacaO' pO'stal, que a Adminlstracao 
Geral dos Correios, instalou na ExposiCao, 
venderam-se, s6 no 'Primeim dia, 5400 selos 
comemorativos da Exposlcao. 

o trabalho dO's dois empregados desta
cados na' estacao postal, vendendo e obllte
randO' selos, fOi considerado como verdadei
ramente extenuante. A Exposlcao, apesar de 
deverencerrar as 18 horas, ainda albergava 
muitos vlsltantes as 19 hDras. Nos dias se
guintes, a ,cO'nCDrrencia de visitantes a Expo_ 
siyao, aberta das 14 as 18 horas, excedeu 
tambem muito 0' que era previsto. 

Para exemplificarmos 0 que fol 0 mo
vimento da estacao postal, e consequente
mente 0 que foi a afluencia de publico a 
esta 1.' ExposlyaD Fllatellca Portuguesa, 
apresentamos 0 seguinte quadro de venda 
dos selos cO'memorativos. 

Dias 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Selos vendidos 

5400 
3200 
3400 
3200 
2900 
2000 
2400 
1600 

0' selo comamoratlvo da Exposl~ilo 

9 ......... ... . ,. ... 600 
10 ... ... .. . .. . .. . ... 1 100 
11 . ........ ............... 1300 
12 . . . . ,. ... ... ... ... . . . ... 2400 
13 ... . ,. . . . ... .. . . .. . . . 600 
14 . .. . .. . . . ... ... ... .. . . . . 1 500 
15 ... . . . . ............ ,. ... 1 500 

Corresponde a uma venda global de 
de 33 100 selos, no valor de 13240$00. Dis
pensa realmente comentarios quanto ao in
teresse manifestado p~r esta ExposiCao. 

Constatamos, ainda, que nesta apoca ha
via a preocupacao, tantO' da Drganizacao 
comO' da Administracao Geral dos Correios, 
em Info'rmar os fllatelistas e 0 publicO' em 
geral des resultades obtidos nO' decorrer das 
manifestacoes, a centrastar com a actual ten
dencia em nae revelar, ou per iniclativa pro
pria ou mesme quando selicitades, alguns 
aspectos que pederiam de imediate revelar 
de exlto eu fracasso das manifestacoes fila
telicas. Parecs-nos 6bvle que 0 movimente 
des postos de cerrelo Instal ados nas expo
sicoes a um Indlce, nae 0' unice, que per
mite avaHar 0' impactD que as mesmas 
obtem. 

Parecs-nos Importante referlr que esta 
1.' Expeslyao Filatellca Pertuguesa engloba
va tarnbam manifestayoes tacnlcas, que re
putamos de fundamentals. 

Asslm, nO' dia 7 de Junhe pelas 17 horas, 
reallzeu-se nO' salao oobre da Camara Muni
cipal, uma conferencla sobre aA crlacae das 
estampllhas postals-, pelo sr. dr. Henrlque 
Vaz Ferreira e com 0 segulnte sumarlo: 
-marcO' pestal judlclarlo; as prlmelras estam
pilhas; a anedota classlca; sir Rowland Hill; 
a Rainha Victoria com vinte anos, durante 
mals de sessenta; vantagens culturals da fi
latella; a Eur<lpa de 1840 a 1918; 40 decla
rayoes de guerra; Pertugal tem, ·na fllatelia, 

BOLHIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 27 

Edlflclo da CAmara Municipal de Llsboa 

o terceiro lugar de munde; pateada parla
mentar, ha 85 anes; a Regeneraciio; as pri
melras emissoes pertuguesas; saries futu
ras-. 

Flnalmente, nO' dia 15 de Junhe pelas 
18 horas, encerrou-se a 1.' EJqJosiyae Hlate
lica Portuguesa e na qual 0' sr. conde da 
Folgesa fez es agradecimentos a todes quan
to celaboraram nesta realizacao. 

Mais tarde, pelas 22,30 horas, leveu-se a 
efelto uma sessae solene, nas salas da Ex
posicae, para entrega dos premles aDS par
tlclpantes. Podemes nofar que heuve a preo
cupacae, per parte da organlzacao, em dl
vulgar es premlos bastante tempe antes da 
sua distribul!;:ao e do encerramento da ExpO'
sicao (Dito dias) . ~, quante a n6s, um crite
rio que deverl'a servlr de exemple per todos 
quantos realizam expesiyoes cempetitlvas 
pols permite que 0' publicO' nae filatelista 
possa avaliar e cemparar as beas e as me
nos boas celet:coes e conseguir-se que as 
exposlcoes tenham algum valor formativo . 
Fonte: Pertugal Hlatelico In.O 56 - Ane VII 

(3.' serie), amavelmente cedido pele 
Clube Filatalieo de Portugal. 

PORTUGAL - COLONIAS 
- ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLIST AS 

ASSINATURAS 

OUALOUER 

PAIS I TEMA 

CONTACTE-NOS 

I. COELHO. FILATELIA 
Apartado, 135 - FERO 8002 

"PORTO 83» 
Mais uma vez, a Cidade Invicta vai ser 

cenarie de uma exposiyao filatelica Naclonal. 
Com efeito, de 15 a 25 de Abril pr6ximo, a 
Associaciie Portuguesa de Filatella Tema
tlca, sediada no PDrtO" val erganlzar, com 
a colabDraCiiO' dO' Governo Civil de Distrlto, 
da Camara Municipal da cidade, dos C TT 
e da F. P. F., a XIII ExposiCao Filatellca Na
clonal, que se realizara na Casa do Infante. 

Segundo informacao da entldade organi
zadora aste certame sera come que a rampa 
de lancamento da Portuca,le BB. Segundo jul
gamos saber estao ja inscrltes cerea de 200 
fllatelistas que solicitaram perte de 1500 
quadros. 

o Boletim _n.O 1 fOi ja distribuidD peles 
fllatelistas Interessades em participar oesta 
grandiosa exposlcae, astando ja em prepa
raciie adlantada 0' Boletim n.· 2. 

Estiie previstos varies enoontros de fl
latelistas por ecasiao da .Porto 83-. 

o Boletjm do C_ F. P. agradece 0 
amavel convite para estar presente 
no la1n<;amento do .. Guia Turfstico de 
Lisboa Desconhecida". de Jose Pedro 
Martins Barata. 

~~'~~~~~-~~-4~~~~-1 

SELOS e AlATE RIAL FIL4TELICO ~ 
Pacote. de s:o. tematicos i 

Grande sortido de senes 
cC'mpletas e selos tematicos 

• 
Pe<;a lista de pre90S gratis 

• 
ELADIO DE SANTOS 

Rua Bernardo Lima, 27 -1100 L1SBOA t 
Telefone 549725 i 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
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PORTUGAL - COLONIAS 
- ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLIST AS 

ASSINATURAS 

OUALOUER 

PAIS I TEMA 

CONTACTE-NOS 

I. COELHO. FILATELIA 
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~~'~~~~~-~~-4~~~~-1 

SELOS e AlATE RIAL FIL4TELICO ~ 
Pacote. de s:o. tematicos i 

Grande sortido de senes 
cC'mpletas e selos tematicos 

• 
Pe<;a lista de pre90S gratis 

• 
ELADIO DE SANTOS 

Rua Bernardo Lima, 27 -1100 L1SBOA t 
Telefone 549725 i 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
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MA'RCAS 'POSTAIS PRE· ADESIVAS 
DE PORTUGAL 

Altera.;oes 

'Pelo Eng: ANDRADE E SOUSA 

·Esta, e ·a 7.' Hsta de a,lter"u;:oes. As outras 
6 foram 'Publicadas nas n.·· 303, 307, 309, 
3", 313 e 320 deste Boletim. 

ALCOBACA-AOB 1: ate 12Mar28 
ARCOS DE VAI.DEVEZ-AVV 2: desde 

14Set35 
OABECEIRAS - Novo sello fixo: 

20 
I:VORA - .Segura.. manuscnito em ca'r

ta de 1816 
FlwGUEIRAS-FGL " verm.· (nova oor): 

24Ju113 
ral'idade 0 

LEIRIA- LRA 2: desde 1806 
Novo selo f.ixo: 

30 
L1SBOA - tSB 20, .preto: desde 16Jul21 

LSB 22, preto: desde 29Fev28 
LISBOA- LSB 24, azul (nova cor): 6Jui36 

ral'klade 0 
- I\.!IS-OIV 3: desde 3Ag012 

MAFRA-MFR 1: 13Nov05 a, 18Jan37 
PEZO DA RI:GUA - Novo selo fixo: 

Jo 
PEZO DA RI:GUA -Novo selo fixo: 

de 28Ago07 
V,ILLA NOVA DE CERVEIHA: .franca» ma

'nuscnto em carta sem data. 
Nota importante - Na ilntroduc;:ao a lista 

de ualterac;:oes», 'Publicada InO n.· 303 deste 
Bol'etim, dlsse: .Segl1ndas edic;:oes (de fl
chas) s6 'Se impl"imirrao quando haJa que in
troduzk novas ca'rlmbos ...•. .oigo agora que 
nao s6 novos carimbos, como conr·ecc;:oes aos 
apresentarlos que sa·iram com erros. Isto sl
g,nifica que a,s alrerac;:oes publicadas aM hoje 
dizem apenas respeito a novas cores. novas 
datas de utilizac;:ao, '"ovos selos flxos im
pressos e erros no texto. 

Entretanto, allem dos novas c81'Imbos a 
dil\lulgar, anuncl'ados na ci,tada Introduc;:ao 
(ALBERGARIA, ALVAIA2!ERE ANGRA, ARCOS 
DE VALDEVEZ, LAMEGO, LisBOA, OLIVEIRA 
DE FRADES, PORTO, SEIXAL e SABUGOZA), 
outros ja emr.etanto apareceram. A 'i,nlclativa 
de edic;:ao de novas fichas pertence a FEDE
RACAO PORTUGUESA DE FILAlELlA, eiCIi'l:ora 
de ObM, esperando eu que esse trabalho nao 
se /protele por muito mais tempo, com risco 
de tomar desactua'llzada, 'Cbsoleta· e com pou
co 'I'"tte~esse, oma obra que muito esforc;:o 
e Traballho deu a par de pe. 

o ilIustre cientista e distinto fi:l.ateJi.sta 

PROF. MANUEL VALADARES 

Faleceu em PaJ'lis 
Faleceu em Paris 0 .prof. Manuel Valada

res, que ·em 1947 se exilara em Franc;:a, por 
haver sido expulso da docencia universitaria, 
com outros mestres. 

Teve acc;:ao de grande merito na Facul
dade de Giencias de L:isboa, como impulsio
nador do Laboratorio de Fisica', e conNnuou 
na 'Caplta·1 francesa, integrado no Instituto 
Pierre Curie, investigac;:oes sobre Hslca nu
clear que confi.rmaram '0 alto valor dos seus 
trabalhos cientlficos. 

o Prof. Manuel Valada'res que tlnna 79 
'anos e era casado com a· hl610ga dr.' Ma'rla 
Valadal'es foi um dos fundadores da revista 
• Portugal e a Fisica •. 

Distinto .fiiolatelista, a l<1ustre extinto foi 
colaborador do nosso Boletim ondeescreveu 
arti90s de .grande interesse. Noano pass&
do, alnda, particlpou, como eXiposltor, 'na Ex
'Posil<;:ao F.;.(ate/lca Inter-nacona,1 • .phiI extran
ce 82. que 's'erea,lizou na capita·1 francesa. 

A famfliaenlutada a C. F. P. apresenta 
sentidas condolencl·as. 

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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ANUNCIOS 

Procuro notas bancarias portuguesas, nao 
circuladas. Envio selos universais novos e 
usados do seu desejo. B. Ollivier. Av. Gerard 
Philipe. F - 83500 La Seyne. Franc;:a. 

Prec;:arlo de Sobrescritos do PrimeJ.ro Cia 
de Portuga,l-Se clJlecciona as envelopes 
editados palos cor-rei as (ou pensa colecolo
na·r), tados com series completas, nao deixe 
de sol'iclta'r oeste prec;:ario. Sergio W. de 
Sousa Simoes·-2500 Caldas da Ra,inha. 

Troco selos em quanti dade 50 da Che
coslovaqula. Europa (Ost) por Portugal e 
Europa (West). Vaclav Moucka. Hiboka 5. 
949 01 Nltra. Checoslovaquia. 

Se e revendedor - Temos em distrlbul
bulc;:ao gratuita urn prec;:arlo de pacotes com 
selos, tematlcos e autros, alem de toda 0 
materIal filatelico, e que naturalmente Ihe 
interessa·. Sergio W. de Sousa Simoes-
2500 Caldas da Rainha. 

Desejo por troca selos novos de Portugal. 
Oferec;:o Italia, Vaticano e Espanha. 

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

---------------------------------
Compro • .f. D . .o., 'provas, ensa,ios, etc., 

r.elacionados com os temas -Vefculos Mo
torlzados», -Guerra- e .Refuglados». Enviar 
propostas a Paulo Sa Machado, Rua Direita 
das Garnpinas, 33 - 4100 Porto. 

Selos novos em clrcuJac;:ao- 'Em Iiqul .. 
d~ao dos seus pedldos de selos ou mate
rial fii,latel/co, 'P0de envlar-nos 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 Caldas da Rain-ha. 

, . 
ECONOMICOS 

50$00 
10$00 

Compro, Troco e V'endo selos classic{)s, 
todas as series. lematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacores. Vendo albuns 
e matel'ial filatelico. A. Borges Brlto-
<1830 Barreiro - Po·tugal- Telef. 2072329. 

Voce que sabe escolher ... pols claro! Es
colhe fOIl has em formato lnternaclonal nos 
modelos Normal, F.xtra ou Luxo, 'Para mon
tagem das suas colecc;:oes. edI<t:adas por 
Serg.io W. de Sousa Simoes - 2510 Caldas 
da Rainna. Amostras contra esc. 30$00 para 
despesas, logo deduZlidos na IPrlmeira com
pra. 

Series Novas ·e Usadas de Portugal e UI
tramar. Atendo ils~ns. Env:lo a cobranl;a:. 
Descontos 50%. 

Benjamlm F. Castro 
Moinhos - Fomos 

4520 V. Felra 

Envie 150$00 em notas ou series novas 
ao valor facial. Recebera 130 selos de Italia, 
comemorativos, usados das ultimas emissoes. 
Diego Ruzzante. Via S. Vlgilio 37. 
20142 Mi·lano -!taUa __ 

Compro e vendo selos novos e usados, 
Portuga,l e Colonias, Novos Parses LIngua Lu
sa oe Estrangei'ros, asS'lm como tades as Te
mas, ·Blocos. Sobrescrltos. etc. Remeta Us
tasem duplicado e ·selo 8$50 ,para res
posta a: Silva Pereira, Rua Antonio Nobre, 
43-2.·, oDt.o -1500 L sboa - Telef. 784816. 

Servi(lo .indlvIdual de introduc;:ao: Mun
dlaH Onlcol Revlstas 'Internaelonals de cor
respondentesl Alargue os seus horlzontesl 
Info"ma~oes gratis I Escl'eva hOje. .Flve 
Contlnentes Club. Waitakere, Nova Zelilndfa / 
/New Zea,land. 
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Tr{)co 100 - 200 'selos usados dife.rentes de 
POJ"tlugal, Ac;:ores ou Madei'~a conrtra Alema
nha, Bedim ou Europa (West). 

Horst Schwarz. 
Hagehnannsweg 8 
D-2900 Oldenburg 

Novas emissoes de todo 0 mundo por 
paises e temas - Esta e uma das nossas 
grandes especia/idades! Melhores prec;:os e 
desejo de servir bern. Pec;:a circular de ins
cric;:ao prontamente enviada. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Rainha. 

Vendo uma colecc;:ao de selos de Portugal. 
Mtiitos 'J'lepe'l1idos das primeiras emissOes. S6 
algumas seJ'li!es sao 'selos novas, 0 resto usa
dos. Todos os salos em muito born estado, 
excepro alguns assioofados. A colecc;:OO vai 
de 1853 III 1981, e 0 seu valor catalogado Im
pORava em 1981 em esc. 438825$00. 

\/Iendo a col'ecc;:ao por esc. 200 000$00. 
Quem desejar ver a oolecc;:ao revor contactar 
tel. 61 0629 a' partilr das 18 hs. nos dias utels 
ou durante 0 ~im de semana. lienho aJinda 
algumas colecc;:oes de Angola, Moc;:ambique, 
SOO Tome e Prfnoipe, etc. 

Peter Hammarstrom, sOOia efecti<vo 2452. 

riras plasticas e classificadores -
E todo 0 restante material filfatfelico. Em dis
tribuic;:ao gratuita, urn prec;:arlo que Ihe sera 
remetido como todo 0 prazer. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Rainha. 

SELOS. Particular vende colecc;:ao de 
Portugal Continental com blocos, Telefone 
5557 69 - Lisboa. 

Dou selos da U.R.S.S. etc. Desejo selos 
de todos os paises. Corr. ing. fro alem. 
J. E. Maniloff. Poste Hestante. 290000. 
Lvov. U.R.S.S. 

Vendo uma grande colecc;:ao de selos de 
POltugal, com variedades de cores e outras. 
Muitos repetldos das primeiras emissoes, no
vas e usados. Series Novas. Colecc;:ao quase 
completa de F DC de Portugal. Classicos 
dos Ac;:ores e Madeira, novos e usados. 
Respondo a tadas as cartas. Corresponden
cia em Espanhol, Portugues e Frances. Jac
ques Pereira. 2 REI-CIS 20250 Corte. France. 

Folhinhas com os mais belos carimbos 
de Portugal - Estavam editadas ate tinal 
de 1980, 457 folhinhas com marcas dife
rentes. Salvo a numero urn, ·esgotada (e 
que compramos por muito born prec;:o), esta 
a tempo de' adquirir todo 0 conjunto. Em dis-

tribuic;:ao urn catalogo-prec;:ario, que enviare
mos gratis a simples pedido, bern como 
amostras para quem nao as conhec;:a·. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 Oaldas da Rai
nha. 

Cartas antigas, com au sem selo, com
pro, pagando bern. Paulo Sa Machado, R. Di
reita das Campinas, 33 - 41 00 Porto. 

Prec;:ario de series completas novas de 
Portugal-Abragendo 0 perfodo de 1953 
a 1980, e muitas anteriores. Envia-se gratiS. 
Sergio W. de Sousa Simoes-2500 Caldas 
da Rainha. 

Selos vendo e com pro, novos e usados, 
Continente e ex-coI6nias. Bons prec;:os. M. 
Leitao. Rua H. Lote 19 _1 ." Frente. Casal 
S. Bras, 2700 Amadora. 

Contre 50 sel'Os ou 10 FDC de Portuga'i 
envio 0 mesmo de Franca. Madame Emilia 
Stampiten. 14. Rue des Hochettes, 14. F.62000 
Al'Iras. Rranc;:a. 

Cherche timbres neufs au Portugal -
bonnes timbres neuf/oblltere de Italie, Vati
can, St. Marin, Europe Occidentale - Envo
yex Mancollstes - Ing. Macrelli, Calatafimi 
21, Rimini - Italie. 

MOEDAS da fndia Portuguesa, algumas 
nao ciorculadas. SELOS da fndia, Moc;:ambique, 
liimor, novoo e usados, .J>acores, MaX'imos 
e F.D,C. 

L. M. de Noronha, Homeop8'ta 
Roo Alexandre Herclliano, 19-5." 
1200 Lisboa, Telef: 557527 

Europa de Leste. Oferec;:o aDs melhores 
prec;:os series novas tematicas ou outras, 
incluindo novidades. F. Loureiro, Rua Eng." 
Ferreira MesqUita, lote A-10° D -1000 
Lisboa. 

Pacotes com selos tematicos e por pai
ses- 0 mais completo conjunto de temas 
jamais apresentado. Sollcite prec;:arlo. Ser
gio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas de 
Rainha. 

'B'rasileiro, 50 anos, cotleceionando Arlema
nha OCildent>a'I, Orienta'l, BeJ'llim e Reich. Quer 
trocar s~los oa base de 100X100 de Portugal 
e do mundo .. Se forem da Alema11'ha, remere 
em troca selos .novos, em sari.es e tematlcas 
de 'VBllor. Responde sempre. 

AllbeJ'lto Silvestre de Souza 
Praqa Juca Nova'es 354 
18700 - Avare SP 'Brasj,( 
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Jorge Vieira, Avenida da Boavista, 713-4." 
Dt." - 41 00 Porto. Pretende por compra ou 
troca selos perfurados de Inglaterra, Fran
c;:a, Portugal e Ex-CoI6nias. Base de compra 
10% de catalogo. Tambem pretende por troca 
ou compra: provas, erros, «especimens- e 
cartas pre-tilatelicas e ate 1930. 

,Fiilologo :(usitanij'Stoa e orientailJ:sta, desejo 
manter correspondenoia fiilatelica. Interesso
-me pJ'lrncipalmef)te pel os temas • Descobri
mentos portugueses-, «Camoes- e .Cultura 
luso-indi8'1la- {selos no","os e tlsados de Por
tugal e parses de expressao lusa, blocas4'o
Ihetos, sobrescr:i'tos primeiro dia, comemo
ratillJos e tematicos di'~ulados, postais, lilt'e
rsl:ura). Posso en'Viar em troca selos romenos 
novOS. Correspondenoia em portuguas. 

Laurentiu l1heban 
Ca~uta Posta;la 22-83 
Bucuresti (22), Ramenia 

Deseia comactar Ff.latelistas de todo 0 
mundo? Fac;:a-o com facilidade: aprenda Es
peranto - lingua intemacional neutra, de 
Mcil aprendizagem cuia gramatica tern ape
nas 16 regras (I) - e assim a Revista Por
tuguesa de Esperanto. Pec;:a Informac;:oes a 
Assodac;:ao Portuguesa de Esperanto, Rua 
Dr. Joao Couto, n." 6, rIc A -1500 Lisboa. 

Enviem 100 selos diferentes de Portugal, 
Angola ou Moc;:ambique ou 200 selos dife
rentes de todo 0 mundo. Em troca envio 
100 selos diferentes da Finlandia, Suecia 
ou Dinamarca. Olavi Palevno. Helslnqinkatu 
28B 48 00570-Hiki 53. Finlandia. 

Free pricelist over Norway, Portugal and 
Faroe Islands. I Also want to buy Madeira/ 
/Azores. Helge Boe. Box 1243. Karmsund, 
5500 Haugesund Norway. 

f.roco 100 selos usados diferentes de Por-
tugall contra Alemanha. 

HoJ'lSt SI·man 
U.ndenweg 24 
0-2904 HatlJen 

Estou illteressado 118 troea de selos rema
bicos, .poMials, oal'limbos, espooia1mente dos 
temas: musica, Ireligiiio, cul,tura, desportos e 
reinado de Joao 'Paull() H. Wladyslaw Ale
~iewicz. Os. Oswlecenia 112 m. 10. 61-212 
Poznan. Polania. 

Troco selos de fonmato grande. Mande 100 
receba 100. 

Ed. P·etersoll' 
1265 N. Marvaro 
Los Angeles, OA 90029 (USA) 

:Procuro urn cOJ'lresponden.te em ~ortugal 
paora troca de selos 'Por manco·lista (novos 
e usados). O~erec;:o (.posso en'Viar) selos no
vos e oUsados da JugoslaVlia, Hungria e Che
coslovaquia; troco tambem Europa-CEPT. 
Cor~espondenoiaem alemao, iingles e urn 
pouco poJ1tJgues. Base catalogo Michetl ou 
a combioar. 

Milar MOSie. oPodbreg 16. 
YU-64280 Kranjska Gora. Jugoslavia. 

L. M. de Noronha, M. H. M., D. H. Sc. ([ndia) 
Homeopata 

')ielefoJl!es: 554087,534512 
Residenoia: 557527 

Contra 50/100 comemorativos de Portugal 
ou Espanha dos 60/120 com. de Italia, S. Ma
rino, Franc;:a, Malores por maiores. Mario 
Bertazzoni, Vila Gemito 10 - 4013 G - Bo
logna -Italla. 

Atencao: Vendo series 1419/21 ate 1542 
de selos novos e sobreseritos do 1." Dia das 
seri,es 1473/74 d'e 1538/39 e ainda as selos 
com tarja fosforesc. 1424 .. N e 1425--U pelo 
ca.talogo 51adiQ S. 82 a 15 % de desconto. 

Mari·o Gomes - R. Barbosa du .socage, 7-
3.° E. - 2685 Sacavem - Tel. 25 25 151. 

Cabo Verde, MOQambique, Portugal, Ame
ricas. Temati'cos e Novidades em Quantlda
des. Oferec;:o 0 mesmo de Brasi,1 e outros. 
CondiC;:oes Vamajosas. 21'60-G. J. Volpao Cal
xa Postal 223. Paranagua PR Brasil. 

Catalogo Yvert 1983 - Completo ou em 
volumes isolados. Dlsponivel ja. Pec;:a cir
cular informatlva de prec;:os para Sergio 
W. de Sousa Simoes - Filatelia - Tele
fone 22248 - 2500 Caldas da Rainha. 

Deseio selos novos, series com pi etas, 
Portugal, ex-coI6nlas, tOOos os pafses de ex
pressao portuguesa, Andorra, Monaco, In
glaterra e ex-coI6nlas. Dou em troca, Franc;:a 
e diversos pafses do mundo, series tema
ticas 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. 
France. 
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Tr{)co 100 - 200 'selos usados dife.rentes de 
POJ"tlugal, Ac;:ores ou Madei'~a conrtra Alema
nha, Bedim ou Europa (West). 

Horst Schwarz. 
Hagehnannsweg 8 
D-2900 Oldenburg 

Novas emissoes de todo 0 mundo por 
paises e temas - Esta e uma das nossas 
grandes especia/idades! Melhores prec;:os e 
desejo de servir bern. Pec;:a circular de ins
cric;:ao prontamente enviada. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Rainha. 

Vendo uma colecc;:ao de selos de Portugal. 
Mtiitos 'J'lepe'l1idos das primeiras emissOes. S6 
algumas seJ'li!es sao 'selos novas, 0 resto usa
dos. Todos os salos em muito born estado, 
excepro alguns assioofados. A colecc;:OO vai 
de 1853 III 1981, e 0 seu valor catalogado Im
pORava em 1981 em esc. 438825$00. 

\/Iendo a col'ecc;:ao por esc. 200 000$00. 
Quem desejar ver a oolecc;:ao revor contactar 
tel. 61 0629 a' partilr das 18 hs. nos dias utels 
ou durante 0 ~im de semana. lienho aJinda 
algumas colecc;:oes de Angola, Moc;:ambique, 
SOO Tome e Prfnoipe, etc. 

Peter Hammarstrom, sOOia efecti<vo 2452. 

riras plasticas e classificadores -
E todo 0 restante material filfatfelico. Em dis
tribuic;:ao gratuita, urn prec;:arlo que Ihe sera 
remetido como todo 0 prazer. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Rainha. 

SELOS. Particular vende colecc;:ao de 
Portugal Continental com blocos, Telefone 
5557 69 - Lisboa. 

Dou selos da U.R.S.S. etc. Desejo selos 
de todos os paises. Corr. ing. fro alem. 
J. E. Maniloff. Poste Hestante. 290000. 
Lvov. U.R.S.S. 

Vendo uma grande colecc;:ao de selos de 
POltugal, com variedades de cores e outras. 
Muitos repetldos das primeiras emissoes, no
vas e usados. Series Novas. Colecc;:ao quase 
completa de F DC de Portugal. Classicos 
dos Ac;:ores e Madeira, novos e usados. 
Respondo a tadas as cartas. Corresponden
cia em Espanhol, Portugues e Frances. Jac
ques Pereira. 2 REI-CIS 20250 Corte. France. 

Folhinhas com os mais belos carimbos 
de Portugal - Estavam editadas ate tinal 
de 1980, 457 folhinhas com marcas dife
rentes. Salvo a numero urn, ·esgotada (e 
que compramos por muito born prec;:o), esta 
a tempo de' adquirir todo 0 conjunto. Em dis-

tribuic;:ao urn catalogo-prec;:ario, que enviare
mos gratis a simples pedido, bern como 
amostras para quem nao as conhec;:a·. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 Oaldas da Rai
nha. 

Cartas antigas, com au sem selo, com
pro, pagando bern. Paulo Sa Machado, R. Di
reita das Campinas, 33 - 41 00 Porto. 

Prec;:ario de series completas novas de 
Portugal-Abragendo 0 perfodo de 1953 
a 1980, e muitas anteriores. Envia-se gratiS. 
Sergio W. de Sousa Simoes-2500 Caldas 
da Rainha. 

Selos vendo e com pro, novos e usados, 
Continente e ex-coI6nias. Bons prec;:os. M. 
Leitao. Rua H. Lote 19 _1 ." Frente. Casal 
S. Bras, 2700 Amadora. 

Contre 50 sel'Os ou 10 FDC de Portuga'i 
envio 0 mesmo de Franca. Madame Emilia 
Stampiten. 14. Rue des Hochettes, 14. F.62000 
Al'Iras. Rranc;:a. 

Cherche timbres neufs au Portugal -
bonnes timbres neuf/oblltere de Italie, Vati
can, St. Marin, Europe Occidentale - Envo
yex Mancollstes - Ing. Macrelli, Calatafimi 
21, Rimini - Italie. 

MOEDAS da fndia Portuguesa, algumas 
nao ciorculadas. SELOS da fndia, Moc;:ambique, 
liimor, novoo e usados, .J>acores, MaX'imos 
e F.D,C. 

L. M. de Noronha, Homeop8'ta 
Roo Alexandre Herclliano, 19-5." 
1200 Lisboa, Telef: 557527 

Europa de Leste. Oferec;:o aDs melhores 
prec;:os series novas tematicas ou outras, 
incluindo novidades. F. Loureiro, Rua Eng." 
Ferreira MesqUita, lote A-10° D -1000 
Lisboa. 

Pacotes com selos tematicos e por pai
ses- 0 mais completo conjunto de temas 
jamais apresentado. Sollcite prec;:arlo. Ser
gio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas de 
Rainha. 

'B'rasileiro, 50 anos, cotleceionando Arlema
nha OCildent>a'I, Orienta'l, BeJ'llim e Reich. Quer 
trocar s~los oa base de 100X100 de Portugal 
e do mundo .. Se forem da Alema11'ha, remere 
em troca selos .novos, em sari.es e tematlcas 
de 'VBllor. Responde sempre. 

AllbeJ'lto Silvestre de Souza 
Praqa Juca Nova'es 354 
18700 - Avare SP 'Brasj,( 
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Jorge Vieira, Avenida da Boavista, 713-4." 
Dt." - 41 00 Porto. Pretende por compra ou 
troca selos perfurados de Inglaterra, Fran
c;:a, Portugal e Ex-CoI6nias. Base de compra 
10% de catalogo. Tambem pretende por troca 
ou compra: provas, erros, «especimens- e 
cartas pre-tilatelicas e ate 1930. 

,Fiilologo :(usitanij'Stoa e orientailJ:sta, desejo 
manter correspondenoia fiilatelica. Interesso
-me pJ'lrncipalmef)te pel os temas • Descobri
mentos portugueses-, «Camoes- e .Cultura 
luso-indi8'1la- {selos no","os e tlsados de Por
tugal e parses de expressao lusa, blocas4'o
Ihetos, sobrescr:i'tos primeiro dia, comemo
ratillJos e tematicos di'~ulados, postais, lilt'e
rsl:ura). Posso en'Viar em troca selos romenos 
novOS. Correspondenoia em portuguas. 

Laurentiu l1heban 
Ca~uta Posta;la 22-83 
Bucuresti (22), Ramenia 

Deseia comactar Ff.latelistas de todo 0 
mundo? Fac;:a-o com facilidade: aprenda Es
peranto - lingua intemacional neutra, de 
Mcil aprendizagem cuia gramatica tern ape
nas 16 regras (I) - e assim a Revista Por
tuguesa de Esperanto. Pec;:a Informac;:oes a 
Assodac;:ao Portuguesa de Esperanto, Rua 
Dr. Joao Couto, n." 6, rIc A -1500 Lisboa. 

Enviem 100 selos diferentes de Portugal, 
Angola ou Moc;:ambique ou 200 selos dife
rentes de todo 0 mundo. Em troca envio 
100 selos diferentes da Finlandia, Suecia 
ou Dinamarca. Olavi Palevno. Helslnqinkatu 
28B 48 00570-Hiki 53. Finlandia. 

Free pricelist over Norway, Portugal and 
Faroe Islands. I Also want to buy Madeira/ 
/Azores. Helge Boe. Box 1243. Karmsund, 
5500 Haugesund Norway. 

f.roco 100 selos usados diferentes de Por-
tugall contra Alemanha. 

HoJ'lSt SI·man 
U.ndenweg 24 
0-2904 HatlJen 

Estou illteressado 118 troea de selos rema
bicos, .poMials, oal'limbos, espooia1mente dos 
temas: musica, Ireligiiio, cul,tura, desportos e 
reinado de Joao 'Paull() H. Wladyslaw Ale
~iewicz. Os. Oswlecenia 112 m. 10. 61-212 
Poznan. Polania. 

Troco selos de fonmato grande. Mande 100 
receba 100. 

Ed. P·etersoll' 
1265 N. Marvaro 
Los Angeles, OA 90029 (USA) 

:Procuro urn cOJ'lresponden.te em ~ortugal 
paora troca de selos 'Por manco·lista (novos 
e usados). O~erec;:o (.posso en'Viar) selos no
vos e oUsados da JugoslaVlia, Hungria e Che
coslovaquia; troco tambem Europa-CEPT. 
Cor~espondenoiaem alemao, iingles e urn 
pouco poJ1tJgues. Base catalogo Michetl ou 
a combioar. 

Milar MOSie. oPodbreg 16. 
YU-64280 Kranjska Gora. Jugoslavia. 

L. M. de Noronha, M. H. M., D. H. Sc. ([ndia) 
Homeopata 

')ielefoJl!es: 554087,534512 
Residenoia: 557527 

Contra 50/100 comemorativos de Portugal 
ou Espanha dos 60/120 com. de Italia, S. Ma
rino, Franc;:a, Malores por maiores. Mario 
Bertazzoni, Vila Gemito 10 - 4013 G - Bo
logna -Italla. 

Atencao: Vendo series 1419/21 ate 1542 
de selos novos e sobreseritos do 1." Dia das 
seri,es 1473/74 d'e 1538/39 e ainda as selos 
com tarja fosforesc. 1424 .. N e 1425--U pelo 
ca.talogo 51adiQ S. 82 a 15 % de desconto. 

Mari·o Gomes - R. Barbosa du .socage, 7-
3.° E. - 2685 Sacavem - Tel. 25 25 151. 

Cabo Verde, MOQambique, Portugal, Ame
ricas. Temati'cos e Novidades em Quantlda
des. Oferec;:o 0 mesmo de Brasi,1 e outros. 
CondiC;:oes Vamajosas. 21'60-G. J. Volpao Cal
xa Postal 223. Paranagua PR Brasil. 

Catalogo Yvert 1983 - Completo ou em 
volumes isolados. Dlsponivel ja. Pec;:a cir
cular informatlva de prec;:os para Sergio 
W. de Sousa Simoes - Filatelia - Tele
fone 22248 - 2500 Caldas da Rainha. 

Deseio selos novos, series com pi etas, 
Portugal, ex-coI6nlas, tOOos os pafses de ex
pressao portuguesa, Andorra, Monaco, In
glaterra e ex-coI6nlas. Dou em troca, Franc;:a 
e diversos pafses do mundo, series tema
ticas 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. 
France. 
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Guine Portuguesa. 
Colecr;:ao de selos completa (me· 

'nos Guine pequena) c/algumas 
variedades. Valor catalogo ...... 60000$00 

Colecr;:ao dos aerogramas de uso 
co"rente e os de B. F. .......... .. 1000$00 

Col1ecr;:ao dos inrJ!eiros postals com· 
,plata, (iposta,is, cartoes postai'S e 
Bi,lhetes..oorta) todos novos e 
c/algumas variedades ............. 6 000$00 

Vendo 0 conjunto mal's a I.' emIs· 
sao da ·Re;publiea da Guine por 37500$00 

Contactar com 

A. iOec"ook -- Rua de Alqueidao -- B'eco 2 
3830 IIhavo 

Me 'interesas ca:rtas ipre-fHatelicas de 
Portugal. Compro 0 camblo :pornovedades 
Espana. Enviar fotocopias y Iistas precios. 
G. Martin - Apartlrlo 436. VI~o -- Espana. 

Estou interessado nos segulnres selos 
usados de Portugal, ""umera~ao Eladlo/83, em 
quantldades ate 25 ou mais 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 - 1560/66 - 1571/79 -- 1582/ 
/88. 

Oisponho de sel:ls ,usados de Portuga·I, 
em quantidades ,idemticas aclma ,Indlcadas: 
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, ainda, os segui'ntes selos novos 
de Portugal, que disoanso aos everrtua'is in
teressados: 155 -- 168 -- 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 
-- 96q -- 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 
- Sollcirto as v/ noticlas, 'a fim de combi
oar-Sd as condir;:oes de mutuo Interesse. Os 

meus agradeclmentos. Enderer;:o: Pedro Jose 
Waddin~ton Peters -- Av. Joao Cnls6stomo, 
81-4.· -- 1000 Lisboa. 

DeseJa trocar 00105 exelusivamente usa
dos com todo 0 mundo. Correspond~ncla 
em Espanhol, Portugues, Frances, Ingles e 
Italiano. Pedro Ros Y Pujol. Provldencla 11-
-15 oS 2." 3.', Barcelona 24-Espana. 

Moedas da fndla Portuguese, algumas 
nao circuladas. Selos da fndla, Mor;:amblque, 
limor, ,novos e usados, Pacotes, Maximos 
e F. D. C. L. M. de Noronha, Homeopata. 
Rua Alexandre Herculano, 19-5." 1200 Lisboa, 
'f.elef.: 557527. 

ULTIMA HORA 
Por decisao dos respectivos Servlr;:os 

dos C TT, a 10.' Exposir;:ao Filataliea Luso· 
-Brasileira --. Lubrapex - 84» vai ter lugar, 
novamente, na cldade de lisboa, estando 
a sua organizar;:ao a cargo do Clube Fila
talico de Portugal. 

CASA .A, MOLDER 
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101-3." 
1200 L1SBOA -- Telef. 321514 

TUDOPARA FILATELIA 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
e a nossa grande espectalidade 

Selos de todD 0 murrdD para 
todos OS temas 

Exposir;:io pennanente de Selos em 
15 vnrlnes do IUrio do res.clo
-chao e no 3.· andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

,Execu~io ripida de pedidos 
por correspondencia 

GUIA TURJSTICO 
DALISBOA 
DESCONHECIDA 

«LISBOA NAO E UMA CIDADE, E UM ESTADO DE EspiRITO» 

Eduardo Pomborl), de Sousa, in .. Oli"ipos raphica ... 
2. ' Serio, \ '0 1. XVII, P. 456,1889. 

Colecc;ao de 10 gravuras ineditas, a 
cores, de uma Lisboa mais real do que 
oreal - patrimonio imaginario e inde
level por 

Jose Pedro Martins Barata 

Tiragem: 2000 exemplares / 200 exemplares numerados e assinados pelo autor 
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COLECCIONAR 
SELOS 
PORTUGUESES 
E'FACILI 

Sem perdas de tempo 
e sem encargos, 
pode receber em sua casa 
por correia registado, 
todos os artigos filatelicos emitidos pelos CIT 
ao seu valor facial. 

Escreva-nos ou vi site-nos 

~ ~ CORREIOS ETELECOMUNIO\COEs DE PORTUCAI.. 
~~ TELEFONES DE lISBO\ E PORTO 

DIRECCAo GERAL DE CORREIOS 
SERVICOS DE FfLATELIA 
Av. Casal Ribeiro. n." 28-2.·, Tele!. 57 40 19 
1096 USBOA CODex 




