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EDITORIAL
No periodo que transcorreu entre a publicaC;iio do numero anterior desta Revista
e 0 presente, varios foram os acontecimentos relevantes que se verificaram na Filatelia
portuguesa - uns, positivos, outros, infelizmente, de cariz negativo.
Como francamente positivo, refira·se a XIV ExposiC;ao Filatelica Nacional «Aveiro 85».
Decorreu tambem 0 mais incaracteristico Dia do Selo de que temas mern6ria.
Repare-se que se nao registou nenhuma comemorac;iio da efemeride ao norte do Tejo,
nem em Lisboa. Mas pior ainda foi 0 facto inacreditavel de, praticamente, se terem
celebrado nao um, mas dois Dias do Selo: urn a 26 e outro a 1:1 de Outubro, como se
pode aferir pelos carimbos alusivos as poucas inanifestac;6es realizadas em cada uma
das datas I
Parece que se justifica apurar a quem cabe a responsabilidade de tao insOlito
acontecimento.
Neste espac;o de tempo, foi divulgada a existincia de um novo Estatuto do Selo
que substitui 0 anterior com uma viQ6ncia de 26 anos sem que alguma vez tivessem
sido cumpridos muitos dos seus preceitos. Porque se trata de uma pec;a fundamental
a 'Filatelia dita organizada, arquivamos neste numero 0 seu texto integral. Por outro lado,
tendo em atenc;1io a importiincia de tal documento, bern como a sua genese, nao deixara
esta Revista de analisar proximamente com certo detalhe, varios pontos do diploma.
Finalmente registe-se a preparaC;ao de um Salao Filatelico reservado aos parses da
,cEE, a realizar em Lisboa no pr6ximo ano.
Nao nos foram foram remetidos ainda quaisquer elementos sabre este certame pelo
que niio podemos proporcionar 80S nossos leitores mais do que uma pequena nota com
indicac;6es colhidas de «fontes geralmente bem informadasll.

A. SILVA GAMA

Votos de bom Natal e Ano Novo
com paz e prosperidade

LEILOES DO OUTONO

c
Vendldo em Abril de 1985: da

ZURIQUE

col~lo

Leote

39.0 LEIUO POBLICO - 4 A 9 DE NOVEMBRO 1985
NO HOTEL INTERNACIONA'l. ZURIQUE·OERUKON

rnm"r-,.,d "ndo numerosas eol~lIes premiadas Europa com a Greeia (parte final da cMaximus.), Suissa,
PORTUGAL. A1s4cla·Lorena. A1emanba e col6nias. lt4Jla e Estados itallanol. Escandlntvla IDcIulndo
11m' boa s·lee~iio da Suecla e Noruega, America Latina incluindo PerU el45sieo, Venezuela, Argentina,
Extr~mo Oriente com a colcc~ilo Tolman da Mong6Jia. Corda c14sslca Correio aUeo. colcc~es e lotes
diverso., etc.

NOVA 10RQUE

40,0 LEIUO POBLICO - 20 A 24 DE NOVEMBRO 1985
NO COLLETORS CLUB, 22 EAST 35 TH STREET, NOVA IORQUE

Compreendendo uma s~lo muito eompleta da Grii Bretanha e Commonw~alth. incluindo a col~lo
Melat. caleuJada em mais de dez mUblles de Jibras esterlinas; uma selcc~lo do selos e ~ de Hist6ria
Pr st I. incluindo lotes para negocianles, dos Estados Unidos da America. avaliada em mais de urn mllhlo
de d61ares, Amoirica Central, MUla Or/~nte com uma col~lio da Palestina salardoada com Grande
Premio, Arabia Saudita, Israel, ele.

GEN~VE
VENDA POR OFERTAS - 5 A 29 DE NOVEMBRO 1985
Exeelente eseolba do Mundo Inteiro com uma importante scc~ilo de logos Oltmpicos.
Cal4l0gos a pedido, eada: 10 franco. suissos;
(por avilo - 20 Fr. Su.)

DAVID FELDMAN S.A.
Caixa Postal 81, 1213 Onex, Geneve, Suisse
Escrit6rio: 175, route de Chancy, Geneve, Suisse
Telex 422757 OFSA CH
Telefone: 572530 (3 Hnhas)
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P6RTICO

ERA UMA VEZ ...
por Alves Coelho

Quem desfrutou 0 prazer de entrar nos
pavilhaes do Recinto Municipal de Feiras
e Exposit;oes, de Aveiro, sentiu com certeza
deslumbramento. A variedade e a riqueza do
material exposto em milhar e meio de qua·
dros expositores, a luminosidade que permi·
tui observar;ao sem ferir os olhos, tudo con·
tribuiu para 0 §xito da montagem.
E os CTT, ao organlzarem 0 Concurso
Postal Juvenil, proporcionaram 0 ma's va·
lioso contributo para a animat;ao dos pavl·
Ihoes multo grandes para albergarem apenas
os habituals afiCionados.
Numa estar;ao postal juvenil instalada no
recinto da ..Avelro 85», cJ.esenro/ou·se 0 con·
curso com a ,participat;eo de estudantes das
segulntes Escolas Secundarias: n.o 2 de
Aveiro, de Agueda, de Oliveira de Azemeis,
de Vagos, de Estarreja, de Esmoriz, n.O 1 de
S. Jol.o da Madeira, n.O 2 de S. Joao da
Madeira, de Sever do Vouga, e C+S da Mur·
tosa.
Foram vencedoras as Esco/as d.a MUrtosa,

a de Oliveira de Azemeis e a n.O 2 de S. Jol.o
da Madeira. E neo escapou 0 ep's6dio roo
cam boles co a agitar as tarefas postais:

Um dos rapazes incumbido de efectuar
uma entrega EXPRESSO correu com tanto
entusiasmo que um po/rcia·vigilante, ao v§·/o,
tamMm correu e apanhou·o, julgando que 0
diJigente .. carteiro» fugia por ter praticado
alguma traquinice.

/nfe/lzmente, ate /a se a.esconfia daque/es
que cumprem os seus de veres com afa ...
Mas tudo acabou bem, embora 0 entregador
tenha sofrido atraso.
Nio sabemos se a rapaziada observou
todas as colecr;oes expostas; se 0 fez, pa·
rou um pouco mais em frente dos quadros
n.O' 578 a 582 de Jose Miguel dos Santos
Ferreira Matias, com uma co/ect;ao subord,inada ao mulo qe ..Contos, lendas e tabulas».
Com se/os, blocos, sobrescritos, postais e
carimbos, 0 coleccionador consegue proporcionar'nos viagens atraves do mundo da
fantasia, um mundo povoado de riquezas em
que 0 imposslvel nao existe no combate a
tudo 0 que se/a pernicioso.
Uma colect;l.o que nos sugere varias emlssoes em Portugal, onde existem, como no
estrangeiro, alguns escritores dedicados a
inMncia e bastantes traba/hos dignos de
divulgar;ao atraves qa lI1ate/ia.

A presenr;a acentuada da juventude na
X/V Exposir;ao Filatelica Naciona/, que decorreu de 4 a 13 de Outubro de 1985, nao sendo posslvel repeti·/a, garante que e/a nao
sera esquecida por largo tempo. Por outro
lado, a sua participar;ao na vida do .. Corerio» consentira que, mala tarde, a jovem de
outros tempos recorde a um interlocutor:
-

Era uma vez .. .
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FELICIDADE
DO COLECCIONADOR*
por Elfie, Radler
Com pedidos, tais como "Please return to sender» ou «retour it
I'expediteur» (a favor devolver ao remetente) os adeptos de um passatempo versatiJ, soJicitam as autoridades oficiais, companhias aareas e
aos seulS correJi,gionarios, a sua ajuda no transporte e tratamento de
cartas com decorar;ao multicromstica: Sao os chamados aerofilatelistas.
E quando os sobrescritos, muito mais tarde, voltam ao seu ponto
de partida js transformados em preciosidades postais, mas sem qualquer
conteudo aprecisvel, os remetentes ficam satisfeitos e felizes. E como
se tivessem side eles a terem viajado pelo mundo e nao apenas simplas sobrescritos de correio aereo. A isto a que se chama a felicidade
dos coleccionadores!

FILATELIA
A designaOao generica 'Para 0 ipassatempo
que ·reune a maior comunidade de coleccionadores do mundo inteiro deriva a sua etimologia da srJaba truncada fiI (srJaba essa que,
quando acrescentada a .palavras, postula
amizade) e do termo helen~co ateles, para
significar isento de impostOlS ou contribuir;oes. Ests termo foi creado lpelo sr. M. G.
Herpin, um frances, em 1864, quando 0 selo
postal ainda nao contava 25 anos de existencia, embora ja tivesse sido considerado
digno de ser coleccionado. Desde entao, os
filatelistas mu!tiplicaram-se de maneira assombrosa. S6 na R~publica Federal da Alemanha, 0 seu numero ultrapassa ja os 2 milhoes
de adeptos.
Em virtude da oferta imensa no domlnio
dos selos postais, mesmo 0 coleccionador
mais apaixonado, munido de lupa 9 pinoa,
tera de capitular. Hoje em dia, os chamados
co/eccionadores gerais cuja colecoao praticamente nao apresenta qualquer lacuna, tornaram-ss ,quase tao raros como 0 lendario
Mauritus azul, que toda a gente conhece, ou
pretende conhecer, para nao ser tido p~r
ignorante.
Assim, acossados pelas circunstancias, e
nao Ipor g08to, os amigos dos selos postais

separaram-se cada vez mais: uns co!eccionam motivos geognHicos de Abu Simbel ate
Zillertal, motivos animais (dos macacos ate
zebras). motivos tecnol6gicos (de autom6veis ate aos diriglveis). Qu, coleccionam exclusivamente selos provenientes de determinados parses ou de cidades. Qutros ainda
dedicam os seus albuns as cartas munidas
de carimbos de uma Iprimeira emissao de
selos. Um sector muito especial para os filatelistas constitui a Aerofilatelia. Ja nos tempos do Zeppelin havia adeptos deste sector
que, presentemente, inclui tambem as viagens espaciais.
Q termo Aerofilatelia, significa a colecc,:ao
de sobrescritos de correia aereo, efectivamente transportados, e emitidos 'por ocasiao
de determinados acontecimentos e51peciais no
ambito da aviaOao, como, p~r exemplo·, os
primeiros 'Voos.
Por detras do termo tecnico primeiro voo,
esconde-se uma expressao muito ·importante.
Tudo 0 que se 'passa na existencia humana
acontece, em qualquer altura, pela primeira
vez. Assim, e Bipenas uma consequencia 16gica de que tambem 0 primeiro voo de 1Ima
companhia serea de A para 8 seja uma
• Par gentileza ode Jorge Bomlio·, Relac;:C5es Publlcas
de Lufthansa Linhas Mreas Alemas.
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estreia nesse sentido da ,palavra. E ninguem
contestars, decerto, as pecas contldas nas
malas de correio do aviAo, e transportadas
em qualquer voo inaugural, 0 direito de serem "promovidas» a sobrescrltos de ,primeiro
voo.
Os coleccionadores mais atentos, sabem
tam bern quando uma companhla Berea comec;:a a ser;vir uma determinada carreira, .Js
estabelecida, comum novo ti.po de aviAo.
Mas com tudo isso ainda nAo se esgotaram todas as hip6teses de montar colecC;:DeS muito individualizadas e diversificadas.
Temas a'Propriados fornecem e, ·forneceram
sempre, os voos realizados !por ocasiOes
especiais: correia aereo especial 'Por ocasiAo
dos jogos oJrmpicos, campeonatos mundiais
de futebol, etc.
S~ muito recentemente (1976) e que alguns comec;:aram a especlalizar-se ·no Airbus
A 300, oulros ainda lembraram-se de ir no
encalc;:o de carreiras individuals, por exem-

E os colecclonadores entendidos qUe se
deixaram Inspirar por este tipo de motivos,
prontamente se darAo conta de que 0 mais
importante de uma carta aerea sAo os seus
carimbos. 0 coleccionador sabers distingulr
depressa um carimbo postal especial, oficial
de um carimbo da companhla Lufthansa; nunca fars confusAo entre um carlmbo de desvio
oficial eum carimbo de suspensao ou carimbo de atraso. NAo se deixars enganar
facimente quando 'pretend em vender-Ihe gato
.por lebre, oferecendo um carimbo de publicidade do correio aereo oficiaJ 'por um
carimbo de confirma9ao de voo efectuado.
igualmente ollclal.
A 'prOpria Lufthansa realiza desde a retomada dos seus voos em 1-4-1955, acc;:09s ou
campanhas regulares ,para a aerofilateJia e
dispOe tambem de duas colecc;:09s completas. Uma destas colecc;:Oes nile v6 a Juz do
dia, ficando nos seus arquivos. A segunda
colecc;:Ao vem sendo apresenlada aquando
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plo, aquelas que demandam 0 Extremo
Oriente.
Nem 0 cheiro de «moeda oculta", que os
investidores de capitais (entre eles tambem
os especuladores) atri'buem aos selos postais raros, nem a reputac;:Ao de ser a ccacc;:Ao
dos Ipequenos capitalistas». sAo factores que
estimulam os verdadeiros ·fiIatelistas. Coleccionar significa apenas passatempo para
eles. ~ urn prazer Ipara ashoras vag as, prazer 'Puro, excltante e, no entanto, vivificante.
-Estes coleccionadores enaltem os estreme90es da aventura 'que eles sentem durante
todo 0 perlodo em que 0 seu sobrescrito
de primeira vao, que enviaram por iniciativa
.pr6pria ou por incumb6ncia, ests atravessando 0 espac;:o aereo e, finalmente. ricamente
decorado, chega a sua caixa de correia donde partira.

6

de exposic;:09s de aerofilateJia, reaJizadas no
mundo i"teiro. Sempre que surge esta exposic;:Ao itinerante, ela atrai novos interessados
para um 'passatempo fasclnante.
Apenas cerca de 400 colecc;:09s destes sobrescritos de primeiros voos, transportados
pela Lufthansa, podem estar completas. Isso,
·porque, apenas 400 sobrescritos de retorno
de ·um Iprimeiro voo, e~pedidos na cidade
de TeerAo em 17 de Setembro de 1956, chegaram correctamente aos seus aeroportos de
destino na Alemanha com 0 voo de LH 621.
Oesta maneira, 0 .prec;:o desta raridade aerofilateJica js atingiu 0 valor de 1200 OM.
Mas, de qualquer modo, s6 muito poucos
viram realizados totalmente os seus sonhos,
dal que este privilegio sai forc;:osamente, um
pouco mais caro.

ERRARE HUMANUM EST

DO PO DOS LIVROS
A HISTORIA DO POVO DE CUBA
NOS SELOS POSTAIS
por A. N. de Vasconcelos

Continuamos a criticar 0 artigo vindo a lume atraves das paginas do «Stamp LoverN,
desta vez no que concerne ao suposto erro nos selos de Finlay 0 qual nos 'parece carecer de fundamento se nAo atendermos ao facto do 'Catalogo "Yveft et Tellier .. ter como
legenda: «1934 - Centenaire de /a naissance de Carlos J. Fin/ay». 0 que nos leva a
afirmar que os auto res, D. E. G. Irvine eM. Seshold, se basearam unica e ,exclusivamente
nessa premissa e nAo num estudo de profundidade como convem Ii divulgac;Ao da Filatelia. NAo se basearam no sobrescrito de 1.° Dia de Circulac;Ao (FDC) nem na marca
postal (<<f1Amula .. ) que reproduzimos na gravura, nem na marca comemora·iva, carimbo
de borracha nAo obliterante, prod,uzido ,pelos Correios de Cuba para assinalar 0 evento.
(Os principiantes devem, antes de colocar no album uma ·pec;a, ,procurar saber do
que se trata, e .para isso ,tAm como auxliares a ,pagela, 0 pr6prio selo, eventuais carimbos
(flA:mula, marca postal do 1.° dial e quando opretendem ex'plorar 0 motivo para uma
tematica, tAm livros escritos por cientistas e especialistas da tematica tratada no selo
e ainda, as Enciclopedias (cuidado com as imltar;:Oes) .
Em 1492, Crist6vAo Colombo, navegaClor
portuguAs ao servic;o dos reis de Espanha,
achou a IIha de Cuba.
'Depois, outras Garavelas Ifportaram, e as
tripulac;Oes in'feccionaram com l.Ima mfriade
de doenc;as os nativos Colgante, Chango,
Arara, etc., que habitavam a IIha. Com resultados catastr6ficos para estes povos, uma
dessas doenr;:as foi a Febre Amarela, a qual
provoca febres altfsslmas; Os nativos na sua
ingenuidade Ipeculiar, «arrefeciam-se.. na
praia e, pela madrugada, os seus cadaveres
Juncavam 0 areal cubano.
Destes povos nAo restam senAo a traaic;Ao
e os valiosos achados arqueol6gicos e antropol6gicos do eminente cientista, Prof. Fernando Ortiz.
Portanto s6 a mesclaCAo com outros povos
latino-americanos e europeus faz parte do

actual povo de Cuba. Insubmissos, travaran'
diversas batalhas contra os invasores e, mo·
dernamente, contra as dominac;Oes ESj:lanhola, Holandesa, Inglesa e Americana, ate
Ii Iibertac;Ao.

1833

LlBERO £L MUNDO:

FINLAV - - D E L A - - 19;J i3

FIEBRE AMARIllA:

CARLOS JUAN FINLAY (1833-1915), medico, patriota, martir da MeClicina e revolucionario latino-americano, esquecido pelas Academias de Ci6ncla Europeias, nem por Isso
deixara de ser eternizado na mem6ria coleetiva da Humanldade: Libertou 0 munclo cia
Febre Amarela.
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o pai de Finlay, Edward Finlay, nascidJ
em Hull (Inglaterra), em 1795, era medico e
partiu para a America do Sui com a intencao
de se juntar a luta armada, sob 0 comando
de Simon Bolivar, na libertal(so da Venezuela. Mas urn naufragio, 'perto das Ihas
Trinidad fe-Io deslstir e aportar a ilha Trinidad onde, conhece uma linda jovem, de origem ·francesa, Enamoram-se e partem para
a IIha de Cuba (1831).
Oesses amores, nasce a 2 de Dezembro
de 1883 uma crianca do sexo masculino, a.
qual os orgulhosos 'progenitores, dao 0 nome
de Carlos.
Em 1902, a 1 de Outubro, 0 povo de Cuba,
com 0 ,Gen. Ant6nio Maceo a frente aos
revoitosos, .proclama a Republica de Cuba.
Tern como seu primeiro Presidente, D. Tomaz
de Estrada Palma, vice,Presidente D. Luiz
Estebes Romero e como ministros os doutores: Barnet, Guiterras, Nunez e Carlos Juan
Finlay.

Como a gravura documenta - nAo hi erro
- apenas, os Correios, receberam os selos
com atraso. E se vamos considerar erro os
atrasos das comemoralfoes e, esta esta ass inalada a data no FOC, que diriamos dos
selos dedicados a Manuel Maria Barbosa aU
Bocage (n.o 1004-1006, Eladio) de 1765-1965
em {lue a legenda, do selo e do FOC, reza:
«2." Centenario do Nascimento de Bocage»
que teve 0 1.° dia de emissao em 1966, no
dia 28 de Oezembro? E do 4.° Centenario aa
Universidade de Evora (1559-1959) emitida
em 1960 (!), a 18.7. (?) (E. S. n.o 870-872) ...
Mas no selo de Cuba nao se escamoteia
a data: comeora-se 0 101.° aniversario do
nascimento de Finlay . .. nao restam duvidas!
Nso ha errol
Mas levemos a investigalfso ate ao fim a
procura do "Erro nos selos de Finlay .. ate
acharmos uml Nao em Cuba, como sa a-firma
em «Errare HUmanum Est.. , mas ... no selo
da Republica del Panama ... E esta, senhores
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Ap6s a proclamalfao da Republica os Correios de Cuba homenageiam Finlay com uma
serie de 2 selos, de 2 e 5 centavos (Yv. 219-220), no ano de 1934 e emitem 2 flAm~las
diferentes no 1.° dia de emissao:
" Habana, Cuba -1934 - Dec. 3 .. - na flfImula: ,,1833-1933 - Finlay - Libero el Mundo
- de la - Fiebre Amarilla». E foi confeccionado Ipelos Correios urn carimbo de borracha
com a legenda: «En/Honor/al/IDr. Carlos J.
101 Aniversario ..J1833
Finlay/en su 1934 •.

8

Irvine & Seshold? Seguiram 0 arCO-IrIS, estiveram perto do fim, on de, na rea Ii dade estava
a mina de ouro, como diz a lend a, mas contentaram-se com a ilusao do Catalogo «Yvert ...
Mas prossigamos a investigalfao:
Em 1951 comemora-se 0 50.° Aniversario
da declaralfso da «Teoria dos Veotores Bio16gicos .. na 5. n Conferencia Sanitaria Internacional, realizada em Washington 0'. C., no
ano de 1881, realizada pela primeira vez no
«Novo Mundo».

Foi convocada pelos Estados Unidos com
a intenc;:ao (Iouvavel) de persuacWr as naC;:Oes
marrtimas no sentido de que os seus Agentes
Consulares na America do Norte, USA, inspeccionassem os seus navios, antes de deixar os seus .portos de atracagem, rpara assegurar a nrvel sanitaria das sUas tripulac;:Oes.
S6 que a dita conferencia e as suas intenc;:Oes, ~icaram pelas intenc;:oes ...
Participaram na Conferencia 26 Parses.
Dentre as quais Portugal, Reina Unido, Espanha e Holanda {parses de Imperios COlOniais) com enviados especiais, alem dos Estados Unidos, a ColOmbia, Venezuela, Bolivia,
Max'ico, Chile, Uruguai e Panama, ainda a
Russia Imperial, Suecia/Noruega, Reina Austro-Hungaro, Italia, Japao, Franc;:a, etc.
A mais internacionar das Conferencias Sanitarias, ate a data, realizada. Uma con·ferencia political
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Paradoxalmente foi a unica conferencia
sanitaria, no decurso da qual se eXlporia e
pela 'primeira vez, publicamente, uma teoria
de envergadura cientrfica ca'Pitall Com efeito,
o delegado da Espanha, para representar
Porto-Rico e Cuba, 0 Dr. Carlos J. Finlay,
afirmou a sua convicc;:ao de que a Febre
Amarela era ·transmitida Ipor um mosquito
que serviria, dentre tres vectores biol6gicos
homem doente - mosquito - homem sao), de
intermediario da doenc;:a!
Descreveu entao 0 Aedes aegypti, um mosquito da familia dos Anophiliidae. Esta aeclarac;:ao nao .provocou nenhum comentario.
Vinte an os mais tarde e que a Comissao da
Febre Amarela, EstaduniClense.. da Armada,
provou que Finlay tivera razaol Foi votada a
criaC;:1io de uma comissao para «Estudo da
Toeria dos Vectores Biol6gicos» que nunca
viu a luz do dia, apesar do Or. Robert Koch
fazer parte como Presidente, dessa Comissao.
Tal como Filipe Pacini, italiano, que descobriu e identificou 0 organismo patogenico
da 06lera - 0 Kommabacillus de Pacini, foi
esquecido e, ap6s a sua morte, Robert Koch
«descobre» 0 bacilo colerico, que tem a SUa
paternidade!
Nas resenhas medicas da Organizac;:1io
Mundial de Saude (OMS) Ipode ler-se: «0
nome de Malaria deriVa do sec. XVIff da Italia. Quando alguem morria de febres intermitentes, dizia-se que morrera de «Mau-ar» ou
«Maf'aria». 0 Credito deve ser atribuldo a
Ronald Ross, pela descoberta e identificat;80
(fo mosquito vector da Mataria - 0 Anophe-

les gambiase - agente intermedio e portador
do «virus» da Sazonaria, Malaria ou Febre
Amare/a. Premio N6bel de 1902».
Em 1951 comemora-se em Cuba 0 40. 0 Aniversario da Enfermeira Clara Louise Maass
(1876-1901), martir norteamericana, que no
Hospital de Havana se oferece como vol Unta·ria aos testes da vacina contra a Febre
Amarela. «·Deu a sua vida por n6s,. (IA-se no
selo dos E. U. A., Yv. n.O 1144) e em simulUmeo comemora-se 0 50. 0 Aniversarlo da Oeclarac;:ao de- Washington, D. C. de 1881.
Em 1940 os Correios de Cuba emitem um
Bloco dedicado ao Dr. Nicolau Juan Gutierrez, autor de um Tratado Medico, 0 "Report6rio Medico Habanera». ,t: 0 grande amigo
de Finlay, 0 seu mais fervoroso defensor e
medico distinto. (BF. n." 1, Wert. Cuba).
t: nos Blocos n.OB 3 e 4 de Cuba, que os
Correios sobrecarregam a negro para 0 Correia Ordinario e, legenda a verde-, lPara 0
Correio Allreo: .. 50. 0 Aniversario/descubrimiento/agente transmissor de la ,Fiebre Amarilla/por el ,Dr. Carlos J. Finlay/Honor a los
Martires de la Ciencia».
Finlay viria a inocular-se pelo mosquito e
em 1915, morre, no seu laborat6rio, provando
assm que e 0 mosquito e nao outro qualquer
factor, que provoca a doenc;:a.
Mas antes, no ano de 1904, uma estranha
doenc;:a faz morrer uma centena de nativos
sulamericanos, nos trabalhos de abertura do
Canal do Panama. Finlay que e destacaClo
para acom:panhar os trabalhos de Construc;:ao, com 0 eminente Sazonatico, 0 Coronel
Willaim Crawford Gorgas, estabe!ece 0 diagn6stico, isola os doentes dos nao afectaaos,
em «mosquiteiros» ou tendas de rede-fina, e
trata indiscriminadamente (nao estava descoberto 0 Quinino, de Pelletier e Caventou-1920) com ·um cM de casca de um arbtlsto
da famflia das Rubiaceas - a Chinchona
quina - que habita as Ades do Peru e da
Bolivia, e tambem existente no Brasil e na
Nova-Granada. Debela a epidemia e recebe
as felicitac;:Oes de todos, inojuindo as do entao
P.residente dos E. U. A., Theodor Roosevelt,
no ano de 1909.
Para comemorar 0 even to, os Correios da
Rep. Panama emitem dois selos: 2 centesimos de Balboa, .para 0 correio ordinario,
reproduzindo 0 busto de Finlay, e outro para
o Correio Aereo de 5 c. de Balboa corn a
seguinte inscric;:ao de cercadura: (Yv. n.O 272;
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Aer. n.O 110) - .. Centesimos de Balboa!
/Homenage a Finlay/ 1949-2-1949». Como
se pode verificar pela gravura a data de 1949

esta duplicada, nAo he. referAncia alguma a
.. 1849» que nAo comemora nada .Aqui tambem nao h8 a"o.
Finalmente

o

0

ERRO:

selo que reproduzimos e 0 de 5 centesimos de Balboa e representa 0 MosqUito,
vector da Febre Amarela. Na base da figura
a inscric;:Ao: AEEDES EGITY.
Um triplo errol
1.° - Convencionou-se que 0 nome clentffico latina que deve ser escrlto em Italico e
em minusculas, salvo a 1.& letra da pr:meira
pa!avra que se refere ao Genero. A Espec:e - normalmente 0 2.° nome, quando s6
tem um nome classificado - deve ser sem'pre em minusculas. Pois a nome esta no
selo, todo am maiusculas - 0 que e errado.
2.D - 0 nome AEEDES esta errado por nAo
corresponder ao expos'o em 1, e errado porque nao tem tal ortografia. Correc~amente e
Aedes. Genera.
3.D-Ipsofacto, pe!a mesma razAo apontada em 1, 0 nome da Especie, tambem esta
errado ,pois nAo tem a ortografia EGITY mas
slm aegY'pti. Correcto seria: Aedes aegypti
como se pode verificar pelos selos de Cuba
(e59 Yv.), Indonesia (809) e Gab~o de 1983;
Mas 0 povo de Cuba nAo finaliza, com a
Republica a sua luta de Iibertac;:Aol A"p6s os
anos de eUfor'a revolucionaria e idealista,
conheceu novos domfnios, com governos impostos a golpes pa!acianos e que se preo10

cupavam mais com os interesses de famma
e casta, e de interesses exteriores il IIha,
do que com 0 do progresso e bem estar
social. Governos que prosseguem a via de
1871, em que sAo cobarde e friamente fuzilados os estudantes de Mediclna, em 27 de
Novembro de 1871. 'Conhecem a tortura, os
massacres indlscrlminados, e a monocultura
da Cana-de-ac;:ucar com todo 0 seu cortejo
de fome, miseria e doenc;:a, ate ao paradexismo no governo de FulgAncio Bautista y
Zanzibar, que soma os horrores anterlores
com 0 massacre de mais de 3.000 Cuban os,
executados ou «desaoarecidos» durante 0
seu mandato hered:tario, que e interrompido
pela guerrilha armada; apesar do conlulo dos
EUA e forc;:ado a abandonar a IIha e refugiar-se nos Estados Unidos, para salvar a vida e
a fortuna da familia.
Arp6s anos de luta armada de guerrilha
revolucionaria, Fidel Castro, Cienfuegos, Che-Guevara, entre outros, sAo aclamados por
todos as estratos "populares. "~ procJamado
o Governo revolucionario e a Republica Democratica, <lue restabelece os ideais de 1901.
E: a vez da consagrac;:Ao dos her6is tombados
cpela causa do povo e dentre eles destacamos a figura de Carlos Juan Finlay:
Se durante os an os de 1954-59 (ano da
IibertacAo) os Correios emitem um s6 selo,
dedicado a Finlay, desde 1934, na serie de
celebridades, onde aoarece 0 busto de Finlay
(Yv, n.O 408), a revolucAo popular e os Correios re'mprimem 0 selo de 13 c. e sobrecarregam as antigos. A sobrecarga ..Habilitado
para 2 c. (YV n.O 5301 e a reimpressAo, denteado em linha (Y. 696 A) de 1960 e 1964,
respectivamenute. Sucedem-se as comemorac;:(\es:
1965 - Uma serie com 0 bUsto, a verificac;:Ao da teoria, a mosquito, a estatua, a assinatura, 0 busto de Finlay, e, 0 busto do seu
cola"orador 0 ,Dr. Claudio ,Delgado. (Y n.O
858-864).
1981 - Centenario da Teoria dos Vectores
8iol6gicos e, em 1983, 0 150.° Aniv. do Nascimento de 'Carlos J_ Finlay. Dois carlmbos
para ambas as emiss(\es.
Cent. da «Teo ria dos Vectores Blol6glcos»
- Carimbo vermelho - Crrculo FilatelicoAdela - Feyo - Remedios. V. C....
E assim Se relata a vida de "um Povo ao
mesmo tempo her6ico e martir, com os selos
Postais e com "um vUlto da sUa Hist6ria contem-porAnea.
•

0 autor dedlca eate artlgo a aua fIIha, Sr.· Marina
de Vasconcelos Barbosa.

SELO POSTAL TEM NOVO ESTATUTO
Porque se trata do ONICO diploma legal relatlvo A Filate'la, reproduzimos integral mente 0 texto do novo Estatuto do Selo Postal, CODsagrado em Oecreto-Lei, publicado no OI6rlo da Rep6bJica n6mero 202,
IS6rle.
Pela sua ineg6vel importiincla e alnda porque se trata de um texto
que envolve necessariamente certa pol6mica, nAo deixaremos de abordar em prOximas ocasioes os seus aspectos com malor Interesse para
a Filatelia em gera\.

Decreto-Lei n.O 360/85
de 3 de Setembro
No Estatuto do Se/o ,Postal, aprovado pe/o
Decreto-Lel n.O 42417, de 27 de Julho de
1959, esta cont/da toda a materia re/ativa a
se/os postais nos seus divers os aspectos,
desde a concepr;ao e produr;ao II utilizar;ilo.
Desde a publicar;ilo daque/e diploma ocorreram profundas transformar;oes, quer nos
CTT, quer no contexto s6cio-cu/tura/, com
realce para a passagem da Administrar;ilo-Geral dos Correlos, Telegrafos e Telefones
a empresa publica do Estado, denominada
"Correlos e Te/ecomunicavoes de Portugal»,
pe/o Decreto-Lei n.O 49368, de 10 de Novembro de 1969.
Tambem 0 se/o postal, embora exercendo
a sua tunr;ao essencial de franquiar correspond~nclas, cada vez com maior concorrfmcia de outras f6rmulas mecAnlcas de franquia, assume actua/mente um valor artlstico,
cultural e filatalico da maior relevAncia.
Tudo isto impoe a aprovar;ilo de um novo
Estatuto do Se/o Postal, ajustado a rea'idade
actual e alMado da carga exagerada de normas de mera execur;ao.
Nestes termos:
o Governo decreta, nos term os da allnea
a) do n.o 1 do art/go 201.° da Constituir;ao,
o seguinte:
Artigo 1.° 0 se/o postal em forma de estampilha pode ter as segu,'ntes finalidades:

a) Documentar a cobranr;a previa das taxas dos servlr;os de correio para a qual
nao se determine, expressamente, outra
forma de pagamen'o - se/o postal ordinario ou extraordinarlo;
b) Const/tuir recibo de pagamen~o feito por
destinatarios ou remetentes re/a~ivo a
correspond~ncias que Ihes se/am en-

tregues em condl(:tSes especla/s flxadas na legislar;ilo posta/- se/o postsl
de taxa 'a cobrar (porteado):
Art. 2.° Atem dos se/os indicados no artlgo
1,0, os CTT poderilo emitir bilhetes-postais
estampilhados, culo prer;o de venda ao pliblico sera equivalente ao valor do porte, e

outras formas estampilhadas.
Art 3,° A em/ssilo de selos, de bllhetes-postais estampilhados e de outras formas
estampilhadas compete exclusivamente aos
CTT, no Ambito das sUas atribuir;oes.
Art. 4. 0 A atribuir;ilo do valor postal e a
determinar;ilo da entrada em circular;ao das
emissoes, assim como a fixar;ilo das caracterlsticas das formas estampilhadas, serilo
efectivadas ,por meio de portaria, asslnada
pe/o ministro da tutela.
Art. 5.° Alem dos selos em vigor emftidos
pe/os CTT como va/ores ou documentos postais, nenhuns outros poderao ser utillzados
para, de qualquer modo, permftir, onerar ou
restringir a livre circular;ao das ramessas
postais.
Art. 6.° -1 - 0 se/o como valor ou 'documento postal s6 e valido para uma linic.
utilizar;ilo, a qual sera comprovada pe/a sua
obliterar;ao com sinais especiais (marca de
dia ou carimbo especial) que imper;a novo
uso.
2 - Os se/os utilizados que, por lapso ou
aCidente, nao ha/am sido marcados nilo podem voltar a utlfizar·se.
Art. 7.° Nilo poderao utilizar-se como valor
ou documento postal os se/os que, embora
pertencentes a emlssoes vigentes dos CTT,
se encontrem nas condlr;oes seguintes:
a) Sujos, desbotados, deteriorados, rasgados, cortados ou incompletos;
b) Com induto ou protecr;ao que imper;a a
aposir;ilo directa, duravel e Mcll do
mata-se/os;
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c) Apresentando quaisquer inscriyoes ou
desenhos, manuscritos ou impressos,
ou sinais de ja terem servido para franquiar objectos de correspondencia;

d) Afixados na correspondlmcia sem apresentarem para a inutilizayao toda a sUperlcrs ou de maneira que fiqus uma
das partes na frente e a outra no verso
do objecto de correspondencia;
cJ Perfurados em condiyoes diferentes das
especificadas no artigo 27.°.
Art. 8.° 0 produto da venda dos se/os postais, dos bilhetes-postais e de outras formas
estampilhadas emitidas pelos CTT constitui
sempre, integra/mente, receita da mesma empresa.
Art. 9.° As emissoes devem corresponder
as necessidades do serviyo de correio . podendo ser cumulativamente utilizadas para
homenagear personalidades, comemorar factos ou divulgar motivos de elevado interesse
nacional ou internaciona/.
Art. 10.0-1-As emissoes ordinarias
compreendem se/os de valores correspondentes ou nao a taxas da tarif{3 postal, com
variedade bastante para permitir a boa execuyao do serviyo de correio.

2 - As tiragens dos se/os referidas no nu·
mero anterior sao i1imitadas, devendo fazer-se as necessarias para abastecimento publico durante 0 tempo da sua circu(ayao
como va(or ou documento postal.
3 - Os se/os de refugo da impressao ou
estampagem devem ser destruldos.
Art .11.° - 1 - As emissoes extraoordinarias de se/os postais comprendem geralmenta pequeno numero de taxas, sendo os se/os
fabricados em regime de ediyso unica, Iimitada aos quantilafNos anunciados na portaria
a que se refere 0 artigo 4.°.
2 - Os selos que constituam sobras de
fabrico, bem como os de refugo, devem ser
destruldos.
Art. 12.° A empresa crr submetera, em
Junho de cada ano, a aprovayao do ministro
da tutela 0 plano de emissoes postais a efectuar no ana seguinte.
Art. 13.° - 1 - Compete aos CTT definir e
mandar executar as tarefas necessarias ao
procasso de fabrico de se/os e fixar 0 va/or
das taxas a emitir.
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2 - Os mode/os ou originais para selos
devem concifiar, ponderadamente, os eieitos
artfsficos com as necessidades e caracterlsticas postais e filatelicas das emissoes.
3 - A impressso ou estampagem, bem
como outras operayoes subsequentes do
fabrico dos selos, sera feita de preferencia
pela Imprensa Naciona/-Casa da Moeda
(INCM) , podendo, contudo, os CTT decidir
confiar estas tarefas a outras enfidades especializadas neste tipo de trabalho, desde que
sejam mais vantajosas as condiyoes de preyO, de qualidade e de prazo de entrega.

Art. 14.°- 1 - Pertencem aos crr a pro·
priedade e os direitos perpetuos de reproduyaO dos modelos das suas emissoes, bem
como os das obras de arte feitas para obtenyao dos mode/os, devendo essas obras de
arte ser apresentadas pelos seus autores em
materias perduraveis e convenientemente
acondicionadas.
2 - De igual forma pertencem aos crr
todas as gravuras, matrizes e outros objectos
fundamentais utilizados na fabricayao das
emissoes, que serao arquivados no Museu
dos CTT.
3 - As gravuras, mafrizes e demais objectos fundamentais da febricayao das emissoes
extraordinsries devem marcar-se ou inUfilizar-se, depois da mesma fabricayso, de forma
a impossibilitar ediyoes ulteriores.
Art. 15.° - 1 - 0 abastecimento e a venda
dos selos postais e outros va/ores filatelicos
serao regulados pe/os crr.
2 - Os CTT disporso de serviyos pr6prios
para venda de se/os e outros va/ores postais
para fins filatelicos, podendo, no entanto, a
sua venda ser realizada noutros locais que
se reve/em adequados para 0 efeito.
Art. 16.° E proibido aos serviyos de venda
comprar se/os posteis a particulares.
Art. 17.° Os crr podem retirar da circulayaO os selos postais quando estejam quase
consumidas as sUas existencias em armazem
e sempre que se verifique que as taxas nso
correspondem ao tarifsrio em vigor, podendo
o correio manter para venda, ap6s a retirada
da circu/ayso, exclusivamen'e com fins fila!e/iocs, series completas destas emissoes.
Art. 18.0-1-0s se/os retirados da circu/at;:ao em poder de qua/quer utente poderao ser trocados por outros vslldos dentro
0 qual niio podo prazo a fixar pe/os
ders ser inferior a 30 dias.

crr,

2 - A troca reterida no numero anterior
etectuar-se-a em qualquer estat;iio de correios_
3 - Nas 10caJidades com mais de uma
estat;iio de correios podem os CTT designar
uma ou algumas delas para a execut;iio
dessa tareta_
4 - Niio podem aceitar-se para troca os
selos perfurados e, bem assim, os designados nas alineas a), b) e c) do artigo 7.".
Art. 19." Se for ultrapassada a data que
fiver sido fix ada para a retirada da circulat;iio de uma emissiio, os selos que a compoem deixam de ter validade postal.
Art. 20. 0 - 1 - Os CTT tomariio as pro vinecessarias para que a marcat;iio
dos selos postais se efectue de forma a atectar 0 menos posslvel 0 seu valor fiJatelico.
2 - Os CTT niio poderiio apor sobrecargas (de legenda ou taxa) em selos ou outras
formas, estampilhadas pertencentes a emissoes ordinarias e extraordinarias susceptlveis
de va/orizat;iio fiJateJica.
d~ncias

Art. 21.0 -1 - Fica prolbida a reprodut;iio
de se/os postais sem autorizat;iio dos CTT,
incluindo ados selos que se encontrem em
Vigor, dos que niio ten ham chegado a circular e dos que ja ten ham sido retirados da
circulat;iio.
2 - A reprodut;iio s6 pode fazer-se quando
autorizada, podendo os CTT exigir que os
exemplares reproduzidos ten ham Impressa na
sua margem inferior a seguinte refer~ncia:
«Reprodut;iio autorizada pelos CTT» .

Art. 22.0 Siio atribuit;oes dos CTT patrocinar iniciafivas tendentes a desenvolver 0
gosto e a cultura filatelicos e participar em
reunioes, congressos e exposit;oes de natureza fiJatelica.
Art. 23. 0 Os CTT, sempre que entendam
necessario, consu/tariio a Federat;fio Portuguesa de Filatelia sobre os aspectos especlficos de coleccionismo filatelico, a tim de
obterem parecer sobre a materia.
Art. 24.0 Os selos de "taxa a cobrar .. devem obedecer aos seguintes requisitos:
a) Distinguir-se faci/mente dos selos ordinarig$. e extraordinarios;

b) Conter, a/em da indicat;iio da taxa, as
palavras "a cobrar» .

Art. 25. 0 Os selos de «taxa a cobrar .. niio
marcados s6 poderiio vender-se ao publico
para fins fiJatel/cos.
Art. 26.0 Os selos de «taxa a cobrar» e os
que torem recortados de formas postais
estampilhadas niio podem utilizar-se para os
tins previstos na allnea a) do artigo 1.0 do
presente diploma.
Art. 27.0 -1 - Podem os CTT autorizar a
perfurat;iio de selos postais, depois de adquiridos pelos usuarios, para eteitos de tiscalizat;iio particular do seu uso, desde que essa
perfurat;iio niio atinja a indicat;iio da taxa
nem prejudique de qualquer forma 0 reconhecimento da validade dos selos nem da
sua legitim a utilizat;iio.
2 - A autorizat;iio depende da apresentat;iio de um exemplar perfurado, da sua aprovat;iio e do pagamento previo da respectiva
taxa constante do tarifario em vigor.

Art. 28. 0 -1 - Nos objectos de corresponou encomendas postais poderiio afixar-se vinhetas desfinadas a tins de benetic~ncia ou de propaganda, desde que previamente autorizadas pelos CTT.

d~ncia

2 - A tim de evitar contusiio dUrante as
operat;oes de tratamento de correio, as vinhetas deveriio distinguir-se faci/mente dos selos
postais e ser atixadas do lado oposto ao que
contiver 0 enderet;o e 0 selo postal.

3 - As vinhetas utilizada ~ para fins de benefic4ncia niio siio oneradas com quaisquer
en cargos.

4 - 0 usa das vinhetas destinadas a tins
de propaganda s6 pode ser .p ermitido mediante 0 pagamento, por cada modelo de
vinheta, da taxa constante do tarifario.
5 - Niio e permitido aplicar no exterior dos
objectos com valor declarado quaisquer vinhetas ou etiquetas a/em das de servit;o.

6 -A correspond~ncia confiada ao correio em miio e as encomendas postais onde
se encontrem afixadas vinhetas niio autorizadas seriio recusadas no acto da aceitat;iio.
7 - A correspond4ncia encontrada nas
condit;oes reteridas no numero anterior noutra qualquer fase de transmissiio postal cai
em refugo, se antes niio puder ser restitulda.
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Art. 29. 0 E revogado 0 Decreto-Lei n.O
~17, de 27 de Julho de 1959.
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Salao de CEE substitui mundial?
por A. Silva Gama
Como nota previa, esclarecemos OS nossos leitores que 0 apontamento que se segue, baseis-se em referfncias colhldas Junto de v6rlas
fontes dlgnas de credito, pois nAo nos fol ainda remetido qualquer
comunicado oflcial sobre 0 assunto. Tendo em considera~o a origem
das informa(:6es e dada a novidade cia materia, nlo qulsemos, mesmo
assim, deixar de proporcionar a notlcia aos nossos leitores.
A escolha da segunda op«;:Ao ter-se-ia ficado a dever nao s6 a escassez de tempo,
mas tambam a diferen«;:a de encargos financeiros que representavam uma e outra.
A sua efectiva«;:Ao no Forum, parece implicar algumas obras de adapta«;:80 naquele
moderno edificlo - 0 que mostra 0 enorme interesse que os Correlos estAo a devotar
a inlciatlva.
Por outro lado, esse empenhamento e tambem demonstrado pela constitui«;:80 da
Comissao Organizadora, a qual, de acordo com informa«;:oes que conseguimos obter, se
baseara em elementos dos cn, com a presen«;:a de alguns filatelistas, os quais, segundo
parece, nAo ultrapassarao 0 numero de sels, 0 que nem sequer permite a Inclusao de
um em cad a uma das subcomissoes Idealizadas. Trata-se pais de oprocedimento absolutamente oposto em rela«;:ao a Lubrapex 84 e a Aveiro 85 - exposi«;:oes em cuja organlza«;:ao
se inclulram fllatellstas e cn mas, em qualquer delas, com partlcipa«;:ao fortemente
maloritaria dos prlmelros.
Consta-nos tambem que 0 Salao tera lugar em Outubro de 1986, que se denomlnara
EUROPEX e que ja tem algumas infra-estruturas administratlvas tais como logotipo e
ate suportes para correspondAncia.
.
.
- ~

Tambem segundo nos foi Indicado por fontes dignas de credito, 0 seu lan«;:amento
tera lugar com uma recep«;:80 em Roma durante a Exposll;:ao Internaclonal .. Italia 85", em
colabora«;:Ao com entidades dlplomaticas portuguesas naquela cldade. Para 0 efeito
ter-se-iam deslocado aRoma pelo perrodo da citada exposi«;:ao e do Congresso da Federa!;:ao Internacional de Filatelia que decorrera ap6s 0 encerramento do certame, 0 Senhor
Carlos Kullberg, Presidente da Direc«;:iio da Federa«;:iio Portuguesa de Filatelia e sua
filha, Dr.& Maria Carla Kullberg, secretaria da Mesa do Congresso da FPF, ambos ela·
mentos da ComissAo Organizadora da EUROPEX.
.
Sup6e-se que a participa«;:ao no Salao sera reservada a algumas colec«;:oes (culo
numero nao consegulmos apurar) de cad a um dos 12 parses membros da CEE, expressa·
mente convidadas.
Havera ainda a pretensao de que este certame se realize anual e rotativamente em
cada urn dos pa/ses cornunltarlos.
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Marcas Postais pre-adesivas de Portugal
por Manuel de Andrade e Silva
Altera~oes

Esta e a 10.& Iista de altera<;:oes. As
outras 9 foram publicadas nos n.ol 303, 307,
309, 311, 313, 320, 323, 325 e 330 desta
Revista.
Em rela<;:ao as altera<;:Oes publicadas no
n.O 330, ha que fazer as seguintes rectifica<;:oes:
BRAGA - raridade 0
LISBOA - LSB 23, preto: raridade 2
THOMAR - TMR 2

':VORA -

FILGUEIRAS -
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FLG 1. verm.o: desde 20
Jan. 12
raridade 8

GRO-S 2,verm .0: ate Fev. 28

GUAROA -

LEIRIA-LRA 4, preto
Abr. 34
raridade 0
L1SBOA -

* * ....

As novas altera<;:Oes sao:
ALCOBAC;:A - ACB 1, sepia au preto: ate
16 Dez. 32
- 4. Segura: .. Segura .. manuscrlto em 16 Dez. 32
ALTER-ALT 1: desde 20 Jul. 21
AMARANTE - Novo selo fixo:

4. Segura: .Segura» manuscrito
em 15 Jan. 21

-

(nova cOr): 16

LSB PP 2, azul (nova cOr): 3
Jut. 35 - raridade IJ
LSB-S 3, azul: desde Maio 37

MIRANDELA -

PENAFIEL -

Novo selo fixo:

PNF-S: raridade 8

VALENCA CASTRO MARIM-CTM 1. preto (nova
car): 9 Out. 34
raridade 0
CEA-SEI-S 1: ate 8 Mar. 30
CELORICO - CLB 1: em 12 Out. 31
- 4. Segura: .. Segura» manuscrito em 12 Out. 31
COVILHA - CVL 1: ate 18 Set. 30
raridade 8
- CVL 3, azul: desde 23 Jan. 38
raridade 8
- CVL 3, verde (nova cor): em
4 Maio 38
raridade I ]
- 4. Segura: .. Segura .. manuscrito
em 18 Set. 30

VLN 1, sepia (nova
21 Dez. 27
rarldade LJ
- Novo selo fixo:

car) :

40
VIOIGUEIRA -

VOG 1, azul
26 Jul. 37
raridade 0

VILLA VIC;:OZA -

(nova cOr):

VVC 3: desde Maio 24
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HISTORIA

POSTAL

A PROPOSITO DUM INTEIRO POSTAL
MlLITAR DE 1917
par Antonio loao Martins de Abreu
Possuo na minha colecc;ao de Inteiros Postais Militares 0 Bilhete Postal (BP) de que
sa reproduz a frente.

••

"\

A semelhanc;:a de outros BP e Enve,lopes isentos e utilizados pelas Tropas Portuguesas
em Campanha, quer em Franc;a ,quer em Moc;ambique, esta BP .tem impresso, no espac;o
destinado a indicac;ao do Remetente, linhas e dizeres que, se completados, permitiam urna
fecil identificac;ao nao s6 d'o indivlduo como tambem da ,unidade a que este pertencia.
Esta informac;ao, que num caso isolado poderia ter poucosignificado, no conjunto
de elevado numero de BP utilizados ,permitia a um observador/leitor qalificado avaHar nao
so quais as unidades na frente mas tambem a sua organizac;ao e 0 numero aproximado
de hom ens, isto e, a . Ordem de Batal,ha .. do CEP. 'Concluindo, 0 .preen chimento completo
do espac;:o destinado ao Remetente constituiria, sem duvida alguma, uma quebra para a
seguranc;a das forc;as Portuguesas em operac;oes.
Procurando evitar que este tipo de informac;oas ·fossem divulgado 'palos militares na
sua correspondencia, 0 Regulamento do Servic;:o de Censura (de campanha). estabelecia
nos paregrafos 10, 15 e 16 0 seguinte:
«§ 10 - /NFORMA90ES PROIB/DAS - Os oficiais e prar;as serao avisados de
que devem evitar, na sUa correspond{mcia, dar qua/quer informar;ao que possa
ser uti/ ao inimigo. Em caso a/gum, er;;peclalmente em bilhetes posta is, ca:tas ou
qua/quer escrito dentro de encomendas postais, se cJ.eve fazer referfmcia

I)
1/)
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( ... )
( ... )

III) A organiza9ao, numero e movimento de tropas ( .. . ) (,vide § 16),
§ 15 - ENDEREt;;OS. - E prolbido a oficiais e pra9as reve/ar no conteudo ou
no endere90 de qualquer carta a «Ordem pe Batalha», ;sto e, 0 grupamento de
un!dades il qual a sua ,pertence ou poders pertencer. Os endere90s postais podem
.rer comunicados, quando for preciso, mas somente no meio da carta e nunca
no come90.

( .. .)
§ 16 - POSTO, UNIDADE E FORMAt;;AO. - 0 posto e unidade do remetente
nunca devers ser escrito junto da assinatura. Quando for necesssrio, poderao
escrever-se apenas no meio de cartas comerciais».

Mas, concretamente contra este Upo de .. Remetente», ja se pronunciara a Ordem de
Servi«;:o (OS) n.O 27 de 1917 do CEP, portanto ·Iogo nos primeiros tempos do CEP em
Fran«;:a, onde no seu artigo 4." 'vinha escrito 0 seguinte:
"PREENCHIMENTO DE BILHETES POSTA/S IMPRESSOS. - Os bilhetes postais
impress os fornecidos pe/a Associa9ao da Fraternidade Militar, s6 poderao ser
utilizados desde que nao seja preenchida a parte esquerda do rosto do postal.
Nao se procedendo desta forma serao os bilhetes destruldos».
Esta Associa«;:Bo Fraternidade Militar era uma associa«;:Bo de Mutualidade destinada
a militares em servi«;:o efectivo e a propaganda das vantagens do mutualismo, conforme
esia escrito na introdu«;:80 aos seUs Estatutos. Estes foram aprovados pelo Decreto de
19 de Agosto de 1911.
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o BP que se·rviu de suporte para este artigo foi impresso na Tipografia Pai·hares de
Lisboa, conforme se pode ler no verso qUe junto se reproduz. Estes dizeres impressos
no verso seguiam um modelo de BP ingles de que sa conhecem duas versoes.jtrad,u«;:oes
em Portugues que foram usadas pelos militares do CEP,
BIBLIOGRAFIA

-

.FUNCIONAMEN,TO DOS DIVERSOS SERVIQOS .. , volume II, publicac;:ao sistematica de
..·Disposic;:oes publicadas nas 0 , S. ate 31 de Outubro de 1918.. -CEP- Franc;:a 1919.
.. ASSOCIAQ.A.O FRAliERNIDAOE MILI;TAR -ESTArTiUiTOS, REGULAMENTO INTERNO
E CADERNETA DA MOCIDADE .. - Lisboa, Imprensa Nacional; 1913.
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«EX» EM FILATELIA
'POT J. R. Dias Ferreira

A expressao que encabec;:a este artlgo pode ter algo de mlsticismo se nao for
esclarecida devidamente. Tal como esta, nao diz nada.
o .. EX .. aparece constantemente nos catalogos de vendas, leilOes ou outros, a fim
de realc;:ar ou valorizar as pec;:as, indicando por sua vez 0 seu antigo ou antigos donos.
Contudo, definido 0 que em filatelia se entende por .EX .. ficam duvidas se de facto
a interpretac;:ao esta correcta e afinal a que correspondem essas referencias.
Isto e, se existiram 'esses filatelistas e quem foram. Um pequeno parentese: as
Federac;:oes Nacionais deviam estabelecer fichelros com esses e outros elementos a fim
de uma vez solicitadas poderem responder prontamente, nao va nunca ter existldo tal
.coleccionador ou que tal menc;:ao nao tenha interesse.
Outro motivo vantajoso sera 0 de ficarem estabelecidas 0 mals oportunamente
possivel todos os elementos. Quem se lembrara au podera explicar, daqul a algum tempo,
quem era por exemplo: ..-Dlaz" (ou melhor ex..oiaz) I
Passemos a coisas praticas e abra·se por exemplo um catBlogo da conceltuada
firma suic;:a David Feldman, SA. Escolhemos 0 mais recente e que mals se adapta ao
que estamos a eX'Por: 0 "Public Auction 38» Europa.
Compreendendo "Portugal & Colonies Leote Part 2 - major and final section» reaIIzou-se de 21 a 24 de Abril de 1985, no Zurique International Hotel-Ieillio esse em que
proporclonou 0 regresso a Portugal de lindas e pe~as unicas.
Pel a sua leitura verificamos que na colecl(ao referente a Portugal, havia pel(as filatelicas dos coleccionadores Burrus, Urwick, Diaz, Ferreira, Trincao, Pinto Basto, Godinho,
Mazza, Salvi, Folgosa e Souza.
Quanto aos dois nomes em italico, eles atrairam a nossa atenC;:lio 0 primeiro 'pelo facto
de ser desconhecldl) como famoso coleccionador qualquer Diaz; outro, por 0 nome vago
de Ferreira, nao dlzer nada visto que conhecemos alguns famosos colecclonadores com
esse nome Ignorando a qual deles corresponderia. Por exemplo a SimOes Ferreira, ou
ao Coronel Andrea Ferreira?
Neste nosso modesto trabalho esperamos ter alertado um assunto tao Importante
para a hlst6rla da nossa filatelia, deixando a porta aberta para os erudltos, a investlgac;:oes
de outraenvergadura.
Apenas dam os um 'pequeno afloramento, publicando a sinomia correspondente a ca'da
nome. Assim
Burrus, Maurice (frances)
Urwick, Reginald Henry (ingles)
Diaz (refere-se ao Dr. Jose Ant6nio de Almeida Oias)
Ferreira, Coronel Andrea Ferreira
Trincao, Prof. Carlos Pinto
Pinto Basto, Ant6nlo
Godlnho, Coronel Vitorlno
Mazza, colecclonador Italiano apenas 'referenciado com este nome pelo seu amigo
Constantino Salvi. Psg. 48 de "Postmarks of Portugal .. Londres 1929.
Salvi, LIeut. Colonel Constantino (italiano)
Folgosa, Conde de
Souza, Alberto de
Seria muito interessante falar de todos estes reputados coleccionadores, mas lamentamos que 0 tempI) dlsponlvel tal nlio nos permita.
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ROTEIRO

DE

EXPOSl90ES

STOCKIIOLMIA 86
Exposi~io

Mundial na Succia

A Suecia ja reallzou, anteriormente, duas
grandes exposic;:Oes filatellcas internacionals.
A primeira, denominada Stockholmia 55, teve
lugar em 1955 e destinou-se a asslnalar 0
primeiro centenario dos selos suecos.
oezanove anos depois, em 1974, desenrolou-se a Stockholmia 74, tendo como justificac;:Ao 0 facto de os coleccionadores suecos desejarem mostrar a sua gratidAo pela
amabilidade que sempre encontraram em
todos os certames em Que participaram no
decurso dos anos, Quer como expositores
Quer como simples visitantes.
Agora, anuncla-se para aquele pars n6rdlco outra assinalavel manifestac;:ao filatelica
Que mantem a denominac;:ao das anteriores:
Stockholmla 86.
oesta vez, sao duas as justificatlvas para
a sua efectivac;:ao: em 1986, 0 Servic;:o dos
Correlos da Suecia periaz 350 anos e a
Federac;:Ao Sueca de Filatelia atingira 0 seu
primeiro centenario.
PERSPECTIVAS PARA A EXPOSICfAO

Como e natural, ja estAo delineados muitos
pormenores relatlvos ao certame. Asslm, decorrera na Feira Industrial de Estocolmo,
onde, estarao a disposic;:o de exposltores e
visitantes 26 500 metros Quadrados. Por outro
lado, havera ainda amplos espac;:os destinados
a vestibulos e locais de descanso, saloes
para congressos, recintos para exibic;:ao de
filmes e bons restaurantes. A Feira Industrial,
conQuanto se localize a periferia de Estocolmo, possui excelentes comunicac;:Oes Que
permltem 0 acesso rapido ao centro da cldade.
A Stockholmla 86 sera Inaugurada na tarde de 28 de Agosto de 1986, prossegulndo
ate domingo, 7 de Setembro. A sua organlzac;:o cabe ao Servic;:o de Correios da Suecla
e a Federac;:ao Fllatellca Sueca a qual, para
o efetlo, estabeleceu uma fundac;:ao Intltulada Stlftelsen Stockholmla 86.

A manifestac;:ao decorrera sob 0 patrocrnlo
da Federac;:ao Internacional de Filatelia, 0
Que Ihe garante todas as condic;:Oes de idoneidade no capitulo regulamentar.

j~~,;i
~

r-

I(HO\..~·

V)

FRIMARKSUTSTALLNING
EDICfAO DE SELOS

Como e habitual, serao feitas varias emissOes filatelicas, as Quais para alam de participarem na promoc;:ao do certame, permltirao recolher largos fundos para ocorrer
aos elevados gastos Que manlfestaC;:Ao de
tamanha envergadura obriga.
A primeira foi emitida em Malo do ana
passado, constando de um «carnet» contendo
a reproduc;:ao de Quatro selos.
Foi a primeira vez Que na hist6rla dos
selos postals suecos apareceu um selo reproduzido num «carnet.. , contendo este uma
folha na Qual figura a reproduc;:ao de Quatro
antigas estampllhas do Pars.
Por ultimo, registe-se Que 0 comlssarlo
para Portugal designado pela Federac;:ao Portuguesa de Filatella para esta importante
exposlc;:ao, e 0 dr. Manuel Portocarrero (lEst.
Int. Clrcunvalac;:ao, 9427 - 4200 Porto). a
Quem os interessados em obter mals elementos e partlclpar nesta manlfestac;:ao poderilo contactar (SG).
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DIA MUNDIAL DA

POUPAN~A

o Gabinete de Relavoes Publieas da Caixa
Geral de Depositos, sob a egide da Assoeiavao Internaeional das Caixas Eeonomiea$, vai
uma vez mais assinalar em Portugal, 0 DIA
MUNDIAL DA POUPAN9A.

MOSTRA FILAnLICA DE

.. OS

CARLOS ..

A Seevao Filateliea de .. Os Carlos .. Grupo Cultural e Fifantropieo, vai levar s
efeito nos dias 9 e 10 de Novembro proximos, nas suas instalsvoes sitas na Prava da
Alegria, 38-1.", em Lisboa, ums mostrs filateliea integrada no 55." aniversario aa agremiavao que a patronizs.

o eertame esta aberto a partieipavao de
todos os soeios da eoleetividade que, obviamente, tflm todos 0 onomastieo Carlos, e
tambBm a nao assoeiados desde que comprovadamente ten ham aquele nome. As senhoras poderao ehsmar-se Carlas, Carolinas ou
Carlotas. A inserivao e gratuita e 0 tema 13
livre. A todos os expositores sera ofereelds
uma medalha.
Regista-se com satislavao que nesta comemoravao tem papel inffuente a Filatelia_ Na
verdade, a data, que tem lugar a 31 de Outubro, sera assinalada com uma Mostra Fi/ateliea do tema "Poupanva", que se desenro/ara, este ano, nas magnlfieas insta/avoes
da Fifial deste Instituto de Credito, no Porto,
situada na Prava D_ Joao I_

No local da mostra luneionara, no aia da
inauguravao, um Posto espee'al de Correio
que utmzara um earimbo alusivo ao evento.
Estars tambem a disposivao dos interessados um sobreserito especial.
Os interessados em participar nesta mostra, deverao solicitsr 0 impresso para inscrivilo para a morada indlcada. (SG)

MOSTRA FILAT~LlCADA UNIAO DE BAN COS

o eertame deeorrers ate ao dia 8 de Novembro podendo ser visitado nos dias uteis,
no horario normal das instituivOes banearias,
ou seja, das 8.30 horas as 11.45 e das 13
com prolongamento ate as 19 horas. Nos
dias 1, 2 e :3 (feriado, sabado e domingo) a
exposivao estars tambem patente, das 14
as 19 horas_
Havers um earimbo eomemorativo do even-

to que funcionara no Dia Mundial da Poupanva, no Posto de Correio instafado no local
da mostra. A Caixa Geral de Depositos poe
gratuitamente a disposivao d.os interessados,
um sobreserito espeeialmente eonfeeeionsdo
para a oessiao, psra alem de outras lembranvss.
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Tanto quanto 13 d.o nosso conhecimento, a
uniea evoeavilo fifateliea relaUva ao cinquentenario da morte de Fernando Pessoas (para
alem dos selos, claro), fieara a dever-se a
Secvao Filatelica da Associavao Cultural
e Desportiva dos Empregados da Uniao de
Bancos Portugueses, atraves da realizavao
de uma mostra filatelica que se realiza de 28
de Outubro a :3 de Novembro, nas suas instalavoes, na rua da Alffmdega, 156, em Usboa.
Pela primeira vez na historia desta agre·
miavao, 0 eertame contara com a participavao das melhores colecvOes dos seus
associados mais eredenciados.
TamMm, pela primeira vez, deverao partieipar os seus associados radicados nos ba/coes do Banco, da zona sui, convidados
espacialmente para 0 efeito, dando assim
uma mais ampla partieipavao he muito desejada palo nucleo promotor, mas so agora
eoncretizada.
No local do certame, funcionars, no dia da
abertura, um Posto de Correia pro vida de um
carimbo alusivo
manifestavao. (SG)

a

PHILATELlA'S5- uma EXPGsiC;ilo para todos
A filatelia tornou-se num dos passatempos
mais populares em todo 0 mundo. Tr~s a
Quatro mil hoes de Alemaes, de todas as idades, coleccionam selos postais. Assim e facil
de compreender Que a PHiLATELlA'85 - Exposh;:ao Internacional de selos postais - Que
tera . Iugar nos pavilhoes dolado do Reno,
do ParQue da Exposh;:ao de Col6nia prometa
vir a ser uma Exposic;:ao concorrida.
Ja asseguraram a sua inscric;:ao, mais de
110 expositores da Alemanha e do estrangeiro, tais como os correios federais alemaes
com os seus servic;:os de expedic;:oes filatelicas e um posto de correio especial, assim
como as administrac;:oes dos correios da
Austria, da Bulgaria, da Dinamarca, da FinIAndia, da Franc;:a, da GroenlAndia, da Islandia, de Malta, da Noruega, da R. O. A., e de
S. Marino.
Outros parses serao representados por
postais tais como: Austria, Canada,
Chipre, Gibraltar, 'Gra-Bretanha, Grecia, Guernesay, IIha <Ie Man, IIhas Feroe, Irlanda,
Israel, Jersey, Macau, Nova Zelandia, PORTUGAL, Republica Popular da China e Suecia.

Esta «Bolsa- Que constitui uma novidade
na hist6ria das exposiC;:03S filatelicas sera
organizada pela federac;:ao do comercio alemao de selos postais (Bundesverband des
Deutschen Briefmarkenhandels = APHVl. Ela
permitira aos filatelistas profissionais alemaes e estrangeiros, aprofundarem os seus
ocntactos e aos expositores apresentarem
a sua oferta ao neg6cio especializado internacional.
MOPHILA 85
De 11 a 15 de Setembro, decorreu, em
Hamburgo, a exposic;:iio filatelica internaclonal MOPHILA 85, na Qual participaram os
nossos cons6cios:
-

Carlos Jorge Kullberg, com Moc;:ambiQue
-1974/1980, Que obteve 1.° premio, alam
de medalha de participac;:ao;

-

Miguel Jose Pessanha. com inteiros Postais de Portugal-1974/1983, com 3.°
premio e medalha de participac;:ao;

-

Raul Soares, com Portugal 1974/1983, medalha de participac;:ao;

-

vrtor Coelho, com 25 de Abril, medalha
de participac;:ao.

ag~ncias

Numa superflcie total de 10.000 m2, os filatelistas encontrarao tudo 0 Que ambicionam.
Por outr~ lado, ao mesmo tempo, tirarao proveito de um amplo programa deanimac;:ao
com exposic;:oes especiais e actividades diversas.
Das exposic;:oes, citam-se as Que apresentam «Temas <Ie caminhos de ferro do mundo
inteiro» na ocasiao do 150.° aniversario dos
caminhos de ferro alemaes com apresentac;:ao de moldes em miniatura; Voos de naves
espaciais, e Postais hist6rios de Col6nia.
Esta prevista a emissao de posta is especiais, pelos correios federais da Alemanha, e
de um bloco de selos postais no «dia da
Bulgaria» em Col6nia.

«Bolsa» para

neg6cio filatellco, na vespera
da PHILATELIA'S5
0

Entre os extras da PHILA"fELlA'85 de Co16nia, temos Que mencionar ainda a -Bolsa»
reservada ao comercio filatelico Que decorrera na Quinta·feira, 7 de Novembro de 1985,
das 15.00 as 20.00 horas, no ParQue das Exposic;:oes de Col6nia, um dia antes da inaugurac;:ao da :Exposic;:ao.

As bonitas e valiosas medalhas de participac;:ao sao de prata.

o catalogo desta Exposic;:ao merece destaQue especial pela sua confect;:ao luxuosa,
atraente, rica, pr6pria para figurar numa
estante.
As inscric;:oes bem como a ocupac;:ao dos
Quadros foram inteiramente gratuitas. (VCl
PLANO DE EMISSOES DE SELOS POSTAIS
PARA MACAU PARA 1986
MACAU
03.02.86 -

Signo Chines do Ano Lunar - Ano
do Tigre
10.04.86 - 4.° Centenario da Elevac;:ao de
Macau a cidade
22.05.86 - Instrumentos Musicais Regionais
28.08.86 - Meios de Transporte Tradicionais
- Barcos de Passageiros
28.10.86 -10.° Aniversario das Forc;:as de
Seguranc;:a de Macau - Fortalezas
de Macau
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LEGISLAC)[O

DE

INTERESSE FILATELICO

compila~a'O

Portaria n.o 19/85. 7.1.1985. EmissAo de
selos, com tarja fosforescente, alusivos a
.. Unlformes Militares Portugueses - 0 Exer·
cito".
Portaria n.O 71/85. 4.2.1985. EmissAo de
selos, com tarja fosforescente, alusiva aos
.5 seculos de Azulejo em Portugal» - 17.°
grupo.
Portaria n.o 72/85. 4.2.1985. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva aos
.. Insectos dos Acores».
Portaira n.O 89/85. 9.2.1985. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, comemorativa
da .Europa 1985 CEPT •.
Portaria n.o 182/85. 3.4.1985. Emissao de
selos com tarja fosforescente, alusiva aos
.5 Seculos do Azulejo em Portugal .. _18.°
Grupo.
Portarla n.o 183/85. 3.4.1985. 'EmlssAo de
selos, com tarja fosforescente, comemorativa
dos .. Quiosques de Lisboa».
Portarla n.o 191/85. 6.4.1985. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva ao
.Ano Internaclonal da Juventude ...
Portaria n.o 209/85. 15.4.1985. Emlssao de
selos, com tarja fosforescente, aluslva ao
«25.0 Aniversarlo da EFTA".
NORMAS PRIVATIVAS

OS 001285 CA. 15.2.1985. Extincao da CTFU
1 de S. Bento (Porto) e reabertura ao pu·
blico da CTFU da Batalha (Porto).
DE 000485 CA. 21.2.1985. Supressao da CTFU
4 a) de Rocha de Conde de Obldos (Usboa).
CC 001085 DGC. 25.3.1955. Cartas ao Pai Na·
tal ou .Menino Jesus».
.
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de ], R. Dias Ferreira

CC 001285 DGC. 8.4.1985. Estabeleelmento
da Estaciio Itinerante de Lagos.
CC 001385 DGC. 15.4.1985. Correspond6n•
eias obtidas em computador. Sistema Maller.
Aviso. 10.2.1985. Maquina de franquiar «Neopost», mod. 5505. Aprovacao.
VINHETAS
AUTORIZACOES DE CIRCULACAO

Nos termos do n.O 8.1 da CC001479DGC,
de 15.MAI., abaixo se relaeionam as autorl·
zacOes para afixacao de vinhetas nas cor·
respond6nclas e encomendas postals que se
eneontram em vigor.

Vinhetas autorizadas por 1 ano
Empresa Publica dos Jornals Notfclas e Capl·
tal • Usboa - Autorlzacl!io de 28-8-84.

Vinhetas autorizadas por tempo Indeterrnl·
nado
Ag6nela Abreu (Viagens Abreu, Lda.) -Au·
torlzacao de 22·5-68.
Fabrlca Lusitana • Alcains - Autorlzacao de
8·2-60.
Papelaria Academlca • Coimbra - Autorlza·
Cao de 17·1·78.

Vinhetas autorizadas sem encargos
Cruz Vermelha Portuguesa
Instltuto Nacional de Estatistlca
Liga Portuguesa de Profilaxia e Recuperacl!io
de Surdos
Movlmento de Orientacao Vocacional (Por·
talegre)
Fundo de Socorro Social.

LISTA DE SOCIOS

DO
·CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST ALTERACOES -

US-rE DES MEMBR'ES

REINGRESSOS -

NOVOS SOCIOS

PORTUGAL

256 -

Pedro Eduardo Gard Ribeiro Brito.
R. Almeida e Sousa, 14-4.· Ot.·. 1200
LlSBOA.

308 -

Dr. Jose Manuel da Costa Pereira
de Almeida. Urbanlzac;ao do Falcao,
lote 502 6.· C - Pontlnha. 1675 LIS·
BOA. TCV. 60. N. U..

656 -Dr. Nuno Afonso Henriques dos San·
tos. Av. dos Bombelros Voluntarlos
de Alges, Lote 111·3.· Esq.o. Alges.
1495 Llsboa. (P) Po. T. N. U. 60.
Insular. 2.67 B. 93.
1696 -

Ant6nlo de Figueiredo Tonda. Rua
Cardoso Avelino, n.o 131. 5100 LA·
MEGO. (M) Po. Fr. In. 'Es. T. C. V. N.
U. 60. 90. 93. 94.

1927 -

Isak J. Azrlel. Apartado 1244 -1007
Llsboa Codex (M) Po. Fr. In.
T. C. 60. N. U. 1. 2·A. 34. 59. 72·A.

2100 -

JOBO LuIs da Silva de Carvalho. Rua
Projectada a Rua 23 - Lote 1·2.· Esq.·
B.· Arneiros. 2500 CALDAS OA RAI·
NHA. (M) Po. Fr. Es. In. T. C. 60.
N. U.

2104- Jose Manuel Pals dos Rels - Rua Dr.
Joao de Barros, 91·2.0 Dt.o - 2725
Mem Martins - (M) Po. T. C. V. 60.
N. U. 90. 94.
2105 - Jose de Paula Hungrla - Rul Miguel
Bombarda. 19-1.° - 2775 Parede (P) T. C. V. 60. N. U. 93.
2108 - Alberto Duarte dos Santos - Rua
Afonso Domingues, 42·1.0 Esq.o 1100 Llsboa (A) Marcas postals
de 1.

2111 -

Carlos Mendes da Fonseca Mattos.
Rua Marqulls de Frontelra, 4, 4.0 Esq.o
1000 Lisboa. (A) Po. Fr. In. T. C. V.
60. 1. 2. 93.

2116 -

Dr. Jose Altlno -Monteiro da Silva
Pinto. Estrada de Vlnhals Predio Feliz.
5300. Braganc;a. (Ml Po. Fr. In. Es.
T. C. V. N. U. I. 2A. 93. 94.

2118 -

Jose Marla Marques. Av. Grao Vasco,
36-2.· Dt.· 1500 Llsboa. (P) Po. T. C.
V. N. 60. 1. 55. Macau. 93.

2120 -

Vitor Manuel de Oliveira Santos, Rua
Dr. Aurelio Ricardo Belo cst, 2.· Esq.o
2560 Torres Vedras. (M) Po. Fr. In.
C. 60. N. 1. 2A, desde 1939 (Inclusive) no. Motorlzadas. T41. T44.
Bombelros.

2127 -

Marla da Concelc;Ao dos Santos da
Luz Mestre. Rua Dr. Francisco G.
Oliveira, 42. Vila Nogueira de Azel.
tao. (M) 60. N.-1. 94.

2134 -

Fernando Jorge GraCia de Pau'a Jacob.
Rua Candido dos Reis, 49-1.· Dt.· 2800
Almada (P) . Po. Fr. T. C. V. 60. N.

1. 93.
2136 -'Eng.· Manuel Jose Pereira. Calc;ada
da Mem6rla, 42·2.0 Esq.o 1300 Llsboa.
(M) Fr. In. T. C. V. 60. N. U. 3. 90.
2137 -Jose Lima Falardo Anastaclo. Rua de
St." Isidro, 39. 2100 Coruche. (P)
T. C. V. 60. N. U. 1. Tematlcas.
2140 - -Manuel da Silva Santos. Rua Cldade
de Setubal, 5. 7540 Santiago do Ca·
pem. (P) Po. T. C. V. 60. N. U. 1. 2.3.
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2141 -

Ant6nio Pedro Soares Gonc;:alves
Crespo. Rua D. BIDeD E. Lote 2_1.°
Dt.o (8. Rua Ant6nio Nunes Sequeira).
2735 Agualva Cacem. (M) Po . T. C.
V. 60. N. U. 66. 67B. Pagelas 1. 2A.
Tematicas Europa (CEPT) T33 . 90.
93.

2143 -

Manuel Francisco Veiga Gouveia Mourao. Escola Pratica de Infantaria.
2640, Mafra. (M) C. 60. N. U. 1. 2A.
93,94.

2146 -

Luis Manuel Gano Lopes Sardinheiro
Rua -Dr. Qeulroz Vaz Guedes, 61 .
2096 Alpiarc;:a. (M) T. 60. N. U. 1.

Maria da Conceic;:ao Silva Gomes de
Almeida Nunes. Rua Passos Manuel,
99. 60. 1100 Lisboa. (P) T. C. 60.
N. U. 3.
2149 - Paulo Jorge Bras Kri.iger. Av. Brasrlia, 6-1.° Esq.o Apelac;:ao. 26B5 Sacavem. (P) Po. Fr. T. 60 . 1. 2. 2A. N.
de prefer~ncia. 90/2. 93 .
2150 - Joao Correia Beatriz Evaristo. Rua
Coelho daRocha, 48, rIc Esq.o, 1200
Usboa. (M) Es. Po. T. C . V. 60. N. 1.
15. 19. Tonga. T45. Tematica figuras
celebres . 94. 107.
2151 - Dr. Ant6nio Mendes Leitao Serra. AIpedrinha. 6230 Fundao (M) 'T. C. V.
60. N. U.
2159 - Ant6nio Joiio Oaun e Lorena Bruges
de Oliveira. Prac;:a da Alegria, 9. 1200
Lisboa . (oM) T. C. V. 60. N. U. 1. 5 .
2A. 90. 93. 94.
2166 -Irineu Bernardes Ferreira . Rua Jacinto Nunes, 7-c/v-D. F. 1100 Lisboa .
(M) T. C. V. 60. N. U . 1. 2A. 93.94.
2170 -Joaquim Cesar da Fonseca Brioso.
Rua Jose EstAviio, 66 . 3800 Aveiro .
(M) PO . Fr. In. T. C . 60. 5. II partir
de 1970 e N. U. Tema Pontes s6 de
5. N.
2175 - Ant6nio Alberto da Cruz Pinheiro.
Beco da Barbadela, 18-2.° Esq .o, 1100
Usboa. (M) Po. Fr. T. V. C. 60. N. U.
1. 2A. 93. 94.
2176 - Prof. Noemia da Cruz. Rua Tomas da
Anunclac;:ao, 43-6.° ESQ.o 1300 UsbolJ.
(M) Po. Fr. In. T. C. V. 60. N. 1. 2A .
iDA. T14. 90. p. 3.
2183 - Luis Filipe de Oliveira Santos . Apattado 22. 25BO Alenquer. (M) Po. Fr.
In. Es. T.60.N.1 Tematicas de peixe&
e Astronauica . 90.94.
214B -

24

21 B7 -

Artur de Matos. Rua Doutor Ega!;
Moniz, 23-3.° ESQ.o, 2675 Odivelas.
(M) T. C. V. 60. 3. 94.

2189 -

Jose Monteiro Barata. Rua Ricardo
Jorge, 9-2.° Esq .o, 1700 Lisboa. (M)
Po. Fr. T. C. V. Temas .. A Crifm<;a» e
..A Guerra de 1914/1 BD. 90.

2191 -

Joao Albano Ribeiro Ferreira. Rua
Jose Relvas, 337. 2090 Alpiar<;a. C.
60. N. U.
2194 - Helder Duarte Mascarenhas. Rua Attur Ferreira da Sliva, 11-4.0-Esq.·,
Moscavide. 1100 Lisboa. (P) T. C. 60.
N. U. 1. 2A.
2197 -Cor. Manuel Fonseca Ferreira Pinto
Basto Carreira. Avenida infante Santo, 4-2.° Dt.o 1300 Lisboa. (M) T. C. V.
60. N. de prefer~ncla. 1. 2A. Tematica
de Fogo. Bombeiros. Protecc;:ao Civil.
90. 93.
219B - Paulo Jorge Trovao Bandeira Meira.
Rua D. Pedro Cristo, 1_1 .° Esq. 1700
Lisboa. (P) Po. T. C. V. 60 . N. U.
2199 - Fernando Rui Gomes Alves das Neves. Rua de Fanares, 13-3.° Esq . 2725
Mem Martins. (M) Po. Es . Fr. In. T. C.
60.2B.2C.67A.T7. de 3.67.67B.90.93 .94.
AV (Fauna) .
2200 - Ant6nio Lurs dos Anjos Pinto. Rua Or.
Emlliano Costa, 87-2.° Esq.o. BODO
Faro. (P) Po. In. T. C . 60. N . U. 3. 90.

94.
2202 -

Ant6nio Silva Oliveira, 2130 Benavente. eM) T. 60. N. 94.
2204 - Carlos Manuel Gonl,falves Pinto Baptista Chan6ca. Rua Gonc;:alves Crespo,
3-2 .° Esq. 1100 Llsboa. (M) T. C. V.
60 . N. U. 3.
2206 - Prof. Virgilio de Sousa Andrade. Rua
21 N.o 6. Bairro da Encarna<;iio. 1BOO
Usboa. (A) T. C. V. 60. N . U. 1. 2A.
15. 19. 21. 28. 56. 93. 107. Simplified
Cat.
2208 - Manuel dos Santos Lourenl,fo. Rua
Marqu~s de Olhao, 14-2.° Ot.° 1900
Lisboa (M) C. 60. N. 1. 93 .
2209 - Eng . Rui Manuel Antunes Gonc;:alves
da Rosa. Av. Embaixador Augusto de
Castro, 12 Cave Ot.o 27BO Oeiras. (P)
T. C. 60. N. U. 1. 3. 90. 93 .
2210 -Fernando Madureira de Almeida . Rua
do Infante D. Henrique, 125-3.° 4000
Porto. (M) Po. Fr. V. C. 60. N. U. 1.
90. 93.94.

2213 2215.-

2220 -

2222 2224 -

2225 -

2226 -

2228 -

2234 -

2235 -

2236 -

2237 -

2238 -

Jose Joso Lino. 2250 Constancia. (M)
Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 93. 94.
Eng .o Luis Manuel Lacerda Aires. Rua
S. Bento, 363·7 .° D. 1200 Lisboa . (M)
Fr. Es. In. T. C. V. 60 . N. U. 1. 2. T7 .
Flora.
Carlos Jorge 'Kullberg . Rua Gomes
de Amorim, 9. 2710 Sintra . (MIA) Po.
Fr. ,In. T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 8. Antigas col6nias dos -parses europeus e
estados independentes. 90. 93 . 94.
Armando da Costa Riberro. Av. Ivens,
16, 3.° F. 1495 Dafundo. (P) Fr. Po.
C. V. 60. N. de prefer{mcia 1. 2. 93 .
Gil dos Santos Guerrerro Joao. Rua
Patrso Lopes, 46. 8100 Ouarteira.
(M) Po. Fr. T. C. 60. N. U. 94.
JoaQuim Manuel Leal Durso . Rua Dr.
Joao Couto, 11-5.° ESQ .o 1500 Lisboa.
Es . In. Fr. AI. It. T. C. V. 60. N. U. 1.
93. 94.
Prof. Stephen Washburne . Av. de Brasilia, 24-1.° Dt.o Bairro Dr. Augusto
de Castro. 2780 Oeiras. (A) In. AI.
Po. 60.1.2. (1799-1960) . 91 . 93 .
Rui de Campos Branco. Rua Diogo
Goncalves, Late 4·r/c. Dt.o Apartado
n.O66 . 8501. Portimao Codex. (M) Po.
T. C. 60. N. U. 1. 66. 67B . 73. 93.
Yassin Gulamhussen. Av. dos Estados
Unidos da America, 14_6 .° ESQ. 1700
Lisboa. (p) Po . In. T. C. 60. N. 1.
90.97.
Dr. Ant6nio Eduardo Cabral Rego.
Rua Ant6nio Patricio, 22-r/c. Dt.o
1700 Lisboa (M) Po. Fr. 60 . 1.
Manuel Goncalves da Silva . Praceta
Simoes de Almeida Junior 3, 3.° Dt.o
Oueluz Ocidental. 2745 Oueluz. (M)
Po. T. 60. N.U .1.2B.3C Cabo Verde
12.19.24.93.107.
Artur Manuel Parreira Reis. Rua do
Paco, 27. Alvor. 8500 Portimso. (M)
T. C. 60 . U. T14. 93.
Joao Manuel Gomes Lima Anastacio.
Rua de Santo Isidro, 37-39. 2100 Coruche. (P) In. Fr .. T. C. 60. N. U.

2242-·Jairne Afonso Paiva Martins. SuI.
Posmil. 3660 S. Pedro do SuI. (M)
Po. Fr. In. T. C. V. 60. N. U. 1. 2A.
21. N. Unidas. 90. 93 .
2699 - Alvaro Jose Ramos Medeiros. Rua
Miguel Bombarda, 46. 8200 PAOERNE. (P/ M) Po. Fr. In. T. C. 60 . 1. 21.
66. 67 B. 90. 94.

2741 -

Ana Paula Tomas Garcia. Rua Pascoal
de Melo , n.O 7-3.° Fr. ESQ. 1000 L1SBOA . (P) Po. In. T. 60 . U. Temas .

2742 -

Raul Alberto Serra da Silva Fernandes. Praca D. Joso I. 3 A. 2700 AMADORA. (P) Po . In. T. C. 60 . N. U. 1.
25 CEPT. J . Paulo II.

2743 -

Ant6n io Alberto Pereira Simoes Pombo . Rua 1.() de Maio - Cotovios 2600 VILA FRANCA DE XIRA. T. C.
V. 60 . N. U. ,87 B.

2744 -

Joso Carlos Alves Almeida Rolo. Rua
Diogo Bernardes , 9-r/c Dt.o. 2700
AMADORA. (p) Po. In. T. C. V. 60. 1.
N. U. Tematica : Lubrapex. 94.

MACAU
2745 -

Luis Miguel de Lemos Barrote e Ferre ira . Av. Coronel Mesquita, 2-G .
MACAU . (M) Po. In. Chines. C. 60.
N. Procuro 60 Fiscal Postal de Macau. Tudo filatelico sabre Macau. 68
da R. P. China. Formosa. Hong Kong .
1. 66 de 1. 60 . 2.

ESPANHA
1254-- Miguel Echague . Apdo. 60136 . 26060
MADRID . Es . Fr. T. 60 Suecia. Islandia 16. 19. Tematicas medicina e
Europa. 90. 92.
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BOlSA FILATEllCA
Espaco a dlsposlCiio de todos os leltores que podem aqui Inserlr
o seu anunclo ao prec;o econ6mico de 25$00 por IInha.
Precarlo de Sobrescritos do
Prlmelro Dla de PortugalSe colecclona os envelopes
edltados pelos correios (ou
pensa coleccionar), todos com
series completas, nao delxe
de solicltar este precario. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Ralnha.
Se e revendedor - Temos
em distribulciio gratuita um
precario de pacotes com selos, tematicos e o~tros, alam
de todo 0 material filatalico,
e Que natural mente Ihe interessa. Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Rainha.
Tiras plasticas e classificadores E todo 0 restante
material filatalico. Em distribuicao gratuita, um preCarlo
Que Ihe sera remetido com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa SimOes - 2500 Caldas
da Rainha.
Europa de oleste. Ofereco
aos melhores precos sarles
novas tematicas ou outras,
Incluindo novidades. F. Lou·
reiro, Rua Eng.· Ferreira Mes·
QUita, lote A-1.· D-1000
Lisboa.
Precario de saries comple·
tas novas de PortugalAbrangendo 0 perlodo de
1953 a 1980, e multas ante·
riores. ·Envla·se gratis. Sergio
W. de Sousa SimOes - 2500
Caldas da Rainha.
.
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Compro e venda selos no·
Folhlnhas com as mais be·
vos e usados, Portugal e Co- los carimbos de Portugal 16nias, Novos Parses Lingua Estavam editadas ate final de
Lusa e Estrangeiros, asslm 1980, 457 folhlnhas com mar·
como todos os Temas, Blocos, cas dlferentes. Salvo a mime·
Sobrescritos, etc. Remeta Lis· ro um, esgotada (e Que comtas em duplicado e selo 20$00 pramos par muito bam preco),
para resposta a: Silva Pereira, esta a tempo de adQulrlr todo
Rua Ant6nio Nobre, 43-2.°, Dto. a conjunto. Em distribuiclio
- 1500 Lisboa - Tel. 784816. um catalogo·precarlo, que envlaremos gratis a simples pe·
dido, bem como amostras para
Selos novos em clrculacao Quem nlio as conheca. Sergio
Em liquidaciio dos seus W. de Sousa Simoes - 2500
pedldos de selos au material Caldas da Rainha.
filatellco, pode enviar·nos selos das emissoes de Portugal,
Jorge Vieira, Avenlda da
para usa na correspondancia.
Uma boa ocaslao para desfa· Boavlsta, 713-4." Dt." - 4110
zer-se do oue tiver a mals. Porto. Pretende par compra
Sergio W. de Sousa SimOes ou troco selos perfurados de
Inglaterra, Franca, Portugal e
- 2500 Caldas da Rainha.
Ex-CoI6nias. Base de compra
10 % de catalogo. Tambem
TEMOS EM "STOCK.. MI- pretende par troca ou compra:
LHARES DE S£RIES ESTRAN. provas, erros, -especimens ..
GEIRAS NOVAS - Todos as e cartas pre.filatellcas ate
1930.
palses, todos as temas. Den·
teadas, nlio denteadas. Blocos.
Qualquer que seja a pals au
voca Que sabe escolher ...
a tema que colecciona, expe· pais clarol Escolhe folhas em
rimente envlar-nos a sua lista formato Internaclonal nos made faltas. Filatelia S£RGIO W. delos Normal, Extra ou luxo,
DE SOUSA SIMOES - 2500 para montagem das suas co·
CALDAS OA RAINHA.
leccoes, editadas par Sergio
W. de Sousa SimOes - 2500
Caldas da Ralnha. Amostras
PROCURO PORTUGAL E contra esc. 80$00 para despe·
MACAU, novos e usados de sas, logo deduzidos na prl·
1850 'a 1975 - e inteiros pos· melra compra.
tals, aerogramas, cartas, etc.
Ex·Col6nias NAO. Posso ofe·
Compro .. SELOS & MOErecer novos de Espanha, An·
dorra e Franca e usados de OAS.. numeros 2-3-4-5-6·7-8-9toda Europa e -Filiplnas. Sem· 10-11-12-13-14-21-36-39 Respos·
pre base Yvert. Jose Rodri· ta a FGC·Clube Filatelico de
guez - Apartado 781 - 30080 Portugal - Avenida Almlrante
Rels, 70·5.° D 1100 Lisboa.
MURCIA (,Espana).

VENDO -PORTUGAL FI
N.08 2 a 10, 12 a 83
e 85 a 118 (anos 1926 a 43)
par 6.000$00 e conjunto 66
pagelas en (N.08 57, 63, 96,
100, 121 a 126, 128 a 144 e
146 a 161) par 2.000$00.
Telef. 883431 .

T~LlCO

Compro selos comemorativas ,de Portugal. Pago DM4.
- au US$ 1.30 par 100.
Correspond6ncia em alemao, franc6s au ingl6s.
KURT HOFMANN.
Talstrasse, 134, Bernhausen
7024 Filderstadt. Alemanha
Selos vendo. Novos e usados de Portugal com 50 % de
desconto. Jose Lurs Malheiro
Casa da Quinta. Carde. 4620
Lousada.
Troco selos 100/100. Visltas do Papa Joao Paulo II a
Portugal e outras partes do
mundo. Jacek Maciag. P. O.
Box 251.PL·90·950 Lodz 1. Po16nia.
Novas emissOes de todo a
mundo par parses e temasEsta
uma das nossas grandes especialidadesl Melhores
pre cos e desejo de servir
bem. Peca circular de InscriCao prontamente enviada. Sergio W. de Sousa SimOes2500 Caldas da Rainha.

Doy sell os y monadas espanolas. Deseo monedas, Iibros
revistas. Qualquier pais. Juan
Gil Mateu. Urb. -La Graja»
C/Menorca, n.o 7. 43006 Tarragona Espanha.

PREVARIO DE S~RIES NO2."
VAS ESTRANGEIRAS PARTE (l-Z). Acaba de aparecer Contem a descriminacao de cerca de 10000 series
de parses compreendidos entre as letras I a Z. Dezenas
de temas especificados, mais
de cem palsesl Para a receber envie 65$00 (estrangeiro
a equivalente a $2.00 USA)
mesmo em selos como comparticipaciio nos gastos de
envio, e que pode descontar
no seu primeiro pedido. Diga-nas se recebeu a 1." parte
deste precario. (A·H). S~R
GIO W. DE SOUSA SIMOES
Telefone 31248 2500
Caldas da Rainha.

Selos vendo e compro, novas e usados. Contlnente e
ex-coI6nias. Bans precos. M.
Leitiio. Rua H. Late 19·1.°
Frente. Casal S. Bras, 2700
Amadora.

e

Procuramos para um cliente
as seguintes selos usados, carimbos leves, -numeras cat.
Eladlo. Acores - 27, 41, 44;
Macau - 29a, 29b, 30a, 30c,
31a, 219a; Angola 221a;
Inhambane - 4, 5, 7, 10; L.
Marques - 159; C." Mocamblque-113. Ofertas a Eladio de
Santos. Rua Bernardo LIma,
27 role. Dt.° - 1100 LlsboaTelef. 549725.

ATE NoQ ,21,0 COLECCIONADORES TEMATICOSI Ja temas em distribuiciio a segunda parte do PREQARIO DE
SeRIES NOVAS EST,RANGEIRAS, abrangendo parses compreendidos entre as letras I e
Z. Cerca de 10 000 series descrimlnadas e varias dezenas de
temas. Para a receber, envle-nos 65$00 como comparticl.
paciio nos gastos de envlo e
que pode descontar no seu
prlmelro pedido. Diga-nos se
recebeu a 1." parte deste precario (A-H). S~RGIO W. DE
SOUSA SIMOES - Telefone
31248 - 2500 Caldas da Rainha.

Se visitar a ILHA DA MADEIRA contacte-me:
Venda selos novas em series completas e blocos de
quatro de PORTUGAL desde
1923 com nao denteados;EUROPA-CEPT desde 1956;
FRANvA desde 1945.
Tema Fauna .Anlmais em
vias de extinCao. da W. W. F.
em quadras. Assunto .. Ano
Internacional da Juventude»
em quadras. Aerofilatelia ..Sobrescritos 1.°8 voos Concorde, Air-bus» etc. MARIO
BAPTISTA SARDINHA. LEVADA DOS BARREIROS - 58
9000 FUNCHAL - Tel. 21505.

COMPRO «Lusiadas» (Portugal), cartas, postals, ambulancias, carimbos franceses,
nominativos, ensalos, provas.
erros, blocos, paquebots.
InscrlcOes marginais: Impressores e numeros de obras.
Resposta : Apartado 90. 2751
Cascais Codex.
Sobrescritos do 'CFP n.O 873
(Dinamizacao Cultural) carimbas Lisboa e Porto. Sabres·
critos do CFP n.o 876 (1.0 ani·
versario 25 de Abril) carlm·
bas Lisboa e Coimbra. Com·
pro . Vrtor Coeho - Resposta
ao cuidado do CFP.
Pacotes com selos tema·
ticos e par palses - 0 mais
campi eta conjunto de temas
jamais apresentado . Soliclte
precario. Sergio W. de Sousa
SimOes 2500 Caldas da
Ranlha.
COMPRO·TROCO Pecas
circuladas da Companhia de
Mocambique, Niassa, Lauren·
co Marques, Quelimane, Kionga, Zambezla. Respondo sempre .Paulo Sa Machado - Rua
Direita das Campinas, 33 4100 PORTO.
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MAKSIMOWICZ STEFAN,
VENDO: FDCs, postais maximos, carimbos, cartas anti- 1'5-90 BIALYSTOK 1.P.O.Box
294-POLSKA.
gas, correio aereo, provas,
I am interested by MINT
erros, ensaios, pre-filatelia, in- stamps, complete sets + Blocs,
teiros postais. B. F. e outros. WEST ,EUROPE and thematic
stamps all WORLD. Specially
COMPRO: Pre.tilatelia, carI am interested by stamps of
tas e postais maximos anti- the theme VISlliE .pOPE JOHN
gos, erros, provas, ensaios, PAUL II all WORLD.
I am interested by USED
etc. Pago bons prec;:os.
stamps, complete sets+Blocs
Felix da Costa IIha - Bairro of PARAGUAY, GUINEA EQUAda Ponte - Telef. 44429
TORIAL, AFRICA, ARABIA.
LATIN AMERICA.
2065 Alcoentre.
In exchange, I offer stamps
EAST EUROPE and OUBA
NORTH COREE. MONGOLIA,
Compro series usadas, com· VIET.NAM. Base exchange capletas, de Portugal, desde talogue YVERTand nominal.
1938 a 1961, inclusive. Vendo Correspondence 'English.
French.
blocos de Portugal N.o, 15, 16,
17, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 42,
COMPRO revistas .Merca45, 60. Tambem vendo pagedo Filatelico» das 1:', 3." e 4."
las de Portugal desde 1961 series e os n.O 1 a 19 da 2."
ate ao N.o 209, de 24/7/81. serie; .. Selos e Moedas» n.o
Condic;:oes a combinar. Carta 2 a 36; .Filatelia Tematica»
a Pedro Jose Waddington Pe- n.O 54 e 74/75. Resposta a
F. Ideias - R. Hosalia de Casters - Av. Joso Cris6stomo, tro, 1 - 2.° Esq. - 1700 LIS·
81-4.° -1000 Lisboa.
BOA.

NOS N.!.O VENDEMOS APENAS PACOliES DE TIRAS
PLASTICAS. DAM OS TAMBi:MI Igualmente classificadores, e pacotes de selos tematicos (mais de duas dezenas
de temas diferentes). Pec;:a a
circular «QUERO RECEBER
COMPLETAMENTE GRATIS».
Filatelia Si:RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
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Deseo sellos de Cuba, Nicaragua y China Popular usados.
Juan Gil Mateu. Urb. «La Grania». C/Menorca n.O 7.43006
Tarragona. Espanha.
Compro selos, cartas, pos·
tais e outro material filatelico.
Colecc;:oes e boas ·pec;:as isoladas. J. Trindade. Apartado
582. Urb. da Portela. 2685
Sacavem. Tel. 2515949.

Com pro e troco selos,
FDC's carimbos e franquias
mecanicas sobre 0 «Papa Joso
Paulo II», viagens, visitas recebidas, etc. Contactar por
escrito. Pref. Victor Pinho.
34-5.°, Rua Presidente Arriaga.
1200 LIS BOA.

SELOS PERFURAOOS. Pago
a catalogo ou troco selos de
Portugal com as perfuraci5es:
ABV • AT - AifC - A. TELES •
- OOA • CFCL • CFE - CFU - CI (Jaime Nascimento Almeida) CIN - eM • CM&I •
• CNN • CPM - CASA AFRI·
CAN A - CT - EI - ,EM • EML
(num circulo) FB • GLS - GECP • JCR • JNPP • MD - MOM - PBC • PL - RC • RI&C
SAC OR - SF • TOTIA (41 fu·
r~s). WCC. JORGE VIEIRAAv. Boavista, 1734.° Dt.o4100 PORTO. Tel. 691526.

Tr6co todos ou partes, coleccoes, isolados, novos, Ex-Col6nia de Mocambique, por
usados Portugal, Ex-CoI6nias,
base Eladio. Disponho 13 coleccoes 547/55 - 70 coleeIsolados 10coes 559/61 -495, 30-511, 50-514, 10-537,
80-538, 10-545, 30·548, 70-554,
70-55, 30-537, 10-560-Aereo
40-30, 30-31 Assist6ncia
50-38, 50-41.
Aceito estrangeiros Aves,
Fauna ,Flores, Desportos, s6
colecc;:oes e outras propostas.
Tel. ,848723.

LINDNER
o

MELHOR AT~ A DATA PARA APRESENTA~AO
E PR'ESERVAQAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS
PECAM PRECARIOS
FOLHAS NEU:rHAS, OLASSI·FICAOORES E CAPAS

•

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO
Agentes: Llsboa - Filamundo
Faro - I. Coelho
Colmbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

CASA A. MOLDER
RUA 1." DE DEZEMBRO, 101 _3.0
1200 LlSBOA -

Telef.

321514

TUDO PARA FILATELIA
SELOS ,DE PORTUGAL E ULTRAMAR
e a nossa grande especialldade
SELDS DE TODO 0 MUNDO
PARA TODOS OS TEMAS
Exposic;io permanente de Selos em
15 vitrines do Atrio do res-da-chilo
e no 3.0 andar (elevador)
COMPRA -

VENDA

Execuc;Ao rApida de pedldos
por correspondtncia

Prac;:a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comereia! BrasfJia
Sala 911 _9. 0
4100 PORTO

M. ALBUQUERQUE
1S Edenham Way
LONDON, W. 10-ENG'LAND
Grande Stock de Inteiros Postais
de Portugal e Territ6rlos
Ultramarinos
CARTAS PRE-ADESIVAS
Compra e Venda de Colecc;:6es
Catalogos Estrangeiros, Albuns
e outro materia filatelieo
Consulte-nos ou envie hoje
mesmo os seus pedidos
Aceltamos cheques em ESCUDOS
s6 para pagamento dos nossos
fomecimentos
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FILATELIA ENUMISMATICA
SIMARRO, LOA.
SELOS

-

MOEDAS

-

OBJECTOS

MEDALHAS
DE

-

NOTAS

COLECC;:AO

*
Catalogos naclonals e 'estrangeiros
Classificadores -

Folhas para .Albuns -

Lupas -

Pincras -

Capas -

Charnelras

Gullhotinas

Tiras plastlcas ccHAWID" -

etc.

*
AllEN08MOS LlSTAS DE FAll.JTAS 8M
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
novos e usados ate 50 % de desconto

*
PRAC;:A DE MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 113
CENTRO COMERCIAL BRASrLlA
4100
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PORTO

*

*

SALA 911-9.°

TELEFONE

69 86 38

c.

SANTANA

FILATELIA TEMiTICA OU POB PAIsES
GRANDE STOCK
NAcO TEMOS TUDO, MAS TEMOS OE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em series 'oompletas, novas, e $'em 'oharneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prel(os
R8MESSAS P.ARA liODO 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA L1BERDADE, 1~7 _1.°
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGOS ELADIO DE SANTOS PARA 1986
47.&
A

EDICAO

VENDA

1.° Volume

-

SELOS DE IPOR~UGAL, OONlllNENTAL E INSULAR, E DE ,MACAU ...................................... .
Pelo Correio: Porte e registo 95$00;

a cobranc;a

600$00

mais 47$50

o 2.° Volume a sair em Novembro, Incluir6:
-

SELOS DO EX-ULTRAMAR PORTUGU':S E DO'S
NOVOS PArSES DE EXPRESSAO PORl1UGUESA
RUA BERNARDO U1MA, 27 1100

TEL. 549725

LISBOA
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Malerial Filalalieo
(Farol)
Album de Portugal e estrangelro,
capas, estojos, classificadQres, folhas
soltas, expositores, pim;as, e todo 0
material desta conhecida marca alema
podera encontrar no representante em
PORTUGAL

JORGE M. S. LOPES
Rua S. Nlcolau, 26· 4.0 Sal a 3
1100 LlSBOA - Telefone 878360

PORTUGAL - COLoNIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

QUALQUER
PArs

MANCOLISTAS

I TEMA

CONTACrrE~NOS

ASSINATURAS

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

DOMINGOS DO SACRAMENTO
Mercado Filatellco de Lisboa
Rua do Cruclflxo, 26 - Telef. 324891
1100 LlSBOA

SELOS
PORTUGAL, EX-OOLONIAS E
ESTRANGEIHOS, CLASSICOS
S(:HIES, ETC.

Variado sortldo de series com~etas
e selos isolados, de Portugal
e Ultramar
Todo 0 material necessArio
ao Filatelista
Albuns de Portugal, Ultramar
Edh;6es Domingos do Sacramento

H. Sanlos Viegas
RUA 1.° DEZEMBRO, 45·3.°
TELEF. 36 58 52
1200 LISBOA

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.° dia
TODO 0 MATERIAL FILAULICO

CAPRIPHIL
THE " MUST'" MAGAZINE
FOR COl.!LECTORS

BaSIOS I Campos, lda.
R. Maria Andrade, 55 1100 LlSBOA

Tel. 8341 08
PORTUGAL

STAMP NEWS, OFFERS, TRADE EXCHANGE ADS

YARJ..V 4 ~SSUES
40 OR MOBE PAGES

CORTESIA

COLLECTORS' MESSAGES FREE I
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CURR8NT ISSUE US$2.00

do

CAPRIPHIL, BOX 79,
SF·00371 HELSINiK4, FINLAND

Dr. Eurico lage Cardoso

CoIeCclonar MIeI. ~ .. dNcobrIr
Portugal. Pan. p!II'II _
~ com este
IIYro original ou com _ Cartel .... AnUllls do.
Corre/os.
Portugal em SeIosIIn Stamps. 0 Ilvro que convlda
a ler e a vet os se/os portug_ como
expressio de cultura. Edl9io blUngue. Um

presente de pi'Mtlglo Internaclonal.
cartelras AnUllI. doe CorreIoL Os se/os de todo
o ano, de uma a6 ¥lIZ, para ear mala f6cU
colecclonar. Um ",.....,Ut para quaIquer Idada.

5eloslVrtugueses

ImJ18e115 que mlem sempremais

