
.... Au. .. .. • •• . .,. 

VISITE 
o 
MUS E U DOS c. T. T. 
RUA , D. ESTEFANIA, 175 - LISBOA 

A mais importante Colec~ao Filatelica Nacional 

HORARIO: 

DAS 15 AS 18 HORAS 

E AOS DOM I NGOS, DAS 10 AS 13 HORAS 

ENCERRADO AS 2. " FEIRAS E FERIADOS 

. ... ... -. ... .... 

COLECCIONE 
SELOS 
PORTUGUESES 

PARA INFORMA<;;:OES DE SAiDA DE NOVAS EMISSOES 

E PAGELAS DIRIJA-SE AOS SERVI<;;:OS DE FILATELIA DOS C. T. T. 

RUA ALVES REDOl, 9 - 1.° llSBOA 

•• • • .. 



SUMARIO: 

Boas-Festas . . . .. . .. . ... ... .. . . .. .. . ." .. . . .. .. . .. . ... .. . ... '" .. . 

ApeJo aos S6clos do C. F. P. que utilizam a servl.;:o de novldades .. . 

Urn carimbo prMilatelico datado de Cabo V. rde ... ......... ... .. . 

PaJestra sobre coleccionamento tematico profer:dn pelo Dr. Romano Caldeira Ca-

pag. 

2 

3 

mara .. .......... ...... .. ..... .. ...... . " ... ... .. . ... ... 6 

Exposi.;:oes e Mostras Filatelicas a reallzar pelo C. F. P. em 1976 ... 7 

Gran Premio Internazionale d'Arte Filatelica San Gabriele ... '" ... .. . 9 

Algumas notas sobre as selos de 5 Reis de D. Luis, emissao de 11:62 10 

Qual fol 0 mais bela selo portugues emitido no ana de 1974? ...... '" 11 

I Centenario da Morte de Alexandre Hercular 0 ... .. .. .. ... ... ... ... .. . 19 

Breve nota sobre dais selos de jornais e encomendas postais para caminhos de 
ferro .. . ... ... . " .. ...... . ... .... " ... ... ..... . ...... ..... . .. . .. .. .. '" ." 21 

Singelo Estudo sabre correia aereo de Angola ... .. . ... ... ... .. . ... ~1 

Regulamento Internacional das Colec.;:oes Temat/cas e de assunto ... 22 

Conferencla sobre a Seguran.;:a e a Coopera.;:ao na Europa 

LeglsJa.;:iio .. .. .. ... ...... .. . ... ... ...... ... ...... ... .. . 

Inventario da Blbliografia Fllatelica Portuguesa 

Consult6rio Fllatelico .. . ... .. . ... ... ... .. . .. . 

24 

25 

30 

32 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FED:ERA~AO PORTUGUESA D:E FILATiLIA (F. P. F.) 

S6clo n.· 451 da Associa.;:ao da Imprensa Nac-Dlaria 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEI)E: AV. ALMIRANTE REIS, 70-S.O-Dt.o (com elevoder) - LlSBOA-l -Telef. 823936 

CORRIESPONDtNCIA: APARTADO 2869 - lISBOA-2 - PO R TUG A L 

rEXPEDllENTIE - Ter~os e Sextos-feiros, dos 21 05 24 heros, e sabodes, dos 16 as 20 heros 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA QUOTlZA<;:AO 

LlSBOA e Concelhos Iimitrofes - Efectivos. 20$00 par mes; Junlores .. 10$00 por mes 

Contlnente (excepto Lisboa e Conce/hos limltroles) IIhas e ex-co/6nlas 
Correspondentes " 150$00 por ana . 
Junlores . . . . . . . 70$00 por ana ou eqUivalente em moeda local 

Brasil . . . . . . . . . . .. { 100S00 ana 
Espanha .. .... ... . 
Outros paises . . . . . . . U. S. 56,00., por ana 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO OU SELDS 
EM CURSO. SAO SOCIOS JONIORES OS MENORES DE 21 ANOS. 

.. 

A SEVERA 
RUA DAS GAVEAS, 55 - 57 * 
BAiRRO ALTO * LISBOA - 2 

Telef. 34006 

* PORTUGAL 

RESTAURANTE TiPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURA .NT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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Consult6rio 
Urn associado, grande filatellsta da capital 

do Norte, solicita aos -confradesD filatelicos 
l"esposta as duas perguntas que rerneteu 
a este -Consult6rio-: 
PERGUNTAS 
1. Tanto a aHistoria do Selo Postal Portu· 

gues.. como 0 catalogo Simoes Ferreira 
informam que os selos de D. Luis, fita 
dlrelta, impressos em papel porcelana, 

ESTUIDO ANALITICO 
No ultimo numero deste Boletlm publlcamos Un! 

artlgo Intltulado -Estudo Analltlco da Marca A em 
Cartas do Algarve antes de 1799- da autorla do nosso 
colaborador Dr. Joiio N. Gon~alves Novo, do qual 
constava urn quadro que salu com varlas -gralhas •• 

Do facto pedlmos desculpa ao autor do artlgo e &OS 
nossos prezados leltores, publlcando·se novamente 
o quadro completo com as devlda8 correc~Oe8 . 

TIPO I TIPO" 

1 12 10,5 
2 5,5 4,5 
3 18 19 
4 16 16 
5 6 5 
6 2 2 
7 1 2 
8 1 2 
9 0,5 1 

10 0,5 1 
11 16 15 
12 14 12 
13 1,5 1 
14 4,5 4 
15 4 4 
16 7 6 

ULTIMA HORA 
'Iano de emissoes para 19176 

De ocordo com a aprova~iio ministerial foram os 
crr autorlzados a emltlr as segulntes serleo de selos 
comemoratlvos: 

1 - Europa - 78 
2 - Exposl~iio Fllatellca INTERPHIL - 76 
3 - VI Centenarlo da Lei das Sesmarla8 
4 - Emlssiio dedlcada II Energla (Cicio de Recursos 

Naclonals) 
5 - Emlssiio dedlcada a Solos (Idem) 
6 - Centenarlo da Inven~iio do Telefone de A. G. Bell 
7 - Exposl~i!o Fllatellca -Lubrapex - 76. 
8 - Plano Naclonal de Alfabetlza~iio 
9 - Preyer e Prevenlr a Ceguelra (OMS) 

10 - Centenarlo da Calxa Geral de Dep6sltos 

Mals 8e Informa que para 8S emlasOes Exposlc;ao 
Fllatallca LUBRAPEX - 76 e VI Centenarlo da Lei das 
Sesmarlas sera edltado um bloco fllatallco. 

Filatelico 
foram emitidos em 1882, e indicam, para 
cada valor, os respectivos meses de 
emissao. 

Colecclonador de marcas portals hi 
quase 15 anos, nunca vi nenhum exem· 
plar com obliteraC;io daquele ano, nem 
tao pouco do ana de 1883. A mais antiga 
data que consegui registar e de Maio 
de 1884. 

Gostava de saber se sou eu que me 
mantenho em manifesta e permanente 
pouca sorte ou se a aquela informac;io 
carece de rectlficac;io. 

Ficarel multo grato ao confrade que 
possa fazer·me salr da duvida. 

2. Quando h6 anos comecei a fazer ums 
colecc;ao dos prlmeiros carimbos circu· 
lares datados, fiquel muito surpreendldo 
ao encontrar 0 carimbo de Vidago 
(n: 3.52.01 do Iivro Carimbos da data 
completa do Correio de Portugal, de 
A. Guedes Magalhies) com data de 10/4/ 
/79, sobre 0 prlmeiro pelo estampado de 
D. Luis (S. F." n: 53). E que 0 selo fol 
emltldo em Janeiro de 1880. 

E fiquel a aguardar que outros exem
plares me flzessem luz. Sucede, poram. 
que 0 carlmbo parece ser muito raro. 
pois nao voitel aver mals nenhum exem
plar, naquele ou noutro tipo de selo. 

Hs pouco, poram, vi um outro exemplar 
do carimbo e sobre 0 mesmo tipo de selo. 
Para minha maior arrelia, a data era 
9/3/79. 

Mas entao, 0 selo foi emltldo em 1879' 
em Vidago, ou 0 carimbo se manteve 
errado por longo tempo? 

Havers algum confrade que possa escla
recer·me? 

Devo acrescentar que nunea vi, sobre 
tal selo, data anterior a 8 de Janeiro de 
1880, excepc;io feita aos mencionados 
carimbos de Vldago. 

N. do D. 
A manelra como eate fIIatelista poe as perguntas 

sugerlu-nos que 0 crltarlo que pretendlamos saguir 
no que respelta 8S respostas fosse modlflcado. 

Asslm, achamos que tera malor Interesse serem 
OB pr6prlos leltores do nosso Boletlm a rametarem
.flOS as respostas aB quais serlio publlcadas nasta 
sa~lio. Estabelecer·se·A deata modo, um contacto, 
sempre beneflco, antre os fIIatelistas, assocladoa ou 
nlio do C. F. p .. sl6m de que, sendo snvladas vArlas 
respostas sobre 0 mesmo sssunto, permltlr6 asclarecer 
malhor e pergunta felta. Como a Bvldente, se 811' 
respostas a uma pergunta forem em numero elavado. 
teremos que salecclonar apenas algumas, como e 6bvlo_ 
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930as cg esi-as 

E tradi{:ao - quanta for{:a tem a tradi{:ao - que nesta apoca do ana 
as pessoas desejem umas as outras «Boas Festas:JJ. 

E natural que 0 C. F. P. 'e 0 seu Bo/etim, agora renovados, nao queiram 
quebrar a tradi{:ao e, por isso, aqui estamos a desejar aos s6cios do Clube, 
que sao os nossos leitores e a todos os filatelistas em geral, um bom 
Natal e um feliz Ano Novo. 

E costume tambam nesta apoca festiva os familiares e os verdadeiros 
amigos trocarem lembran{:as. N6s, Clube e Bo/etim, irmanados nas mes
mas inten{:oes aoferecemos» aos nossos amigos filatelistas, trabalho, 
dedica{:ao e, porque nao dize·/o, alguns sacrificios, esperando, como a 
6bvio, uma flretribui{:ao» por parte de todos aqueles, que se dedicam a 
causa da filatelia. Carinho pela nossa agremia{:lio, compreenslio para os 
que no Clube e neste Bo/etim labutam desinteressadamente, e, se possivel, 
uma ajuda que contribua para minorar as preocupa{:oes permanentes dos 
entusiastas que estao a frente dos destinos do maior c1ube filatalico, slio 
as formas que pode revestir a retribui{:lio que n6s mais desejamos. 

Natal. Dia da Familia. 0 minimo que se pode exigir nesta quadra 
festiva a paz, compreensao e amor. Este Dia inspira·nos a formular um 
desejo, no sentido de que todos n6s, am antes da fIIatelia, procuremos ser 
mais to/erantes, menos egoistas, e mais colaborantes, para que, como 
hom ens de boa vontade que somos, nos tornemos mais coesos tendo 
como objectivo elevar a filatelia Nacional ao lugar a que legitimamente 
tem direito aquam e alem·fronteiras. 

EURICO C. E. LAGE CARDOSO 
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Apelo aos socios do C. F. p, 
que utilizam 0 servic;o de novidades 

Urna das regalias concedidas aos s6clos 
do Clube Filatelico de Portugal e a utilizaQao 
do serviQo de novidades que, embora seja 
um dos mais absorventes, e prestado gra
tuitamente, como e do conhecimento de 
todos os associados. 

Um numero bastante slgniflcatlvo de s6-
cios aproveita esse direito estatutarlo 0 que, 
alias, muito sat.isfaz os dirigentes do Clube 
porquanto prbporciona conta.ctos sempre 
utels e desejaveis entre 0 Clube e os seus 
s6cios. 

Se isto e, porem, um dos aspectos posi
tivos que tal serviQo reveste, nao pode a 
C.F.P., infelizmente, deixar de (he apontar 
uma faceta negativa, que, no momento grave 
que 0 Clube atravessa, contribui em larga 
medida .para a preocupante sltuaQao finan· 
ceira que ja e sabida de todos os associ ados 
em gera!. ' 

,Com efelto, verifica-se que as contas cor
rentes de alguns s6cios que habitualmente 
utillzam 0 serviQo de novidades, apresentam 
saldos negativos q que eql:livale a dlzer que 
e 0 Clube que tem vindo a adlantar 0 dl
nheiro para a aquIslQao de selos dos s6cios 
oujEis contas se encontram nas condiQoes 
referidas. 
". £ evldente que jamais - a actual dlreccao 
do C.F.P. duvidou da honorabilidade daqueles 
86cios alguns ate com altos e valiosos ser
vicos prestados ao Clube. Simplesmente, a 
crise financeira que 0 mesmo atravessa nao 
se compadece com tais factos, nao podendo, 
de modo algum, a actual direccao abrir 
excepQ6es seja para quem for. Esta em cau
sa a sobrevM!ncia do maior Clube filatelico 
portugues. 

·Por tal motiv~, tem a direccao do C.F.P. a . firme conviccao que os verdadelros ami
gos do Clube e seus associ ados compreen
derao 0 seu apelo no sentido de, no mais 
breve espaQo de tempo, fazerem 0 acerto 
das suas contas no que respeita ao servico 
de novidades que Ihes e pr~stado com todo 
o interesse e rapidez. . 

Por tudo 0 que se deixa dito, a este apelo 
se junta uma comunicaQao: a partir de Ja
neiro pr6ximo nao podera 0 Clube satisfazer 
as requisiQoes feitas pel os s6cios, desobri
gando-se mesmo de atender qualsquer pe
didos de InscriQoes com caracter perma
nente, sem qualquer aviso previo, caso dS 

contas corentes dos interessados nao dis
ponham de sal do positiv~, de forma a cons
tituir um fundo de maneio para ser utilizado 
pelo ServiQo a que nos vimos reportando. 

o Clube esta certo e confiante que os 
seus estimados s6cios e amigos compreen
derao a razao de ser de tal atitude, que 
apenas tem como objectivo manter -vivo» 
o C.F.P., e se possivel, engrandece-io. 

,selos para 'Colec~oes 

Compra e vende de Portug~1 

e ex-provfncias ultramarinas 

J. M. Barros Rodrigues Hros. 

Rua do Arsenal, 80 

L1SBOA-2 

Telef. 36 76 01 

BOlETIM DO ClUBE FllAT£lICO DE PORTUGAL 

nesa, de Worta-Alto Egipto. Directores: 
Oioj Seven, Cladomiro e Horacio Leitio. 
RedacQao: R. do Sol, 158, PORTO. Forma
to: 114X172 mm. Publicados 5 numeros, 
com 80 pag., de Jan. a Mai. 

1899 - 900 - 0 PHILATELlSTA ANUNCIADOR. 
Porto. 

2.' PARTE - Publica!toes peri6dicas em curso 

Estao extintas todas as publicac5es perl6· 
dicas inlciadas no sec. XIX. 

3: PARTE - Catellogos 

1894 - FAUSTINO MARTINS. 
1895 - TABORDA 'RAMOS - Publicado por 

Matos & C.', R. Garrett, 81, L1SBOA. For
mato 90X150 mm, com 24 pag. Redigido 
em frances, des creve os selos de Por
tugal emltldos ate 1895, com as diversas 
variedades de papeis, denteados, etc. 

1898 - ANTONIO CANEDO DE AZEVEDO
Publicado pelo autor, R. de Belmonte, 25, 
PORTO. Formato: 68X177 mm, com 14 pag. 
Redigldo em frances, descreve as selos 
de Portugal emltidos ate Ago 98. 

1899 ·1900 - PRIX COURANT EN GROS DE 
TIMBRES· POSTE ET CARTES POSTALES 
DU PORTUGAL, COLONIES PORTUGAISES 
ET BRASIL por Costa Pereira, L1SBOA. 

4: PARTE - Outras publica!toes 

1893 - CATIALOGO DE SELOS DA, INDIA 
PORTUGUESA par Conde do Rego Bote
lho, L1SBOA. 

1895 - GUIA DO PHILATELlSTA por Alfre
do de Faria, EdlQao do autor. Formato: 
82X135 mm, com 194 pag. Imprensa Co
merclal, PORTO. 

1895 - LA GUERRE, AUX TIMBRES SUR
CHARGI~S DE S. TOM£ E PRINCIPE, *por 
J. A. Silva. EdlQao do autor. Formato: In 
4'0110, com 8 pag. lISBOA. 

NOTA: - Durante 0 seculo XIX foram publi
cadas varias obras e relat6rios ofi
ciais sobre ' os serviQos dos cor
reios de Portugal e de algumas co-
16nias. 

AORAlDIEICIMrENTO 
A Oireccao do Clube Filatelico de Portugal 

na impossibilldade de agradecer individual
melTte os votos de Boas Festas que de todo 
o pais e estrangeiro muitos dos seus associa
dos Ihe endereQaram, aproveita a oportu
nidade de, neste Boletim, a todos agradecer 
muito sensibllizada retribuindo os votos de 
urn Novo Ano repleto de felicidades. 

FILATELIA 
VICTOR SIMARRO 

Selos e Moedas para Colec~io 

COMPRA VENDE TROCA 

Grande sortido de inteiros posta is 

Grande variedade de series tematicas 

ExecuQao de listas de faltas de: 

- Portugal, Ultramar e Franca-

Toda a especie de material filatelico 

Rua 31 de Janeiro, 54 - Telef. 315773 

PORTO 

Selos vulgares em quanti dade 

FREDERICO VILANI 

Rua de S. Joaquim, 6·3.° Esq. 

Telefone 687798 

LISBOA·2 

Compra sempre aos melhores 

precos selos vulgares. ou co

memorativos de Portugal ou 

das ex-col6nlas portuguesas. 

ja lavados. em macos ou novos 

em folhas. 

31 
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Inventario da Bibliografia Filateliva Portugnesa 

Recentemente a imprensa filatelica pres
tou homenagem aos pioneiros auto res da 
'literatura filatelica tportuguesa, tendo n6s 
espontaneamente presta do esclarecimentos 
a um dos articulistas, esclarecimentos que 
nao foram aproveitados. 

Porque 0 que agora se menclonou nao 
esta completo, atrevemo-nos a recordar 0 
que publicamos em -Mercado Filatelico .. 
n.·1 50, 51, 52, 53, 56, 59, 65, 74, 95, 114 
e 124, de 1951 a 1967; e em .Philatelic Li
teratura ReviewD, vol. 15.· , n.O 1, Mar. 66 
e vol. 16.°, n: 3, Set. 67. 

Por agora Iimitamo-nos, por falta de es
pac;o, ao seculo XIX, e apenas ao editado 
em Portugal. 

1: PARTE - Periodicos extIntos 

1887-88-0 PHILATELISTA- Orgao do Cen
tro Filatelico Portugues. Director: Faus
tIno Martins. Redacc;ao: Pro Luis de Ca
moes, 35, L1SBOA. 

a) Formato 132x199 mm - Publicados 
3 numeros desde Abril a Jun. 1887. 

b) Formato 208 X 287 mm - Publicados os 
numeros 4 a 14, ate Ago. 88. 
Nota: Segue em aMercado de Sellos ... 

1888 - L'AMI DU TIMBROPHILE. 
1888 - 0 MERCADO DE SELLOS, Orgao do 

Centro Filatelico Portugues. Director: 
Faustino A. Martins. Redacc;ao: Pro Luis 
de Camoes, 35, L1SBOA. 0 n: 1 publicado 
em Setembro. 
Nota: Segue em 0 Philatelista, serie II, 
III e IV. 

1893 - PORTUGAL PHILATELICO. Directores 
Jose PintoCastel·Branco e Jose P. Tabor
da Ramos. Redacc;ao: R. da L1berdade, 60 
ou R. do Jardim, 15, LIS BOA. Publicados 
4 mimeros, de Malo a Agosto, no formato 
jornal a 4 pag. 

1893-0 PHILATELlSTA. Serle 1I-0rgao 
do Centro Filatelico Portugues. Director: 
Faustino A. Martins. Redacc;ao: Pro Luis 
de Camoes, 35, L1SBOA. Numero unico 
publicado em Junho. 

1893 - 0 PORTO PHILATELlCO - Dlrecton 
M. J. Carvalho. Redacc;ao: Largo de S. Do
mingos. 88. PORTO. Formato: 190X260 
mm. Publicados 4 numeros. a 18 pag .• de 
Jul. a Out. 

A. GUEDES MAGALHAES 

1894 - 95 - 0 INTERNACIONAL - Director: 
L. da Rocha Martins Osorio. RedC\cc;ao: 
VILA VICOSA. 

1894-96-0 PHILATELISTA - Orgao do 
Centro Filatelico Portugues. Director: 
Faustino A. Martins. Redacc;ao: Pro Luis 
de Camoes, 35, LlSBOA. 
Serie 111- Formato: 120 X 169 mm. Publi

cados 12 numeros com 150 pag., desde 
Out. 94 a 15 Abril 95. Com 0 n: 12 
foi publicado um suplemento bilingue 
(portugues e frances) com 8 pag., que 
constitul a replica a Joaquim Augusto 
da Silva sobre as sobrecargas de 1889, 
de S. Tome e Principe. 

Serie IV - Formato: 120X 169 mm. Publi
cados 12 numeros, com 192 pag .• desde 
Maio 95 a Abr. 96. 

1895 - LE PORTUGAL PHILATELlQUE - Di
rector: Mario Duarte. RedacC;ao: R. de 
Vera Cruz, AVEIRO. Publicado 0 n: 1 em 
Jan. eon: 3 em Mar. 

1895 - ~VORA POSTAL - Orgao da Socie
dade Portuguesa de Timbrologia de Evora. 
Director: Antonio Manuel Torres. Redac
c;ao: R. da Ponte Nova, 47 a 49, EVORA. 
Formato: 170X252 mm. Publicados 7 nu
meros em 6 fascfculos, de Abr. a Out. 

1895 - 0 CORREIO LUSITANO - Director: 
Jose Pinto Castel·Branco. Redacr;ao: R. No
va da Piedade, 60-1.·, LlSBOA. 

1896·97 - LA PHILAnLiE PORTUGAISE
Jornal filateJico mensal e 6rgiio da cas a 
La Philatelie Portugaise, de Matos & C,Ic, 
L1SBOA. 

1898·900 - 0 PORTO PHILAT~L1CO - Orgao 
da Socledade Luso-Filatelica. Director: AI· 
berto TeixeIra de Azevedo. Redacr;ao: Rua 
Santo IIdefonso, 68·2:, PORTO. Formato: 
145x243 mm. Publicados 24 numeros, com 
196 pag., desde 20 Abr. 98 a Set. 900. 

1898·99 - 0 PHILATELISTA DO OCIDENTE 
- Director: J. J. Brandiio. Redacr;ao: R. de 
Costa Cabral, 704-708 e, a partir do n: 9, 
em R. Alegre, 54, PORTO. Formato: 113X 
x183 mm. 
Vol. 1-Publicados 10 mimeros, com 150 

pag., desde Jan. a Out. 98. 
Vol. II - Publlcado a n: 1, com 8 pag., 

em Jan. 99. 
1899.- 0 PHILATELlSTA LUSO-AFRICANO -

Orgao Oflclal da Unlao Filatelica Suda-
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Um carimbo pre-filatelico datado de Cobo Verde 
Por CASTANHEIRA DA SILVEIRA 

Dizia-me ha dlas pessoa que multo con
sidero pelos seus conhecimentos e estudos 
filatelicos, que 0 ramo mals 1nteressante da 
filatelia era a Marcofilia. Como argumento, 
que me pareceu valldo, apontava para as 
descobertas que todos os dias se vao fazen· 
do neste campo, enquanto que pouco ou 
nada resta para descobrir em relac;ao aos 
belos selos que Portugal emitiu durante a 
periodo classlco. Acerca destes selos quero 
chamar a atenc;iio para 0 importante estudo 
do sr. John R. C. Dahl, sabre as cunhos de 
25 reis D. Lulz fita direita, publicado no 
inestimavel e perene fonte de descobertas 
que e a Boletim da Portuguese Philatelic 
Society, que pelo carinho e dedicaC;ao de· 
monstradas em prol da filatelia portuguesa 
bem merece a atenc;ao da nossa entidade 
maxima. 

Vem isto a prop6sito de uma interessante 
c€lrta prMilatelica que adquiri a col ega das 
Iides filatelicas. A ele se deve, se a marca 
for desconhecida ate ao presente como pen· 
so, 0 merito da descoberta entre velhos pa· 
peis ainda nao delapldados pelo tempo. E a 
descoberta e tanto mals valiosa par ser do 
campo colonial em que tao pouco se co
nhece. 

Conforme se pode ver na figura 1, trata·se 
de carta envlada para L1sboa pelo navlo 
Zaire, enderec;ada ao sr. Carlos Felix Figarl, 
Travessa Nova da Esperanc;a, 5 - L1sboa. 
Tem marca de porte 100 aposta a chegada 
e, a direita desta, uns arabescos que me 
parecem 811 cuja origem e justiflcac;ao nao 
consegul Identlflcar; (incllno-me para qual· 
quer referencia de arqulvo ou relatlvo a 
resposta). No verso, um carlmbo de dlffcil 
leltura, objecto do presente artlgo, e 0 ca· 
rimbo circular datado, impressa a preto, 
de chegada a capltal-19 de Fevereiro de 
1~67. 

Trata-se de carta expedlda pelo Almoxa· 
rifado Geral da Provincia de Cabo Verde, 
datada de Praia, 7 de Fevereiro de 1867, 
tratando de assuntos comercials com 0 MI
nlsterio da Marlnha, assinada por um amigo 
db destinatario de nome Henrlque. 

Delxando a -fait-divers- e voltando ao 
objecto do nosso interesse. a filatella, ten
tamos aclarar a carimbo em questao (fig. 2) 

de dificil leitura, mas que tao interessante 
se revel au quando desvendado na sua tota· 
lidade. 

Sem conhecer em exaustao todas as co
lecc;oes de pre-tilatelia que existem no Pais, 
mas tendo tlrado notas sempre que as meso 
mas se me deparam em exposic;oes, s6 

(ContInua na pag. 4) 

Para conhecimento dos seus est i
mados s 6 c i 0 s do estrangeiro, 0 

C. F. P. informa que, em face do au· 
mento de servi~os, se va obrigado a 
aumentar a respect iva quotiza~io a 
partir de 1 de Janeiro de 1976. 

Assim para 0 Brasil e Espanha a 
quota anual foi fixada em 100$00 e 
para os restantes paises U.S. $6.00. 

For information of its foreign mem
bers, the C.F.P. wishes to advise that, 
owing to the increase in its services, 
it has been necessary to increase the 
respective rates, as from 1st January 
1976. 

Therefore, the annual rate has been 
fixed at 'Esc: 100$00 for Brazil and 
Spain and USS. 6,00 for remaining 
countries. 

PORTUCAIL - ULTRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e 'Usados 

Em pagamento, ac:eito selos em 
q1ua:ntidade 

Pedir tabela de valoriza~ao 
e condi~Oes de troca 

SANCHO OSORIO 
Apal'tado 1312 L1SBOA- 1 
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detectei dois carimbos relativos a Cabo Ver
de na coleclf80 do meu estlmado Amigo 
Eng. Manuel Andrade e Sousa, tratando-se 
de marcas nominais sem qualquer cerca
dura, em sepia, referlndo exclusivamente 0 
nome da Provincia, em cartas de 6/2/1840 
e 18/1/1854. 

Com a preciosa ajuda de outro excelente 
amigo, 0 sr. Dias Ferreira, e posterior am
plialfao fotografica conseguiu-se determlnar 
o dia e 0 mes, 7 de Feverelro e 0 ana (67) 
ou seja 1867, e tambem os dlzeres nele 
inscritos -llha de S. Thiago de C. V., Iden
titicando-se assim a IIha do Arqulpelago 
donde partiu a missiva, confirmando as indi
calfoes obtldas pela leltura do seu conteu
do. Estamos indubitavelmente, perant um 
carimbo pre-filatelico datado, pois apenas 
dez anos mals tarde Cabo Verde viria a 
possulr selos adeslvos. 

Sendo a nossa pre-filatelia colonial tao 
pouco divulgada, espero ter contrlbuido com 

~.~ 

~~ 

este ligeiro artigo para 0 seu melhor conhe
cimento. 

Como nota final, nao quero delxar de cha
mar a atenlf80 para um facto que me parece 
digno de nota, entre 0 Arqulpelago de Cabo 
Verde - um dos novels paises de lingua 
portuguesa - e a antlga Metropole demorou 
o .. Zaire» apenas doze dias, Isto em 1867, 
108 anos antes de alinhavar estes despre
tenclosos comentarlos. 

Fig. 2 
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aerea regular que se ficaria a chamar aCar
relra Aeronautica Regular do Sui». 

Como mostramos na Fig. 1, 0 seu percurso 
serla Huambo, Caconda, Quipungo (Paiva 
Couceiro), Humpata, Chibia (Joao de Almei
da), Pocolo, Otchinjau, Chibemba (Gambos) 
Humbe, N'Giva (Pereira d'Elfa), Evalo, Cuve
lal, Casslnga, Capelongo (Foigares), Dengo, 
Artur de Paiva ou Vila da Ponte, Galengue, 
Sambe e Huambo. 

Cremos que este grandioso projecto para 
a epoca nao passou do papel sobre 0 qual 
se debrulfaram os jovens sonhadores pouco 
depols arrancados dos seus devaneios e 
acordados pela habitual e sempre temida ... 
falta de verba orlfamental. 

A base aerea mllitar do Huambo foi extin
ta, 0 material recolheu a Metropole, 0 pes
soal fol dlspensado, a nao ser alguns arti
fices para a conservalfao e encaixotamento 
de material restante, a aClfao do tempo de
moliu as precarlasinstalalfoes de fortuna 
a que todos se sujeltavam por amor as col
sas do ar e na esperanlfa de melhores dlas 
e, de todos os oficlals de servllfo, so um, 
o Tenente Emilio de Carvalho, renovou a 
sua comissao militar de servilfo nesta Pro
vincia. 

Este Oficial, na leda esperanlfa de alnda 
fazer ressurglr em Angola a aVialfao mHitar, 
fixou-se em Luanda, onde viria a morrer de 
um acidente de avialfao ao aterrar depois 
de um treino, em 13 de Novembro de 1924, 
nao antes, porem, que tivesse realizado um 
dos seus maiores sonhos que era 0 .Clr
cuito ao Norte de Angola». 

Este .CircuitoD tinha 0 seguinte itlnerarlo: 
Luanda-Ambriz-Ambrlzete-Santo Antonio do 
Zaire e IIha de Sacra M'Baca, localizada no 
Rio Zaire, quase em frente de Bema, onde 
viviam alguns portugueses « .•. anslosos por 
verem pela primeira vez as asas omadas 
da Cruz de Cristo de um aviso de Portugal», 
todos ainda excitados com 0 grandioso feito 
levado a cabo p~r Gago Coutinho e Sac a
dura Cabral, na travessia do Atlantico Sui 
e pelo feito de Sarmento Belres. 

Mostramos, na Fig. 2, 0 itinerario deste 
.Circuito», tralfado, como 0 da Fig. 1, sobre 
uma carta topgrafica de Angola mais actua
Iizada, onele se podem observar uma rede de 
comunicalfoes que ao tempo destes -raids» 
aereos nao exlstia tao apertada. 

o Tenente EmHio de Carvalho realizou 
este percurso num avilio .Caudren G-3., Inl
clando a sua proeza no dla 14 de Setembro 

Figura 2 

de 1924, durando a viagem 0 tempo util 
de 12 horas de voo, durante a qual percor
reu cerca de 1390 quil6metros, tendo-a ter
minado a 29 desse mesmo meso Quarenta 
e seis dias depois morreria de um acidente 
de avialfao ao aterrar, em Luanda, como 
atras ja referimos. 

Nao nos cabe aqui relatar 0 entusiasmo 
dessa gente portuguesa que, mesmo de 
terras longinquas acorreu a IIha de Sacra 
M'Baca, para receber 0 ousado aviador, mas, 
tao somente e com a devida venia, extralr 
do seu Relat6rlo desta viagem 0 segulnte 
passo: 

.CONDUZIA OFICIALMENTE 0 PRIMEIRO 
CORREIO A~REO DO CONGO BELGA PARA 
A NOSSA PROV[NCIA-. Isto passava-se no 
dla 21 de Setembro de 1924. Que salbamos, 
trata-se do prlmelro correlo aereo do ex
-Congo Belga para Angola, transportado num 
aviao portugues. Sera assim? 



28 SOLETIM DO CLUSE FILATWCO DE PORTUGAL 

Humpata e Huambo. Isto passou-se no ano 
de 1923. 

Nesse mesmo ano, em Setembro, dois 
avlaes -Sreguet-, fizeram alnda 0 -raid. de 
Nova Llsboa ao Humbo e volta. 

Em qualquer destes -ralds-, os pilotos mi
litares, por amavel gentileza, trouxeram e 
levaram nos seus aparelhos alguns pacotes 
do correlo que, nesse tempo, nao seria bem 
o correlo aereo ou pelo menos, nao oflcial. 
Mas, transportaram cartas estampilhadas e 
carlmbadas. 

Estamos, portanto, muito longe da forma
c;:ao do Aero-Clube de Angola, que esse slm, 
transportava correlo oflclal, e mals afasta
dos alnda da Portarla Ministerial n.· ii, de 
8-9-1938, que crlava os Servlr;os Aereos de 
Angola, adstritos if DlrecC;ao dos Servlc;os 
do Portos, Camlnhos de Ferro e Transpor
tes que, alias, era constltuldo pelos pilotos 

do Aero-Clube, rezando a referlda Portarla 
que - .. .fac;:am nao s6 0 transporte colectlvo 
de passagelros como ainda de malas de 
correlo-. 

Assim se c~iou a D.T.A. e foi legallzado 
o transporte aareo da correspond0ncia por 
esta via, com posterior criac;:ao de novas 
tax/ls e emissao de estampilhas apropriadas, 
das quais pouco caso se fazia desde que 
levassem os correspondentes val ores dos 
portes aareos. 

* 
Em vlrtude do sucesso dos primeiros 

-raidsD aareos, 0 Alto Comissario da Re
publica em Angola, General Norton de M!I
tos, numa vlslta que fez a base aarea militar 
do Huambo (Nova -l:lsboa) determlnou que 
se estudasse e estabelecesse uma carreira 

Figura 1 
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ELADIO DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. Bernardo Lima, 27 - L1SBOA 1 - Telef. 49725 

DEZEM8RO-1975 

Pret;OS sujeitos a alterat;ao sem aviso previo 

PACOTES ESPECIAIS 

(Alto valor de Catalogo) 
PORTUGAL GUINI! 

600 dlferentes 700$00 100 dlferentes 
1000 3300$00 150 • 
300 dlf. comemoratlvo8 540$00 200 

400 dlf. 9OOSOO INDIA 
500 dlf. 1SOOS00 150 dlferentes 

ULTRAMAR PORTUGU£S 
200 

1000 dlferentes 825S00 
300 

1500 1650$00 LOURENCO MARQUES 
2000 2700$00 50 dlferentes 
2500 4100s00 100 
3000 7000$00 MACAU 

ACORES 
100 dlferentes 

100 dlferentes 46OSOO 
200 • 

150 IIIIOSOO MOCAMBIQUE 
200 1000$00 200 dlferentes 

250 
ANGOLA 300 

200 dlrerentes 450$00 400 
250 600$00 NIASSA 
300 750$00 

50 dlferentes 
350 900$00 

400 1250$00 S. TOMI! E PRINCIPE 
100 dlferentes 

CABO VERDE 150 
150 dlrerentH 510$00 200 
200 1000$00 300 • 
250 1500$00 
300 2000$00 TIMOR 

100 dlferentes 
CONGO 150 

50 dlferentes 350$00 200 

GUINE 
265 selos diferentes 

(Catalogo mais de 6 900$00) • . . . . . . • . . . • 

TIMOR 
213 Selos diferentes 

(Catalogo mals de 6 400$00) • • . . . • • . . • • 

350$00 

720$00 

1000$00 

SOOSOO 
650$00 

1000$00 

210$00 
450$00 

320$00 
1200$00 

300$00 
450$00 
585$00 

1000$00 

42OSOO 

520$00 
875$00 

1I00$00 
3300$00 

42OSOO 
1070$00 
1900$00 

2300$00 

2150$00 

5 
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PALESTRA SOBRE COLECCIONAMENTO 

TEMATICO PROFERIDA PELO DR. ROMANO 

CALDEIRA CAMARA 

Conforme estava anunciado realizou-se no 
passado dia 13 de Setembro. pelas 17 horas. 
na sede do Clube Filatelico de Portugal, a 
anunciada palestra sobre colecclonamento 
tematico, pelo Sr. Dr_ Romano Caldeira Ca
mara, conhecido filatelista tematlco e dlri
gente de varios organlsmos ligados it fila
telia. 

A referida palestra era aguardada com 
expectativa devldo ao assunto que ia ser 
abordado. Com efelto, sabia·se de antemao , 
que la ser focado ,principalmente 0 que foi 
dado observar ao Dr. Romano Camara na 
Exposlao Filatelica .Arphila 75-, realizada 
em Paris, na qual este ilustre filatelista por
tugues participou como jurado internacional. 

Assim, com a presenca de urn numero 
razoavel de filatelistas princlpalmente tema
ticos. estando a F. P. F. representada pelo 
ilustre presidente Sr. Eng.o Marques Gomes 
e a Direccao do C. F.P. pelo vlce-presidente 
Fernando Gomes Carrao, que apresentou 0 
Dr. Romano Camara, a palestra, que, com 
mals proprledade, se podera denominar uma 
conversa Infor-mal, resultou em chelo, nao 
lIudindo, de modo algum, a expectatlva com 
que era esperada e desejada. 

o Dr. Romano Caldeira CIImara sintetlzou 
de forma clara e agradavel 0 conteudo do 
seu livro .Pontos fundamentais no Colec
cionamento Tematico- dando a conhecer a 
todos os filatelistas que se dedicam a este 
genero de colecclonamento. urn certo nu
mero de principlos que nao podem delxar de 
ser observados para quem deseja obter re
compensas que os satisfaca em certames 
onde a competicao nao seja palavra va. 

No final deste verdadeiro convrvlo filata
lico, foram exibldos alguns -slides- apresen
tando partlclpacoes de galardoados na referi
da exposicao com medalhas de ouro, vermeill 
e outras, 0 que lIustrou de forma eloquente 
o conteudo da palestra e 0 col6qulo havldo 
entre os presentes e 0 Dr. Romano Camara. 

o Boletlm do C.F.P. esteve representado 
pelo respectivo Director. 

N.D.-Julgamos que Inlciativas como 
esta tern de ter contlnuidade a flm de que 
os colecclonadores comecem a flcar escla
recidos do que deve ser feito de modo a 
evltar -desastres» como 0 ocorrido na .Es
panha 75», em Madrid. 

Domingos Sacramento 
Mercado Filatel'ico de Lisboa 

Rua do Cruc:ifixo, 28 - Telef. 324891 
LlSBOA - 2 

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

* TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 
AO FILATELISTA 

* ALBUNS DE PORTUGAL, UL TRAMAR, 
ESTRANGEIRO, EDIC6ES SIMoES FER
REIRA, DOMINGOS 00 SACRAMENTO 

E ELAD 10 DOS SANTOS 

* Circulares gratis em distribui~o 

Magazine 
Filatelico 

- REVISTA MENSAL DE 40 PAGINAS 
PLENAS DE INTERESSE E ACTUALI
DADE. 

- SECCAO PERMANENTE DE NUMIS
MATICA. 

- SERVICO DE NOVIDADES UNI
VERSAlS COMPLETO, A PRECOS 
BAlxrSSIMOS. 

-ASSINATURA ANUAL (12 NO-
MEROS) 150$00. 

R. Ricardo Jorge, 9· 2.· -Esq. 

LISBOA·S 
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ca - Goddard (EUA), 
H. Oberth (Alemanha), 
Esnault-Pelterie (Franc;a) 
e Tsiolkovky (URSS) ., . 1 000 000 

10$ - 0 primeiro satelite arti-
ficial (1957), nave Vostok 
do primeiro astronauta, 

Gagarine (1961, 0 pri
meiro passeio no espac;o 
(1965) e a primeira alu-
nagem (1969) ... . ... ... .. 500000 

Ministerio dos Transportes e Comunicac;6es, 
Walter Ruivo Pinto Gomes Rosa. 

EMISSAO COMEMORATIVA DO XXVI CONGRESSO 
DA "INTERNACIONAL ASTRONAUTICAL FEDERATION (lAF)>>, EM LlSBOA 

Os selos. cujo desenho e do artlsta Jose Luis TI
noco, tilm as dlmens6es 34,5X30 mm e 69x31,6 mm 
taxa de 10$00) compreendendo a serrllha, com 0 den
teado 13.5. 

Os trabalhos de Impressilo foram executados em 
offset pela Imprensa Naclonal-Casa da Moeda. 

o plano de emlssilo e 0 aegulnte: 

(Reprodugilo autorlzada pelos cm 
2$00 tlragem de 10000000 em folhas de 50 selos 
4$50 • 1 000 000 • 
5S3O • 1 000 000 • 

10s00 500 000 • 

Fol marcada a data de 26 de Setembro de 1975 
para 0 1.· dla de clrculagilo da nova emlssilo. 

Singe/o Estudo sobre 0 Correio Aereo de Angola 
(Continua~ao da pagina 21) 

tendo 0 material aereo desembarcado no 
porto de Mocamedes, em Setembro de 1918, 
dali transportado em comboio ate 1I estacao 
ferroviaria da Huimba, perto de Vila Arriaga, 
ainda no deserto, e daqul, os calxotes onde 
c material vinha acondlclonado. foram car
regados em camioes do Exerclto, ate a Hum
pata, sublndo, penosamente, a serra da 
Chela, numa dif(cil escalada ao longo de 
picadas. 

Independentemente, dos pequenos voos 

de ensalo praticados a localidades pr6xi
mas, esta esquadrilha e>q>ediclonaria era 
substlturda por um Grupo de Esquadrilha 
que nos principlos de 1921 serla transfe
rida para 0 Huambo (Nova Llsboa), onde se 
pratlcaram voos com avloes -Bregueb e 
.Caudren G-3-, para treinamento do pessoal. 

o primeiro -raid. aareo, tambem chamado 
ados tres DistritosD fez 0 .Circulto ao Su
doeste de Angola. e era delimltado pelo 
percurso H u a mh 0 - Benguela - Mocamedes, 
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Portaria n.O 573·A/75, de 22 de Setembro de 1975 

Manda 0 Govemo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica-
90es, que, ao abrigo das disposi90es do arti
go 27.° do Decreto-lei n.O 42 417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lan9ada em circula9ao, 
curnulativamente com as que estao em vigor, 
umn emissao extraordinaria de selos, comemo
rativa do xxx: Aniversario da ONU, com as 
dimensoes de 34,5mm X 28,6mm, denteado 
13,5, nas taxas, cores e quantidades seguintes: 

2$ - tons de verde ............ 10 000 000 
4$50 - tons de azul e violeta ... 2 000 000 

20$ - tons de castanho . . ....... 350 000 

A presente portaria produz efeitos desde 17 
de Setembro de 1975. 

Ministc~rio dos Transportes e Comunica90es, 
22 de Setembro de 1975 - 0 Ministro dos 
Transportes e Comunica90es, Walter Ruiva 
Pinto Gomes Rosa. 

EMISSAO COMEMORATIVA DO XXX ANIVERSARIO 

DAS NA~OES UNIDAS 

Os selos, culos desenhos foram obtldoB em Cen· 
curso Publico aberto e todos os artlstas naclonels, 
SliD da autorla do artiste LuIs Filipe de Abreu que 
obteve a 1.' CI88slflcet<lio desse Concurso, tAm as 
dlmensoes de 34,5x2B,6 mm, compreendendo a ser· 
rlihe, com 0 denteado 13,5. 

Os trabalhos de Impressiio foram executados em 
offset pela Imprensa Naclonal·Casa da Moede. 

(Reprodut<Ao autorlzada pelos cm 

o plano de emlsslio 6 0 segulnte: 

2S00 tlrsgem de 10 000 000 em folhaa de 50 selDa 
4$50 • 2 000 000 • 

2OSOO 350 000 • 

Fol marcsda a data da 17 de Setembro de 1975 
para 0 1.· dla de clrculat<lio da nova emlssao. 

Portaria n.o 580.A/75, de 26 de Setembro de 1975 

Manda 0 Govemo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
goes, que, ao abrigo das disposi90es do arti
go 27.° do Decreta-Lei n.o 42 417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lan9ada em circulagao, 
cumulativamente com as que estao em vigor, 
urna emIssao e.'\'traordinaria de selos, comemo
rativa do XXVI Congresso da IAF, com as 
dimensoes de 34,5mm X 30mm e 69mm X 

X 31,6mm, denteado 13,5, nas taxas, motivos 
e quantidades seguintes: 

2$ - 0 homem e a conquista 
do espa90 ................. 10000000 

4$50 - Encontro Apolo - Soyuz, 
ao largo da costa portu-
guesa ........................ 1 000 000 

5$30 - Pioneiros da Astronauti-
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Exposi~oes e Mostras Filate
licas a realizar pelo C. F. P., 

em 1976 

No intuito de estimular cada vez mais 0 
gosto pela Filatelia, 0 Clube Filatellco de 
Portugal programou, para 1976, as seguintes 
exposigoes e mostras filatelicas cUjas datas 
serao oportunamente anunciadas: 

III EXPOSICAO FILAT~LlCA JUVENIL 
DO DISTRITO DE LlSBOA 

o C. F. P. pretende levar a efeito esta 
exposigao no sentido de, juntoda juventude , 
portuguesa, fazer a propaganda de tao bene
fico passatefnpo. com 0 objectivo de atrair 
novos entusiastas para a Filatella. 

Poderao concorrer todos os jovens, s6cios 
ou nao do C. F. P., residentes ou naturais 
do distrito de lisboa. 

I III MOSTRA DE INICIADOS 

Poderao participar nesta Mostra s6cios ou 
nao do C. F. P., que nunca tenham exposto 
as suas colecgoes. 

III JORNADAS TEMATICAS 

Serao 'convidados a expor nestas jornadas 
fjlatelistas tematicas de reputado nrvel. 

o interesse cada vez maior pelo coJeccio
namento tematico justifica plenamente, que 
se dlvulguem, junto de todas as camadas 
interessadas, colec~oes de t~mas que, pela 
sua indubitavel categoria, possam esclarecer 
e entu!3~smar os adeptos da -tematica-. 

III SALAO DE AEROFILATELIA 

Urns das modalidades filatelicas mais re
qUintadas. a Aerofilatella tern entre n6s 
alguns (poucos) entusiastas de craveira 
internacional que. alem fronteiras, tern con
qUlstado altas recompensas. 

Esperamos e deseJamos que os melho~es 
aerofilatelistas portugueses, que veo ser 
convidados a expor oeste III salao. honrem 
este Clube com as suas valiosrsslmas co
lecgoes. 

CASA A. MOLDER" 
RUA 1.0 DE DEZEMBRO. 101-3.° 

LlSBOA-2 - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATEL:lA 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR ' 
I e It nossa grande especiaJidade . 

Selos de todo 0 m~~do para 
todos os temas 

Exposi!;ao permanente de Selos em 
15 vitrines do atrio do res-do
-chao e no 3.0 andar (eievador) 

COMPRA - VENDA 

Execu~ao rapida de pedidos 
. .,or correspondencia ! , 

·----~-~~-~~-~I 

,~----------------------------~ I 

"UMUILARy(. LOA. I 
Compra e vende 

SELOS 
MOEDAS 

.: MEDALHAS 

C-al~da do Carmo, 25 s/t - Esq. 

TELEFONE 365207 

, LISB Ok-2 
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·SAO TOME E, PRINCIPE 
SOBRESCRITOS 
CATALOGO 
PALMA LEAL 
NOMEROS ANO 

J- 6 1953 

J- 7 1953 
J- 8 1954 
J- 9 1956 
J·l0 1957 
J-ll 1958 
J-12 1959 
J-13 1960 
J-14 1980 
J-15 1961 
J·16 1962 
J-17 1963 
J-18 1963 
J·19 1964 
J-2O 1964 
J-21 1965 
J·22 1965 

J-23 1965 
J-24 1966 
J-25 1966 
J·26 1967 
J-27 1967 
J·28 1967 
J·29 1968 
J-3O 1968 
J -31 1969 

- J·33 1969 
J ·34 1969 
J-35 1969 
J ·36 1969 
J·37 1970 
J -38 1970 
J·39 1971i 
J-41 1970 
J-42 1970 

J-43 
J-44 1971 
J-45 1971 

1972 

DE 1.0 DIA DE EMISSAo E COM CARIMBOS COMEMORATIVOS 

DISCRIMINACAO 

Arte Sacra Misslonllria - com serle (F. D. C.) ........... ..... ... .. ................. . 
- com taxa balxa (F. D. C.) •. .. .. .•...•..• ......•••.•. ... 

Centenarlo do Salo Postal- (F. D. C.) •••.••.....•. .•...•..•....••••.. •• ....•••.•.• 
Vlagem Presldenclal (Exp. Felra) - (F. D. C.) .......... ............................ . 
Dla do Selo ....... .. ............. ..... ....... ......... .. ...... ............. ........ ....... ... ... .. 
Ole do Selo ............................. .. .............. ......................... ............. .. . . 
Dla do Selo ................ ............ ........ ......... ...... ............................... ... .. 
Dill do Selo ...................... ................. ......................... ............... .. .... .. 
V Cent." ds Morte do Infante D. Henrlque - (F. D. C.) ....................... . 
Ole do Selo ................. .. ... ...................................... .......................... . 
Dis do Selo ..................... . ..... ........ .... ...................... ................... .. . .. .. 
Ole do Selo ...................... ...... .............. .. ....... ............. ............... ....... . 
Dis de Sio Gabriel ......................................................................... .. 
Dla do Salo .......................... ...... ......... .................... ................. .... .... . 
Banco Naclonal Ultramarlno - (F. D. C.) ................ .. .. ....................... .. 
Dla do Selo ...... .......... ...... ................................................... ............. . 
U. I. T. - (F. D. C.) .................. .... .... .. ... .... ........ ........ .... ............ .. .. ... .. .. 
Unlformes Mllitares - com serle - (F. D. C.) ....... ........ ....................... . 

• • - com taxa balxa - (F. D. C.) ............ ... ....... ... . ... . 
Dla do Selo ................ ... .... .......... .. .. ..... ............ ....... .. ....... ...... , ........ .. 
RDvolu~ao Naclonal- (F. D. C.) ........... ... ........................................... .. 
Ole do Selo ...................... ....................................... .. ....................... . 
Cluba MllltJtr Naval- (F. D. C.) ...................................................... ... .. 
SO." Anlv." das Apsrl~!ies de Fatima - (F. D. C.) ....................... ..... .. 
Dis do Selo ...................... ............................... .......... ... ............. .. .... .. 
Pedro Alvares Csbral- (F. D. C.) ............ .. ...... .. ............ .. .. ............... . 
Dis do Selo .................................. ...... ..................... .. ......... ............ .. 
Gago Coutlnho - (F. D. C.) ....................................................... ........ .. 
Vssco ds Gams - (F. D. C.) .................. ............... .. .......................... .. 
Reforms Admlnlstratlva - (F. D.C.) ..... .............. .. ........ ............ ..... ....... . 
Dla do Selo ....... ................... .... , ............ ................................ .......... .. 
D. Manuel I - (F. D. C.) ...... ................ ........................................ ..... .. 
V Cent." da Descoberta - S. Tome - (F. D. C.) ................................... . 
•• • • - Principe - ·(F. D. C.) ................................... . 
Vlslta Prasldenclal - (F. D. C.) ............... .. .............. ...... ...................... .. 
Dla do Salo .... ................................... ....................... .. ...................... . 
Centenarlo do Selo Postal de S. Tome - (F. D. C.) ........... ............ .. .. .. . 

Carlmbo de S. Tome .......... .. 
Carlmbo do PrIncipe .......... .. 

XXV Anlv." do Servlc;o Meteorol6glco Naclonal ......................... ....... . 
Dla do Selo .......................................................................... ........... .. 
SO." Anlv." da I.' Vlagem Aerea - Llsboa/Rlo - (F. D. C.) .. ............ . 

PORTES EXTRA 

Barata das Neves 
\ 

Rua da Trindade, 5 - 1.° Dto. (ao largo do Carmo) 
Apartado, 2690 - TeJefone 3671 33 - lISBOA 2 

ESCUDOS 

400s00 
300$00 
50$00 

120$00 
125S00 
15$00 
2OSOO 
2D$OO 
30$00 
20$00 
20$00 
15$00 
3OSOO 
12$50 
45$00 
15$00 
45SOO 

250$00 
25$00 
17$50 
45$00 
17$50 
45$00 
4OSOO 
12S50 
45SOO 
12$50 
35$00 
35$00 
35S00 
15$00 
35SOO 
60$00 
60$00 
25S00 
15$00 

6OSOO 
6OSOO 
3OS00 
20$00 
35$00 
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LEGISLAC;AO 

Porta ria n.O 773/75 de 4 de Agosto de 1975 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica~oes, 
que, ao abrigo das disposi!;oes do artigo 27.0 
do Decreto-Iei n.O 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lan~ada em circula~ao. cumulativa
mente com as que estao em vigor, uma emis
sao extraordimhia de selos comemorativa do 
XXXVI Rallye da Federa~ao lntemacional de 
Campismo e Caravanismo (FlCC), com as di
mensoes de 34,5 mm X 28.9 mm. denteado 

13,5, nas taxas, motivos e quantidades seguin
tes: 
2$ - Casal de campistas ...... .. 
4$50 - Acampamento e lago ..... . 
5$30 - Caravana autom6vel a noite 

1000000 
100000 
100000 

Minish!rio dos Transportes e Comunica~oes, 
29 de J ulho de 1975 - 0 Ministro dos Trans
partes e Comunica~oes, Alvaro Augusto Veiga 
de Olioeira. 

EMISSAO COMEMORATIVA DO XXXVI RALLVE 

DA FEDERACAO INTERNACIONAL DE CAM PISMO E CARAVANISMO (FICC) 

Os selos, cuJo desenho e do artlsta Vltor Ribeiro. 
tern as dlmensOes de 34.5 mrn x 28,9 mm. comprean· 
dendo a serrllha, com 0 denteado 13.5 mm. 

Os trabalhos de Impressiio' foram executados em 
offset pela Imprensa Naclonal·Casa da Moeda. 

o plano de amlssao e 0 segulnte: 

(Reprodu~iio autorlzada pelos cm 

2$00 tlragem de 10000 000 em folhas de 100 selos 
4$50 • 1 000 000 • 
5$30 • 1 000 000 • 

Fol marcada a data de 4 de Agosto de 1975 para 
o 1." dla de clrculac;iio da nova emlssao. 



24 BOLETIM DO CLUBE FILATi:LICO DE PORTUGAL 

Conferencia sobre a Seguranc;a e a Cooperac;ao na Europa 
Em 30 de Julho passado foi emitido urn 

bloco (correlo aereo) do valor facial de 10 Fr 
por ocasiao· da Conferencia sobre a segu
ran!ta e a copera!tao na Europa, organizada 
em Helsinquia. 

No selo do bloeo pode ler-se: a descrl!tao 
EUROPAI BIZTONSAGI i:S EGYOTTMUKO
DESI J:RTEKEZLET 1975 - HELSINKI (Confe
rencia sobre a seguran!ta e a coopera!tao na 
Europa 1975- Helsfnquia) podendo obser
var-se ainda 4 rodas dentadas - uma com 
a carta da Europa - simbolizando uma boa 
coopera!tao. Na margem do selo as ban-

deiras dos pafses da Europa formam uma 
fita. 

Formato =96x48 mm, horizontal 
Desenho =Sandor LBgrady 
Impressao = Em Offset pela imprensa do 

Estado em Budapeste 
Tiragem = 350000 blocos denteados 

19000 blocos nao denteados. 

Os blocos nao denteados estao nume
rados de 1 a 19000. 

N. D. - Na parte inferior da fita (ao cen
tro) 'Podemos observar a bandeira portu
guesa 0 que nao deixa de ser uma curio
sidade a apontar numa emissao estrangeira_ 

I Centenario da morte de Alexandre Hercularto 
(Continuacao da pagina 19) 

que algum facto ou figura nacional pel a sua 
transcendencia 0 mere!ta, nao delxar de Ihe 
fazer alusao por uma das formas que suge
rimos adlante. De facto, se for de todo 
lmposs[vel dedicar-Ihe uma emissao de 
selos, nao tenhamos vergonha de imltar .u 
que .Ia fora- se faz com resultados sensa
cionals, isto e, comemore-se 0 evento com 
urn .carimbo .. bern conc'ebido e, porque nao, 
em ultima analise, com uma fliimula bern 
signlflcativa. 

Conhecedor-es como somos, do prestigle 

de que goza actualmente a F.P.F., junto da 
referlda Empresa Publica, daqul formulamos 
urn pedldo ao ilustre presldente do 6rgoo 
ma~imo da Filatelia Naclonal no senti do de, 
junto dos responsaveis pelo Correio de Por
tugal providenciar no sernlde de nao passar 
despercebido no campo fllatelico, 0 cente
nario da morte do grande escrltor, grande 
homem e grande portugues que fol Alexan
dre Herculano. 0 Correlo de Portugal deve 
assinalar esta efemerlde tao condlgnamente 
quanto merece esta personalidade naelonal. 
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Gran Premio Internazionale d'Arte Filatelica 

SAN GABRIELE 

o premio internacional .San Gabriele .. 
institufdo p~r uma organiza!tao itallana para 
a melhor serie de selos de tema religioso 
emitlda em cada ano, fOi atribufdo a emissao 
portuguesa .Natal 1974-. 

Em 7 edi!toes deste premio internaclonal 
esta e a segunda vez que Portugal recebe 
b honra de uma distin!tao. 

A proclama!tao da na!tao vencedora reali
zou-se em Veneza, em 30 de Agosto. Na
quela cidade italiana, em cerim6nla apro
priada, 0 premio foi entregue ao embaixador 
de Portugal. 

N. D. - 0 Clube Filatelico de Portugal e 
o seu Boletim nao podem deixar de se con
gratular com a obten!too de tao honroso pre-

mio. Daqui felicitamos os Correios e Tele
comunica!toes de Portugal e 0 artista AbrJio 
Mattos e Silva que desenhou a emissao «Na
tal 1974 .. agora distinguida. 

Nao podemos deixar de fazer referencia 
ao facto de ter sido esta a ultima emissao, 
posta a circular, sendo ainda director dos 
Servi!tos Industriais dos Correlos 0 S~. 
Eng." Manuel Gra!ta, que, tendo passado 
pouco depols a situa!tao de aposentado, fa
leceu em Julho ultimo. 

Infelizmente 0 Sr. Eng." Manuel Gra!ta nao 
viveu 0 tempo suficierrte para ter a alegria 
de saber do premio internacional que obteve 
a ultimo emissao de selos em que superin
tendeu, no exerc[cio das elevadas fun!toes 
que desempenhava na Empresa Publica dos 
Correios de Portugal. 

A emissBo portuguesa premiade 

Revista Filah~lica Portuguesa. Uma revi'sta ao servi~o do coleccionador. 
Assinatura anual (11 numeros) ) 20$00. Envia-se exemplar amostra a 
quem 0 solicite e envie 5$00, em selos, para portes e despesas de expe
diente. Escreva-nos. Pra<;a Artur Portela, 2-5." Df.O - Lisboa 4-
PORTUGAL 
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Algumas TIotas sobre os selos de 5 Reis 
de O. Luis, emissao de 1862 

por: LUIS FRAZAO 

1 - OS CUNHOS. Enquanto nao estiver 
definitivamente esclarecido qual 0 numero 
exacto de cunhos utilizados nas diferentes 
tlragens do selo de 5 Rels· (1 e 2), crelo se
rem oportunos alguns comentar-Ios quanta 
as indicat;oes que no Catalogo Simoes Fer
reira aparecem a prop6slto deste selo. 

Mostraremos que a designat;ao de Cunha ! 
e Cunho II, para os selos caracterizados res
pectivamente pelo -5. afastado de -REIS
e .pelo -5" proximo de -REIS-, e errada, 
quer cronologicamente, quer par urn absurdo 
(\amentavel?) erm ... de tradut;ao. 

Teremos assim, que, partindo do princ[pio 
geralmente aceite que por cunho I se de
signa 0 que apareceu em 1.· lugar, cabera 
aos exernplares caracterlzados pelo -5. pr6-
ximo de GREIS. essa deslgnat;ao, e loglca
mente aos exernplares caracterizados pelo 
-5. afastado de -REIS- a de cunha II. Os 
documentos datados de que temos conheci
mento, apontam inequfvocamertte nesse sen
tido. 

Ja >Jimos cartas ou cintas de jornal com 
selos de 5 Rels e com 5 pr6ximo de Reis 
de 13 de Setembro 1862 a 12 Abril 1864 
(3 exemplares). 

5 afastado de Reis de 5 Agosto de 1864 a 
10 Maio 1866 (9 exemplares). 

Vejamos agora se consegulmos elucidar 0 

motivo destas designac;oes trocadas. Assim, 
na Historia do Selo Postal Portugues, diz 
A. Oliveira Marques a pag. 92 e seguintes. 

« ... 0 Selo de 5 Reis fol produzido por 
2 cunhos que se distinguem facilmente pelo 
afastamento do algarismo da palavra Rels. 
Assim, no cunha I 0 -5. esta afastado do 
.R. e quase encostado aos ornatos, enquan
to no cunho II 0 -5. esta muito pr6ximo 
do .R". 

Segundo Marsden, a cunha II deve ter apa
·recido par volta de Malo de 1865 pois ele 
possuia uma carta franqulada com esse selo 
e carimbada de 25 de Maio ...... ". (0 su-
blinhado e nosso). 

Pareceu-nos esta afirmat;ao ultima, de tal 
modo Improvavel (nao sera inoportuno re
cordar os termos em que YARDZEY se refere 
a MARSDEN: -Mr Marsden is justles reco
gnised as the authority «par excellence- on 
the stamps of Portugal-), que a fomos veri
ficar ao London Philatelist Volume 12 pg. 166 
e segulntes. 

Passamos a transcrever: 
-There were two dies of the 5 Reis, 

differing In the greater or lesser distance of 
the figure of value from the ornament to 
the left. 

The die with the f.igure of value fulther 
away was the first to be used and Insued. 
When the stamps printed from the second 
die were issued I have been unable to dis-

(Continua ns page 12) 

Selos de Portu9al, 'Ultra mar e Estrangelro. 
Novldades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0 dla. 
-- TODO 0 MAllERIAIL FILATtLiCO --

BASTOS 6' CAMPOS, LDA. 
R. MARIA ANDRADE, 55 
LlS80A-1 

Telef, 834108 
(PORTUGAL) 

A fH.ATtLICA 

Setos pan cotec~ 

COMPRA E VENDE 

Apartado 13 - Telefone 856 - ELVAS 
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(selos, cartas, obliterat;oes, marcas postais, 
inteiros postals, etc ... ) permitlrao apreclar os 
conheclmentos filatelicos do colecclonador. 

Estes elementos deverao ser autenticos 
e em perfeito estado. As obliterat;oes deve
rao ser nftldas e relacionadas ao maximo 
com 0 tema ou 0 assunto escolhido. 

As decisoes da F. I. P. respeltantes as 
emissoes nocivas ou indesejaveis serao estri
tamente aplicadas. 

Art." 12." - A apresentat;ao das colect;oes 
devera ser cuidada e dar a impressao de 
uma harmoniosa unidade. 

Art." 13." - Para cotar as colect;oes, 0 
juri adoptara os criterios seguintes: 

COLEC~OES TEMATlCAS 

1. ApresentaC;:iio 10 

e impressao geral 10 

2. Tema 50 

2.1 Plano da colecc;:ao e 
desenvolvimento do te-
rna ............................ 20 

2.2 Originalidade e explo-
rac;:ao do tema ........... 25 

2.3 Amplitude da colecc;:ao 5 

3. Elementos filatelicos 40 

3.1 Conhecimentos filateli· 
cos ......•.................... 15 

3.2 Estado e raridade dos 
selos e documentos ... 25 

Total ......... 100 100 

COLEC~AO DE ASSUNTO 

1. Apresentac;:ao 10 

e impressao geral 10 

2. Assunto 40 

2.1 Estudo sistematico e 
amplitude .................. 25 

2.2 Explorac;:ao ................ 15 

3. Elementos filatelicos 50 

3.1 Conhecimentos filateli-
cos ........................... 20 

3.2 Estado e raridade dos 
selos e documentos ... 30 

total ......... 100 100 

Art.· 14.· - As recompensas serao atribuf· 
das como se segue: 

I 

Minimo de pontos obti· 
dos numa exposi~ao 

internacional- naclonal 
Medslhas 

Ouro, m6dulo grande 95 
Ouro 90 85 
Vermeill 85 80 
Prata 75 70 
Bronze prateado 70 65 
Bronze 60 55 
Urn diploma podera ser 
atribuido as colecc;:oes 
que tenham obtido 50 45 

Art,· 15,· - Nas exposic;:oes internacionais, 
devera ser posto a disposit;ao de cada 
coleccionador urn minimo de cinco quadros 
a fim de que este possa mostrar 0 desenvol
vimento do plano da colecc;:ao e apresentar 
as pec;:as filatelicas interessantes. 

Art.· 16,· - A classe tematica sera julga
da por um Juri composto exclusivamente por 
especialistas destas colecc;:oes. 0 seu nu· 
mero sera proporcional ao numero de qua· 
dros reservados a clssse. 

Art.· 17.·-As recompensas da classe te
matica serao id6nticas as das outras classes. 
Poderao ter p~r extenso ou abreviado a ins· 
cric;:ao -Classe tematicaa. 

Art,· 18," - Somente as colecc;:oes temati
cas e as colect;oes de assunto que tenham 
obtido uma medalha de prata erli exposic;:oes 
nacionais patrocinadas pela Federac;:ao na
cional respectiva, poderao ser admitidas em 
classe de competic;:ao das exposic;:oes inter
nacionais patrocinadas pela F. I. P. 

o Presidente, 0 Secretario 

da Comissao TemMica da F.1. P, 

Frans de Troyer L. M. Fernandez Cantefl 

ETIQU£TAS D£ FoSFOROS 
Reuni5es para trocas todos os sabados, 
das 17 as 19 horas, na nossa sede 

Av. Almirante Reis, 70-S.o-Dt.o 
L1SBOA- 1 
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Regulamento Internacional 
das Colec~oes Tematicas e de assunto 
Introdu~o: 

A classe tematica compreende duas cate
gorias de colecc;:ao: as colecc;:oes tematicas 
propriamente ditas e as colecc;:oes de as
sunto. 

COLEC(:oES TEMATICAS 

Art." 1." - A colecc;:ao tematlca desenvolve 
um tema ou i1ustra uma ideia segundo um 
plano 16glco servindo-se dos motivos ofereci
dos pelos selos bem como dos escJarecimen
tos dados pelos documentos filatelicos ou 
postals. 

Art." 2." - 0 plano da colecc;:ao sera apre
sentado a tituio de preambulo e devera dar 
as indlcac;:6es necessarias para apreclar a 
amplitude da colecc;:ao. 

No preambulo, como na propria colecc;:ao, 
um texto conciso e preciso fara ressaltar cla
ramente 0 desenvolvimento do tema. 

Art." 3.' - A originalidade do tema e 0 seu 
desenvolvimento 16gico serao objecto de 
uma atenc;:ao especial p~r parte do coleccio
nador. A colecc;:ao devera per em evidi3ncia 
as Investigac;:oes que 0 coleccionador tenha 
efectuado e bem assim realc;:ar a sua per· 
sonalidade. 

Art.' 4.' - A amplitude da colecc;:ao de
vera permltir um desenvolvimento claro e 
completo do tema apresentado. 

Art." 5." - Os selos. as pec;:as fiJatelicas e 
os documentos postais constituem os ele
mentos essenciais de toda a colecc;:ao tema
tica. 

Os selos e os documentos apresentados de
vem pois ter uma relac;:ao estreita com 0 
tema ou ideia escolhida. 

COLEC(:OES DE ASSUNTO 

Art." 6." - A colecc;:ao de assunto com· 
preende todos os selos e os documentos fi· 
latelicos que tem uma relac;:ao com um as· 
sunto ou finalidade de emissao. A apresenta
c;:ao do material filatelico pode ser feita por 
parses ou por ordem cronologica ou seguindo 
uma ordem sistematica. 

Art.' 7."-A colecc;:ao de assunto deve ser 
precedlda de um plano que apresente 0 mate
rial exposto, da a conhecer os criterios se-

guidos na realizac;:ao e da uma ideia da am
plitude da colecc;:ao e do desenvolvimento 
dos diferentes capitulos. 

Art.' 8." - A colecc;:ao de assunto deve ser 
acompanhada de textos descritivos de forma 
clara e conclsa. A sua unica func;:iio e comen· 
tar 0 desenvolvimento da colecc;:iio pelo ma
terial exposto. 

Art.' 9.' - 0 desenvolvimento de uma co
lecc;:ao de assunto exige investigac;:6es fila
telicas aprofundadas sobre 0 assunto ou a 
finalidade da emissao escolhlda. 

Art." 10." - Os selos e os documentos fi
latelicos constltuem os elementos essenclals 
da colecc;:ao. Devem estar em relac;:ao es
treita com 0 assunto ou a finalidade da emis
sao escolhida. 

DISPOSI(:6ES COMUNS 

Art.' 11.· - A presenc;:a e '8 varledade dos 
diferentes elementos filateiicos e postals 

SELOS 
PORTUGAL, COL6NIAS E 

ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

StRIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1.· DEZEMBRO, 45·3.' 

TELEF. 365852 

LISBOA 
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Qual foi 0 mais belo selo portugu@s emitido no ano de 197 4 ~ 
Pelo numero de respostas recebldas pode 

afirmar-se desde ja que esta inlclatlva do 
Clube Filatelico de Portugal resultou fran
camente positlva, 0 que registamos com 
muito agrado. 

Considerando, porem, 'que, factores de 
varia ordem, alguns imprevisiveis, Imps-
dlram que no passado dia 30 de Novembro 
fossem aprecladas as respostas dos con
correntes e efectuado 0 sorteio prometido, e 
tendo em atenc;:ao 0 bom acolhimento que 
os nossos leltores deram a este concurso, 
resolveu 0 C.F.P. prorrogar 0 prazo da re
cepc;:ao das respostas ate 31 de Fevereiro 
proximo. 

T{)dos os entuslastas pel a Filatelia ti3m, 
assim, uma oportunidade de participar ainda 
neste concurso envlando Q seu cpalplte
ate ao fim do mi3s de Fevereiro, data em que 
se verlficara, impreterivelmente, qual 0 selo 
mais votado dos emi1!idos em 1974. 

Para os leitores que, eventual mente, des
conhec;:am as regras do concurso, repetimos 

o que escrevemos no Boletim referente ao 
mes de Outubro. 

Assim, podem participar todos os que se 
interessam pela Fllatelia, independente
mente de serem ou nao s6cios do Clube 
Filatelico de Portugal. 

Por carta dirigida ao Director do Boletim 
sera enviada a resposta a qual deve acom
panhar a quanti a de Esc. 10$00 em selos 
do Correio, em circulac;:ao. 

A cada um dos participantes que acertar 
no selo escolhido serao ofertados 3 sobres
critos da emissao do C.F.P. cujo valor e 
sempre superior a importiincia que acompa
nha a resposta. 

Aos que nao acertarem no lrelo escolhido 
sera igualmente ofertado um sobrescrito da 
nossa emissao; entre todos os que partl
ciparem no concurso sera sorteado um album 
de selos. 

Chama-se, p~r ultimo, a atenc;:ao dos con
correntes que devem votar no selo e nao 
na serie de que 0 mesmo fa~ parte. 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
Agradecendo as felicita«;oes dirigi,das, 

transcreve-se, na parte que interessa, uma 
carta do Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho que, durante muitos anos, foi i,lustre 
presidente do C.F.P. e, simultaneamente, 
dirigiu esta revlsta. 

Meu caro Director e Amigo: 

Venho pedir-Ihe a publica9ao desta carta no 
proximo mimero, para esclarecer todos os 
socios do Clube sobre as duas minhas cartas 
referldas no artigo cAssembleia Geral Ordina
ria do Clube Fllate/ico de Portugal-, cartas 
minhas dirigldas aos Snrs. Dr. Ant6nio de 
Almeida Figueiredo, ao tempo Presldente da 
Assembleia-Geral, e Jose Rodrigo Dlas Fer
reira, entao e agora dlstinto Secretario-Geral 
do nosso Clube. 

Na primelra, eu formalizel, a quem de dl
relto, 0 meu pedido de demlssao definitivo 
e /rrevogave/, de Presldente da Dlrec9iio. 
ped/do que eu t/nha formulado em sucess/vas 
reun/des da Direc9iio, conforme das respec
tivas actas consta. 

Na segunda, eu despedi-me de toda a Direc-

980. na pessoa do seu lncansavel Secretarlo 
Geral, referido Snr. Jose Rodrigo Dias Fer· 
reira, ITa altura do meu regresso de jurado 
internaclonal na grandiosa Exposi9iio Filate
Iica Madrld-75, data que eu tinha marcado 
como termo do meu mandato de Presldente, 
e bem assim de toda a mlnha actlvidade fila
relica. 

Apraveito ainda, para agradecer ter sldo 
elelto para 0 cargo de Presldente da Assem
bleia-Geral do nosso Clube Filatellco de Por
tugal, cargo que nilo sel se poderei exercer, 
e no qual melhor flcava 0 meu antecessor, 
mencionado Dr. Ant6nlo de Almeida Figuei
redo. 

Dos fracos prestimos que eu ainda possa 
ter, 0 meu caro Director dlspora completa
mente, com um abra90 do velho amigo e 

multo grato 

A. J. de Vasconcelos Cardoso 
N. do D. - 0 Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 

grande amigo do Clube Fllatellco de Portugal tern ~ sua 
disposlQ8o as colunas deste Boletlm para as enrl
quecer, sempre que desele, com a sua prosa fluente 
e brllhante, sobre assuntos que Interessem ~ fllatella 
em geral. 
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cover; at any rate is was during or before 
May 1865, as I posses a specimen dated the 
25th May 1865 of the second die ...•. 

Mais adiante, referindo-se, as reimpres
soes escreve: 

.As was to be expected, the 5 Reis was 
reprinted from the last die in use, that is 
the one with the figure of the value marer 
to the ornamentation on the left ... » (0 

sublinhado a nosso). 
A transcri9ao de parte do artigo de 

Marsden a suflcientemente elucidativa para 
descobrirmos que 0 erro de tradu9ao partiu 
do ponto de referencia para 0 maior ou 
menor afastamento do .5 •. 

Nao pretendemos atribuir ao nosso amigo 
e distlnto fllatelista A. Oliveira Marques 0 

referido erro de traduc;:ao, pols que ja no 
catalogo Simoes Ferreira 1.' edil;ao, 1918, 
aparece a troca referida. 

i: de notar ainda, que tambem Melville 
e Castle seguem a nomenclatura de Mars
den. 

Quem tera sido 0 autor deste lapso? Creio 
que a sua correcc;:ao no catalogo, se impoe, 
quanto mais nao seja por dever de justi9a 
para com Marsden. 

2 - CORES E PAPEL. 
Tambam a este prop6sito faremos refe

rencia. ao Cat. Simoes Ferreira. Antes porem 
consldere-se 0 seguinte: 

Se atentarmos nos selos do cunho 2, e 
desde que estes estejam representados em 
numero suficientemente elevado para se po-

SELOS NOVOS, USADOS, PORTUGAL, 
E ANTI GAS COLON lAS PORTUGUESAS 

TEMATICAS ESTRANGEIRO 

SOBRESCRITOS E FDC DAS 
EX-COLONIAS PORTUGUESAS 
TEMATICOS ESTRANGEIROS 

Enviam-se cadernos a escolha 

Apartado 28 - AGUEDA 

der fazer uma analise cromatica, aparecem
-nos distintamente duas cores princlpais, 
e dentro de cada uma delas varias tonali
dades do claro ao escuro. 

Essas duas cores tern a designac;:ao de 
castanho-vermelho e Terra de Sienna Escuro, 
segundo a tabela cromatica Schnaveberger. 

Nao pretendemos lanc;:ar confusao nos es
pfritos com estas designac;:oes, nem sequer 
levantar problemas ao selo de 5 Reis 
Cunho 1 e designado por castanho-vermelho. 

Segundo a referida tabela, esse selo tern 
por cor vermelho·acastanhado, pois 0 pig
mento dominalTte e 0 vermelho, e nao 0 

castanho. 
Parece-nos chegado 0 momento de se 

abandonar 0 empirismo cromatico e utilizar 
sempre que possivel uma termonologia rigo
rosa e internacionalmente aceite. 

Feita esta divisao e se observarmos os 
papeis, teremos que os selos do cunho 2, 
de cor castanho vermelho, aparecem impres
sos em papeis fino, medio e espesso, en
quanto que nos de cor Sienna escuro, s6 
os encontramos impressos em papel medio 
e espesso. 

No que respeita ao Catalogo Simoes Fer
reira convem referir: 

1 - Distingue somente urn castanho e um 
castanho escuro, como cores dos Cunhos I 
e II. 

2 - Refere um castanho-vermelho em pa
pel fino, quando este selo aparece em pa
pel medio. 

Ao caracter subjectivo desta afirmac;:ao, 
juntaremos 0 argumento que existem papeis, 
onde foram impressos selos do Cunho I, 
senslvelmente mais finos do que 0 papel 
on de se encontra impresso este selo. 

3 - Nao percebemos, no caso dos selos 
de D. Luis, a separac;:ao de papels em dois 
grupos respectivamente medio e espesso 
e fino; pois, ou admitimos que ao 1.° grupo, 
corespondem os selos que mais frequente
mente aparecem e entao nao devem ter to-

(Continua. na pag. 14) 
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NOTA BREVE 
DOIS SELOS DE 
E ENCOMENDAS 

SOBRE 
JORNAIS 

POSTAIS 
PARA CAMINHOS D'E FERRO 

pelo Eng. Agr. MANUEL RIBEIRO 
MARQUES GOMES 

Nesta -breve nota .. , vimos dar conheci
mento da existencia de dois selos de 1894, 
emitidos em QUEENSLAND que, como as 
suas legendas referem, se destinavam ao 
transporte de jornais e de encomendas pos
tals, por caminho de ferro. 

Estes selos encontram-se impressos em 
papel espesso, branco, com filigrana (um Q 
coroado), do tipo C. 

Apresentam 0 denteado 121/2, grosseiro; 
medem 26,5X31 mm (medidas da esquadria 
exterior impressa); e sao das taxas: um, de 
1 .penny., e, 0 outro, de 6 .pence •. 

o selo referenciado na figura com 0 alga
rismo 1 fOi impresso na cor vermelha e 0 
outro na cor verde. 

Nestas .pec;:as .. encontra-se figurada uma 
locomotiva a vapor, inclusa numa moldura 
oval, motivo relacionado com 0 de utilizac;:ao 
das mesmas. 

As colecc;:oes dos temaS: COMBOIOS, MA
QUINAS A VAPOR, HISTORIA POSTAlt 
TRANSPORTES, etc., sao valorizadas quando 
nelas se incluem .pec;:as D como as apresen
tadas, nao apenas por je serem conside
radas CLASSICAS, como por sua je diffcil 
aquisic;:ao. 

SINGELO ESTUDO 
sobre correio aereo de Jngoia 

por: J. A. MARINHO 

Em Dezembro de 1966, publicamos um pe· 
Dueno ensaio sobre Correio Aereo de Angola e, referindo-se ao ano de 1937, escreviamos 
o seguinte: 

uE, assim se iniciou 0 correia aereo 
de Angola, pOis, foi, precisamente, pelo 
Aero-Clube de Angola que come~ou a 
transltar a correspondencia de um para 
outro local, ao longo do litora!'» 

Anos depois de ter publicado 0 opusculo 
a que nos referimos, surgiu a oportunidade 
de adquirir um trabalho muito interessante 
sobre 0 assunto, da sutoria do Tenente-Co
ronel Plloto Aviador, Carlos Machado F. dos 
Santos, intitulado .A Aviac;:ao Militar em 
Angola-1918-26, que veio alterar as afir
mac;:oes que havfamos produzido no refe
rido ensaio. 

Na verdade, todos aqueles que se dedicam 
a pesquisa historica sabem, perfeitamente, 
que a determinado passo do seu trabalho 
sao forc;:ados a alterar os seus conceitos ou 
as conclusoes a que chegaram, renovando·as 
com as constantes e novos elementos que 
vao chegando ao seu conheCimento. 

N6s ja conheciamos os factos antes de 
os termos lido no trabalho "do Tenents-Co· 
ronel Carlos Machado, e justamente, por 
intermedio do meu amigo Fernando Tavares. 
por este os ter vivido na epoca em que 
decorreram, oa sua qualidade de Coman
dante do Trem M!litar Autom6vel, sendo a 
sua Unidade que transportou os caixotes 
em que os avioes vinham acomodados. Nun
ca nos interesou multo narra-Ios, por se 
tratar de uma especializac;:iio, 0 correio aereo, 
de que pouco ou nada percebemos. 

Tratando·se, no entanto, de dar satisfac;:ao 
a um pedido de um artigo para 0 BoIetim 
do Clube FNatelico de Portugal, atravemo· 
-nos a remeter este modesto ensaio que 
nao desvia muito a nossa atenc;:ao dos assun
tos que estamos a tratar de momento. 

* A primeira base militar de Angola foi 
fixada na Humpata, no Distrito do Lubango, 

(Continua na paglna 27) 
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ELADIO DE SANTOS 

, 

CASA FUNDADA EM 1922 

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

DEZEMBRO-1975 

Albuns de Portugal e Ultramar 
Edi~io da nos sa Casa 

Prec;os sujeitos a alterac;ao sam aviso previo 

Formato 22X25. Folhas m6veis. em papel e cartollna. Reproduc;/io em gravura 
de todos os selos tipo. Casas para todos os selos emltldos. com a Indlcac;/io 
do respectivo numero segundo 0 nosso catalogo de selos de Portugal e Ultramar. 
Sempre que haja numero de selos que 0 justlfique sao publlcadas as folhas supls
mentares para os novos selos emltidos. 

Os prec;os dos albuns incluem os respectlvos suplementos saldos ate a data 
da publlcac;ao desta IIsta. pelo que estao sujeitos a IIgeiros aumentos em vlrtude 
das folhas suplementares que vao sendo acrescerrtadas aos mesmos. 

o Album de Portugal e Ultramar. para facllidade de sua aqulsic;ao. vende·se 
por volume. com capas de cartolina impressas a 3 cores. 

Folhas Papal Cartollna 
1 Portugal Continental - 1.' parte (Cor-

reio e C. Aereo) • • a 0 ••• 110 193$00 248$00 
1 a Portugai Continerrtal- 2.' parte (Blo· 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

cos. Priv. etc.) . .... 45 76$00 101$00 
IIhas Adjac.. Ultramar e Africa 71 118$00 157$00 
Angola e Congo . 76 130$00 172$00 
Cabo Verde 39 69$00 90$00 
Guine . .. . ..... 41 69$00 90$00 
Moc;ambique - 1.' parte . . . . . 
Moc;ambique - 2: parte - Inhamba· 

(63 106$00 t42$00 

ne Kionga. Lour. Marques. QueJi-
mane. Tete e Zambezia . . . 36 60$00 80$00 

Comp: de Moc;ambique e Niassa . 34 57$00 72$00 
S. Tome e Principe 39 66$00 88$00 
India 57 94$00 127$00 
Macau 44 75$00 98$00 
Timor. 36 61$00 80$00 
Os 13 volumes em conjunto . 691 1166$00 1538$00 

Pre,.os das folhas awlsas dos nossos albuns 
Papel 3$00, Cartollna 3$50, Luxo 6$00 

Capas de cartolina, Impressa a 3 cores 15$00 

luxo 

374$00 

151$00 
235$00 
260$00 
138$00 
138$00 
211$00 

121$00 
110$00 
132$00 
187$00 
149$00 
121$00 

2322$00 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

CASA FILATE:LICA 

SANTANA 
Avenida da Liberdade, 157 _1.0 - LIS BOA - lelefone 561539 

(METRO: AVENIDA) 

NOVIDADES MUNDIAIS 

Porque dispomos duma boa rede de correspondentes em todo 
o Mundo. permite-nos assegurar urn servil;o SEM FALHAS e 
a pret;os muito vantajosos. 

Sendo. no entanto. limitada a quantidade que recebemos de cad a 
emissao. aconselhamos a inscriC;ao no nosso SERVI<;O DE 
ASSINATURAS, garantindo assim a recepC;ao dos Paises ou Temas 
de seu interesse. 

Enviamos impresso para 0 efeito. 

COLECCOES 

Exceptuando a parte classica, temos em stock colecc;oes quase 
completas da maioria dos Paises, EM NOVO, das quais vendemos 
qualquer serie isoladamente. 

EXECUTAMOS MANCOLISTAS. 

F. D. C. 

Somos depositarios Oficiais dos Envelopes e P. Maximos de 
FRAN<;A, ilustrados sl seda. 

Temos igualmente urn born stock em F. D. C. de Portugal, Espanha. 
Belgica. Suic;a e Israel. 

PRE<;OS BAIXOS. AGRADECEMOS UMA VISITA 

13 
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dos 0 mesmo valor de catalogo, ou entao 
se aparecem todos com igual frequencia, 
nao se justiflca tal dlstln~ao baseada na 
espessura de papeis. 

MAIS UM CUNHO FENDIDO? 
A contlnuada procura e observa~ao dos 

selos de 5 Reis de D. Luis, leva-nos a apre
senter mals um (?) cunho fendido, apare
cendo em selos do Cunho 2, e de cor Sienna 
escuro. Embora j8 ha algum tempo nos tenha 
sldo apontado esta nova fenda, s6 multo 
recentemente se consegulu juntar 3 exem
plares, numero que consideramos minimo 
para identlficar uma fenda. 

Como caracteristica domlnante, (ver esque
ma) aparece-nos uma IInha que sal do lado 
dlreito do selo (cercadura), na dlrec~ao da 
nunca do soberano e come~ando a Inflectir 
para baixo ate a or,!llha. Uma analise culdada 
revela uma 2.' linha, esta vertical atravessan
do 0 E de Rels, base do pesco~o, e sub Indo 
pela cabe~a. Como nao cremos que as duas 
IInhas fa~am jun~ao, somos antes do parecer 
que aparecem 2 fendas, 1 vertical atraves
sando todo 0 selo, e uma horizontal, (2 fen
das simultaneas, nao constitulra um Inedito 

no selo de 5 Reis; veja-se Mercado Fila
telico Abril.Junho 73 pg. 7 e 8). 

Queremos terminar com mais uma refe
rencia ao Catalogo Simoes Ferreira. 

As considerac;:oes que la sao apresentadas 
sobre feridas do cunho, cremos estarem 
neste momento ja ultrapassadas. Ou bem se 
introduzem os cunhos fendldos, bem mals 
numerosos, fllatelicamente mais interessan
tes, e tao ou mals visiveis que as -fenda.s-, 
ou entao omlte-se tudo. A Informa~ao incom
pleta e ainda por clma acompanhada por 
dois pre~os - sem 0 minlmo signlficado
certamente nao serve a nossa filatelia. 

Queremos delxar bem expresso, que todas 
estas observec;:oes ao Catalogo Simoes Fer
Ireira, constltuem uma modesta homenagem 
a tudo quanto 0 seu corpo redactorlal e 
o seu editor tem feito pela filatelia chis
sica em Portugal. 

• 1 Mercado Fllatellco 1970/71. 
• 1 Mercado Fllatellco Abr/Jun 1973. 

N. B. - Pedlmos a todos os colecclonadores. possuln
do selos de 5 Rels de D. Lurs, emlsslio 1862. 
documento datado. a gentlleza de no-Io comu
nlcar. 0 que desde 16 egradecemos. 

• 
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I Uentenario da morte de Alexandre Hercnlano 
por: EURICO C. E. LAGE CARDOSO 

Em 13 de Setembro de 1977 passa 0 I cen
tenarlo da morte de Alexandre Herculano. 

Nao e {lossa Intenc;:ao nem tao pouco 
esta no Ambito desta revlsta recordar esta 
efemeride, para fornecer aos nossos leltores 
uma biografia do mal or hlstorlador portu
gues, do autor de algumas das mais bel as 
poeslas da lingua portuguesa contldas na 
• Harpa do Crente- e do admlravel roman
clsta hlst6rico autor do .Monge de Clster", 
do -Bobo- e do .Eurlco, 0 presbftero" . 

I: sabldo por todos aqueles que conhe
cem algo da blografla de Alexandre Her
culano que 0 Ilustre escrltor (uma das maio
res gl6rlas da ,J(teratura portuguesa), foi 
tolerante e generoso e um verdadelro com
batente da IIberdade. Dotado de s611da for
ma~ao moral, homem dlgno de vlncada per
sonalldade, este grande portugues e, como 
aflrmou Jacinto Baptista, um homem actual. 

Como espirlto de elel~ao que foi, teve os 

seus defensores (como Antero de Quenta!) 
e os seus detractores (um dos quais Hlp6-
lito Raposo). N6s conslderamo-Io em toda 
a acepc;:ao de palavra .Um Homem-. 

Pode perguntar-se 0 porque desta evoca
~ao, nas paglnas deste Boletlm. Responde
remos que nao se trata de uma slngela ho
menagem a este grande portugues, por
quanto nos parece que isso e fun~ao das 
publica~oes da especialldade e dos perl6-
dicos que publicam paginas literarias. 

Esta evoca~ao, se assim se pode chamar, 
tem apenas 0 objectlvo de alertar os Cor
reios de Portugal para que nao cala no 
esqueclmento a passagem do I centenarlo 
de Alexandre Herculano, filatelicamente fa
lando. 

I: estranho e lamenta-se profundamente 
que flguras e factos do nosso Portugal com 
projec~ao alem frontelras tenham sldo siste
maticamente, ao longo dos anos, o'lvidados 
pelos Correlos deste pais. Tal facto. nao se 
veriflca, felizmente. em multos departamen
tos dos corr·elos tanto do .Leste- como do 
.Ocidente •. 

Com efelto. os acontecimentos mals Im
portantes e as flguras mals representatlvas 
no campo das artes, das letras, das cian
clas e da politica, por exemplo, sao perpe
tuados pelos Servic;:os dos Correlos dos res
pectlvos paises e, por vezes ate, 0 que e 
ainda mais para real~ar, pelos departa
mentos dos Correios de paises estranhos. 

Pode argumentar-se que a Empresa PU
blica dos Correlos e Telecomunlca~oes de 
Portugal tem anualmente 0 seu plano de 
emissoes e, portanto. h8 eventos que nao 
podem ser devldamente comemorados por 
nao caberem ja no respectlvo plano . 

A partir de 1975, porem, parece-nos que 
este argumento ja nao col he. Estamos em 
crer que este ano foram emltldas series que 
nao deviam estar na mente de quem tem 
a responsabilldade de elaborar 0 tal plano 
pelo que, posslvelmente, podem conslderar
-se tals emlssoes como extraordinarlas. 

Sendo ass 1m. nao nos repugna apelar para 
a Admlnlstra~ao da referlda Empresa PU
blica. que sabemos bastente receptlva a 
todas as sugestoes, no sentldo de, sempre 

(Continua na paglna 24) 
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A. FUBELKA - ul. Zdaru 1508/6 14000 
Praha 4 - CHECOSLOV AQUIA interessa-se 
por postais coloridos de tudo quanta diga 
respeito a ARTE, dando em troca senes 
novas dos paises de leste. Correspondencia 
em ingles. 

COMPRO SELOS USADOS DE PORTU
GAL E TODO 0 UL TRAMAR; a partir de 
1940, das taxas de 1$00, 1$50, 1$75, 2$00, 
2$30, 2$50, 2$80, 3$00, 3$30, 3$50. 4$00, 
4$30, 4$50, 4$80 e 5$00. Tambem series com
pletas. A. Antunes - Post Restant - Malelane 
- Transvaal-S. R. 

Desejo selos de Portugal, BeIgica. S. Marino 
e Paises Africanos. Selos novos de pintura e 
trajes tipicos. Dou selos novos e usados da 
Romenia e novos da Hungria. GASPAR FRAN
CISCO. Navelor 8/56 6200 - Galati i. Ro
menia. 

Vendo material filatelico aos melhores pre
!;OS - Albuns, Classificadores. Tiras Hawid, 
Pin!;as, etc. Jorge M. S. Lopes - Rua Chi
buto, lote 434-4." E. Ret. - Olivais SuI -
Lisboa 6. 

ESTA INTERESSADO EM BLOCOS DE 
PORTUGAL? Temos com pequenos defeitos. 
Cent. do Banco de Portugal, 120$00. Rowland 
Hill, 100$00. Avelar Brotero, 120$00 e Cas
telos de Portugal, 120$00 e portes. - A. An
tunes. Post Restant - Malelane - Trans
vaal, S. A. 

Deseja trocar selos de todo 0 mundo. Da 
selos do Brasil, Argentina, Uruguai, etc. 
Jeronimo Moreira Raiado. Rua Marcilio 
Dias 256, Jnndiai, S. Paulo, Brasil. 

MARCAS POSTAIS DE MACAU 

(Aditamento) 

Do Sr. Coronel Guedes de Magalhaes 
recebemos uma publica980 referente as 
• Marcas Postals de Macau- que muito inte
ressa aos especiaJlstas desta modaJldade 
fllatelica. 

Agradecendo a oferta lnformamos as nos
sos estlmados leltores que podem consul
ta-Ia na sede do C. F. P. nos dlas em que 
se efectuam as habltuals reunloes dos asso
clados do Clube. 

-A. GAMA "REist 
(MR. CORK} 

Member of Portuguese Chamber of Commerce 
WELCOMES YOU AT 

Casa das Corti~as - Metropolis 
(Cork House) (Mrs. Cork's Souvenir Shop) 
4 - 6 - Ruo da Escola Polltecnica - 8 - 10 

11ELIC {~~~:~; U6~~TlES 
LISBON - PORTUGAL 

WONDERFUL COLLECTION Of CORK 
SPlECI~LTln 

easa Filabilica J. ELL 
FUNDADA EM 1940 

Novidades sempre aos melhores ~s 

Material filateUco 
HAWID, ~EUCIHTTURM' e SAfE 

EM STOCK: 
MAIS DE 7 .000 S~RIES DIFERENTES 

DE TODO 0 MUNDO 

SERIES COMPllJETAS ,NOV,AS IDE 
PORTUGAL ·E UL T:RAlM:A!R 

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

Telefone 3235018 ·1 
L1SBOA-2 t 

------------------------------~~ 
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Anuncios 
Compro Damiiio de Goes 20 de cada: sobres

critos c/ carirnbo B-460/ 3 sl selo 1$00 -, 
sobresc. /c carirnbo A-784 s/ 1$00 D. Goes 
- Postais Max. c/ 1$00 c/ Lis-Po-Co-Fun. 
Leal C. P. 8 - Carregado. 

Compro sobrescrltos c/ carimbos comemo
rativos Portugal e Ultramar. Leal C. P. 8 Car
regado. 

COMUNICADO 

Antonio Antunes Pinto Vicente, ex-morador 
em Luanda-Angola. retomado a Portugal, vern 
por este meio comunicar aos seus estimados 
correspondentes e amigos que se encontra irn
possibilitado de entrar em contacto directo ou 
por escrito, em virtude de lhe terem roubado 
a casa e quase todo 0 seu arquivo. em Luanda. 

Assim todos os fiIatelistas e numismatas 
que desejem entrar em contacto comigo para 
trocar de selos novos e usa dos, assirn como 
moedas, devem escrever para: 

Antonio Antunes Pinto Vicente 

ERADA - B. Baixa - Portugal 

Jose Luis P. Lobao Tello, Inst. Invest. Ve
terimma, C. Postal 1922, Louren!;!o Marques, 
R. P. Mo!;!ambique: Fomece selos de Mo~
bique, posteriores a 1960. Em troca. deseja 
selos antigos de Mo!;ambique, pe!;!as cIassicas, 
pares, quadras, mfucimos e carimbos. tambem 
das cCompanhias e Cidades:t, anteriores aque
la data. 

Procuro urn coleccionador interessado na 
troca de selos holandeses por portugueses. 
Correspondencia em Portugues. 

L. J. E. de Bruijn 
de Egmondenstraat 113 
Nieuwendam 1121 
AMSTERDAM - Noord 
HOLANDA 

Economicos 
Compro ou troco por boas pe!;!as, IRLANDA 

n." 3 sobrecarga a} e Taxa 1 a 4, novos, Yvert. 
Vendo :3 volumes Yvert 1975. perfeito estado. 

Fl!:LIX DA COSTA ILHA - ALCOEN
TRE .. 

TROCO 8 FOLHAS PARA CLASSIFICA
DOR NOVAS, FORMATO 22x25 cm. c/l0 
BANDAS de PAPEL VEGETAL POR 120$00 
DE SELOS DIFERENTES USADOS DA IN
DIA OU TIMOR. CAT.A.LOGO EL.A.DIO. 

PEDRO SANDE-B. 1- 2.0 Esq." NOVA 
OEIRAS. 

Vendo FDC, postais maxunos, cartas anti
gas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para 
especializa!;!iio. Consulte e alguma coisa en
contrara de interesse. 

Fl!:LIX DA COSTA ILHA - ALCOEN
TRE. 

Vendo boas col. Holanda, Hungria, Checos
lov., Marrocos, c/ muitas senes novas. Luizi 
-R. Pinheiro Chagas, 85-1." E.-Lisboa 1. 

COMPRO I ACHE'tt / ANKAUF. VEN
DO /VENTE / VERCAUF. TROCO / CHAN
GE / TAUSCH selos nacionais e estrangeiros. 
Jorge Manuel Soares Lopes - Rua Chibuto. 
lote 434-4." Esq." Ret. Olivais Sul- Lisboa 6. 

TROCO SELOS USADOS DE TODO 0 
MUNDO, TEMATICOS, PORTUGUESES E 
PArSES DE EXPRESSAO PORTUGUESA 
POR SELOS DE PORTUGAL. CAT.A.LOGO 
EL.A.DIO. PEDRO SANDE - BLOCO B-1· 
_2.0 Esq." - NOVA OEIRAS. 

Compro series novas de Portugal e even
tualmente outras; oblitera!;!/ies ilustradas. car
tas circuladas antigas de paises e temas, errOS' 
e variedades. Tamoom troco por provas de 
luxo e de artista, para temas. Fl!:LIX DA 
COSTA ILHA - ALCOENTRE 

- Contra comem. us. Port. (taxas variadas) dOll 
mesmo valor Yvert senes compl. novas Europa 
m. escolha. Luizi - R. Pinheiro Chagas, 85-
l.°-E - Lisboa 1. 
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Amything of Portugal and ex-colonies in 
mint and find used sets or better singles 
stamps. Please use Yvert or Michel Catalogs. 
This advertisement is always Valid. 

Reply to Pedro Jose Waddington Peters. 
Av. Joao Clisostomo, 81-4.0 - Lisboa, 1 -

Portugal. 

. Contra 100/i75 s. dif. Portugal dou mesmo 
n.O Hungria. Luizi - R. Pinheiro Chagas, 85-
~1.0 E. - Lisboa 1. 

. PAGELAS DO C. T. T. - Troco por se
los usados de Portugal (Continente/Ilhas/Ul
tramar). Diga 0 que pretende. Respondo sem
pre. - .Toao Martins JUnior - Rua Artur 
Ranger 7-r/c-Dt.0 - Vila Nova de Gaia. 

SEWS NOVOS EM CIRCULACAO - Em 
liquida!;ao de seus pedidos, pode enviar-nos 
selos das emissoes nacionais, para uso nn 
correspondencia. Uma boa ocasiao para se 
desfazer do que tiver a mais. S:£RGIO SI
MOES - CALDAS DA RAINHA. 

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

NOVAS EMISSOES - Forne!;o novidades 
de qualquer pais ou tema, nas melhores con
digoes. Pe!;a circular de inscrl!;iio, prlmtamente 
remetida. S:£RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

SELOS: Sempre em stock, Portugal. Pro
vincias Ultramarinas e estrangeiro. 

Novidades: Vendemos facial + 10 % e por
tes. Para mais informagoes ~a 0 nosso bo
letim. No seu pr6prio interesse, nao com
pre qualquer serle ou selo que falte em sua 
colec!;ao, sem nos consultar. A. S. L. Antunes. 
P. O. Box, 41 - Salazar - L. Marques, 
MO!;ambique. 

V. QUE SABE ESCOLHER ... pois claro I 
Escolhe folhas em formato internacional, mo
dalos normal a luxo, para montagem das suas 
colecgoes, editadas por S:£RGIO SIMOES
CALDAS DA RAI~HA. Amostras con t r a 
~sc. 10$00, deduzidos na primeira compra. 

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc,. 
rell\cionados com os teml\s c Veiculos Mo
torizados». cGuerra» e «Refugiados». En
viar propQ&tas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - ;PORTO. 

Ofere!;o: Italia, Vaticano e S. Marino. 
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ingl. Al
drovani Constantino - 40.060 Villafontana. 
Bologna. Italia. 

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

COMPRO e VENDO selos NOVOS e 
USADOS de Portugal, Ultramar e Estran
geiro, ou dos Temas Cosmos, Desportos, 
Fauna, Flores, Pintura, Religiosos, etc. No
vidades e Sobrescritos. Pe!;a Listas gratis 
a: SILVA PEREIRA, Rua Antonio No
bre 43-2.° Dtd.o - LISBOA-4 ou Telefone 
784816. 

COMPRO TUDO: colecgoes. lotes, conjun
tos, «stocks», novas e usados, de Portugal, 
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente co
lecgoes especializadas, interessam-me muito. 
S:£RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

MATERIAL FILAttLICO - Tudo 0 que 
pretender. Solicite pregarios, que pronta
mente Ihe serao remetidos. Fago remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
SeRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

OS SELOS QUE PRETENDER e 0 ma
terial filatelico que desejar, encontrara por 
certo em SERGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. PB!;a prB!;arios. 

Bilhetes posta is (nao ilustrados) de Por
tugal, sobrescritos com series completas de 
Porhlgal de 1949 para tras, sobrescritos de 
titulos liquidados e etiquetas de registos dos 
C. T. T. e ainda sobrescritos de 1.°1 voos, 
outros, e pagelas das emissoes de Israel, com
pro ou troco. Respostas a Secretaria deste 
Clube, ao n.O 5000. 

Selos novos de Mogambique comemorati- \ 
vos do «Acordo de Lusaka», emitidos local
mente. Fornego a pre<;!os excepcionais, aoS 
consacios e em especial aos comerciantes. 
- L . M. Noronha. C. Postal 2505. Lou
ren!;o Marques. 

Desejo selos us ados de grande fo~ato de 
todos os Paises. Prefiro Portugal, Fran~a, 
Alemanha Ocidental, U. S. A. e Itllia. En
vias 25/50. Isabel Portillo. Perez Galdos 5 
p. 26. Valencia 7, Espanha. C. F. P. 2355. 
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Troca de novidades (novos) da Romenia, 
Albania, Hungria, Checoslovaquia, Polania, 
D. D. R.. Bulgaria e RUssia, ate 5 de cada. 
Base valor facial ou Yvert de 1975. Desejo 
novidade (novos) de Portugal e Europa 
Ocidental. CIOBOATA GABRIEL. Str. 23 
Augusto 20. Ploesti Romenia. 

Desejo intercambio de series nuevas de 
fauna com todos los Paises. Base Catalogo 
Yvert 1975. Nicolas Miranda. Amparo, 88. 
Madrid 12. Espanha. S6cio C. F. Por
tugal, 2626. 

Desejo trocar selos em senes completns 
de Portugal, Ilhns, Colanias e Ex-Colanias. 
Base Catalogo Yvert. Correspondencia em 
ingles, frances, italiano, espanhol, himgaro 
e romeno. - Costea Dumitru. Str.. Luptei, 
Bloc C, Sc. B, Ap. 22, Sibiu - Romenia. 

Vendo aos melhores prB!;Os selos novos 
nacionais e estrangeiros. A. Neves - Apar
tado 23 - VILA FRANCA DE XlRA. 

ROMENIA - pre~o com centos de se
ries tematicas: desportos. fauna, flores, con
quista do espago figuras celebres, mUsica 
etc. etc. a baixo pre<;o. Envie 1$50 para 
o receber. SERGIO SIMOES - CALDAS 
DA RAINHA. 

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA -
Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que 
colecciona. Faremos envio para apreciag1io. 
S:£RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

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

Desejo trocar series novas e usadas de 
Portugal, Finlandia, Dinamarca e Alemanha. 
Base Yvert 1975. Dou Espanha. Nicolas Mi
randa. Amparo, 88. Madrid 12. Espanhn. 

Je propose: cartes post. FDC, timbres 
poste, souvenires d'U. R. S. S., Musique, dis
ques. Je desire: t. p. neufs, series compI. 
Blocs, FDC. Cartes maxim de tout Ie Monde. 
Corresp.: Angl., Allem., Fr. Mr. Dubinsky
P. O. Box, 41. 310. 001 Kharkow 1. U. R. S. S. 

Offre nouveautes neufs Roumanie, Hun
grie, Allemagne Orientale, Pologne, Russie, 

Bulgarie, Tchecoslovaquie, par min i mum 
2 exemplaires. 

Cherche nouveautes neufs d'Europe Occi
dentale. Base valeur faciale. Ciboata Ga
briel. Sh·. VB August, 20 Ploesti. Romenia. 

COLECCIONA SELOS? 
Consulte-me e diga 0 que pretender 
Vendo e compro selos de Portugal, Ultra

mar e Universais. 
Jorge Silvestre - Av .. da Republica, 30-

-r/c.-Esqu.o - Amadora - Portugal. 

Selos. Compro e vendo. I 
Lotes, «stocks:., coleC!;oes novas ou usados. 
Tenho grande cstocks» de selos cIassicos, 

novas e usa dos, em exemplares de excePCio- / 
nal qualidade, bern como todos os restantes 
do continente, e series do Ultramar. 

Run da Penh a. de Fran!;a, 256-2.0-Esq. -
Telefone 833878. 

PROVAS, NAO DENTEADAS, ERROS E 
ENSAIOS DE COR - Esta e uma das nossas 
grandes especialidades! Comunique-nos 0 que 
colecciona, e 0 que pretende receber para 
aprf'Cia!;1io. SERGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Tenho para troca, aMm de muitas scrie~ 
novas e selos soltos, de Portugal, Ultramar 
e estrangeiro, FDC., postais maximos, etc .• 
etc. Receberei postais e sobrescritos {novos 
ou us ados} com selos impressos, FDC. Por
tugueses com selie completa, cartas, pre ou 
nao, filatelicas, cedulas camararias, notas fora ' 
de circula!;ao, medalhas, moedas, etc. -
- Mascarenhas - R. Visconde Serubal, 223-3.° 
PORTO. 

ESTA INTERESSADO EM NOVIDADES 
DA AFRICA DO SUL? Vendemos ao pre!;o 
facial + 10 % e portes. 

A. Antunes, Post Restant - Malenane -
Transvaal, S. A. 

Desejo trocar selos da Russia para com
pletar a minhn colecgiio. Dbu Russia, segundo 
Mancolista. Emiliano Augusto Palmeirim. 
Aldeias de Montoito. 

ESTA INTERESSADO EM SELOS DO 
ACORDO DE LUSAKA? Temos algumas de
zenas de series. Prego excepcionaI 15$50-
portes. 

A. Antunes. Post Restant - Mnlelane
Transvaal, S. A. 
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Escolhe folhas em formato internacional, mo
dalos normal a luxo, para montagem das suas 
colecgoes, editadas por S:£RGIO SIMOES
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A. FUBELKA - ul. Zdaru 1508/6 14000 
Praha 4 - CHECOSLOV AQUIA interessa-se 
por postais coloridos de tudo quanta diga 
respeito a ARTE, dando em troca senes 
novas dos paises de leste. Correspondencia 
em ingles. 

COMPRO SELOS USADOS DE PORTU
GAL E TODO 0 UL TRAMAR; a partir de 
1940, das taxas de 1$00, 1$50, 1$75, 2$00, 
2$30, 2$50, 2$80, 3$00, 3$30, 3$50. 4$00, 
4$30, 4$50, 4$80 e 5$00. Tambem series com
pletas. A. Antunes - Post Restant - Malelane 
- Transvaal-S. R. 

Desejo selos de Portugal, BeIgica. S. Marino 
e Paises Africanos. Selos novos de pintura e 
trajes tipicos. Dou selos novos e usados da 
Romenia e novos da Hungria. GASPAR FRAN
CISCO. Navelor 8/56 6200 - Galati i. Ro
menia. 

Vendo material filatelico aos melhores pre
!;OS - Albuns, Classificadores. Tiras Hawid, 
Pin!;as, etc. Jorge M. S. Lopes - Rua Chi
buto, lote 434-4." E. Ret. - Olivais SuI -
Lisboa 6. 

ESTA INTERESSADO EM BLOCOS DE 
PORTUGAL? Temos com pequenos defeitos. 
Cent. do Banco de Portugal, 120$00. Rowland 
Hill, 100$00. Avelar Brotero, 120$00 e Cas
telos de Portugal, 120$00 e portes. - A. An
tunes. Post Restant - Malelane - Trans
vaal, S. A. 

Deseja trocar selos de todo 0 mundo. Da 
selos do Brasil, Argentina, Uruguai, etc. 
Jeronimo Moreira Raiado. Rua Marcilio 
Dias 256, Jnndiai, S. Paulo, Brasil. 

MARCAS POSTAIS DE MACAU 

(Aditamento) 

Do Sr. Coronel Guedes de Magalhaes 
recebemos uma publica980 referente as 
• Marcas Postals de Macau- que muito inte
ressa aos especiaJlstas desta modaJldade 
fllatelica. 

Agradecendo a oferta lnformamos as nos
sos estlmados leltores que podem consul
ta-Ia na sede do C. F. P. nos dlas em que 
se efectuam as habltuals reunloes dos asso
clados do Clube. 

-A. GAMA "REist 
(MR. CORK} 

Member of Portuguese Chamber of Commerce 
WELCOMES YOU AT 

Casa das Corti~as - Metropolis 
(Cork House) (Mrs. Cork's Souvenir Shop) 
4 - 6 - Ruo da Escola Polltecnica - 8 - 10 

11ELIC {~~~:~; U6~~TlES 
LISBON - PORTUGAL 

WONDERFUL COLLECTION Of CORK 
SPlECI~LTln 

easa Filabilica J. ELL 
FUNDADA EM 1940 

Novidades sempre aos melhores ~s 

Material filateUco 
HAWID, ~EUCIHTTURM' e SAfE 

EM STOCK: 
MAIS DE 7 .000 S~RIES DIFERENTES 

DE TODO 0 MUNDO 

SERIES COMPllJETAS ,NOV,AS IDE 
PORTUGAL ·E UL T:RAlM:A!R 

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

Telefone 3235018 ·1 
L1SBOA-2 t 

------------------------------~~ 
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Anuncios 
Compro Damiiio de Goes 20 de cada: sobres

critos c/ carirnbo B-460/ 3 sl selo 1$00 -, 
sobresc. /c carirnbo A-784 s/ 1$00 D. Goes 
- Postais Max. c/ 1$00 c/ Lis-Po-Co-Fun. 
Leal C. P. 8 - Carregado. 

Compro sobrescrltos c/ carimbos comemo
rativos Portugal e Ultramar. Leal C. P. 8 Car
regado. 

COMUNICADO 

Antonio Antunes Pinto Vicente, ex-morador 
em Luanda-Angola. retomado a Portugal, vern 
por este meio comunicar aos seus estimados 
correspondentes e amigos que se encontra irn
possibilitado de entrar em contacto directo ou 
por escrito, em virtude de lhe terem roubado 
a casa e quase todo 0 seu arquivo. em Luanda. 

Assim todos os fiIatelistas e numismatas 
que desejem entrar em contacto comigo para 
trocar de selos novos e usa dos, assirn como 
moedas, devem escrever para: 

Antonio Antunes Pinto Vicente 

ERADA - B. Baixa - Portugal 

Jose Luis P. Lobao Tello, Inst. Invest. Ve
terimma, C. Postal 1922, Louren!;!o Marques, 
R. P. Mo!;!ambique: Fomece selos de Mo~
bique, posteriores a 1960. Em troca. deseja 
selos antigos de Mo!;ambique, pe!;!as cIassicas, 
pares, quadras, mfucimos e carimbos. tambem 
das cCompanhias e Cidades:t, anteriores aque
la data. 

Procuro urn coleccionador interessado na 
troca de selos holandeses por portugueses. 
Correspondencia em Portugues. 

L. J. E. de Bruijn 
de Egmondenstraat 113 
Nieuwendam 1121 
AMSTERDAM - Noord 
HOLANDA 

Economicos 
Compro ou troco por boas pe!;!as, IRLANDA 

n." 3 sobrecarga a} e Taxa 1 a 4, novos, Yvert. 
Vendo :3 volumes Yvert 1975. perfeito estado. 

Fl!:LIX DA COSTA ILHA - ALCOEN
TRE .. 

TROCO 8 FOLHAS PARA CLASSIFICA
DOR NOVAS, FORMATO 22x25 cm. c/l0 
BANDAS de PAPEL VEGETAL POR 120$00 
DE SELOS DIFERENTES USADOS DA IN
DIA OU TIMOR. CAT.A.LOGO EL.A.DIO. 

PEDRO SANDE-B. 1- 2.0 Esq." NOVA 
OEIRAS. 

Vendo FDC, postais maxunos, cartas anti
gas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para 
especializa!;!iio. Consulte e alguma coisa en
contrara de interesse. 

Fl!:LIX DA COSTA ILHA - ALCOEN
TRE. 

Vendo boas col. Holanda, Hungria, Checos
lov., Marrocos, c/ muitas senes novas. Luizi 
-R. Pinheiro Chagas, 85-1." E.-Lisboa 1. 

COMPRO I ACHE'tt / ANKAUF. VEN
DO /VENTE / VERCAUF. TROCO / CHAN
GE / TAUSCH selos nacionais e estrangeiros. 
Jorge Manuel Soares Lopes - Rua Chibuto. 
lote 434-4." Esq." Ret. Olivais Sul- Lisboa 6. 

TROCO SELOS USADOS DE TODO 0 
MUNDO, TEMATICOS, PORTUGUESES E 
PArSES DE EXPRESSAO PORTUGUESA 
POR SELOS DE PORTUGAL. CAT.A.LOGO 
EL.A.DIO. PEDRO SANDE - BLOCO B-1· 
_2.0 Esq." - NOVA OEIRAS. 

Compro series novas de Portugal e even
tualmente outras; oblitera!;!/ies ilustradas. car
tas circuladas antigas de paises e temas, errOS' 
e variedades. Tamoom troco por provas de 
luxo e de artista, para temas. Fl!:LIX DA 
COSTA ILHA - ALCOENTRE 

- Contra comem. us. Port. (taxas variadas) dOll 
mesmo valor Yvert senes compl. novas Europa 
m. escolha. Luizi - R. Pinheiro Chagas, 85-
l.°-E - Lisboa 1. 
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dos 0 mesmo valor de catalogo, ou entao 
se aparecem todos com igual frequencia, 
nao se justiflca tal dlstln~ao baseada na 
espessura de papeis. 

MAIS UM CUNHO FENDIDO? 
A contlnuada procura e observa~ao dos 

selos de 5 Reis de D. Luis, leva-nos a apre
senter mals um (?) cunho fendido, apare
cendo em selos do Cunho 2, e de cor Sienna 
escuro. Embora j8 ha algum tempo nos tenha 
sldo apontado esta nova fenda, s6 multo 
recentemente se consegulu juntar 3 exem
plares, numero que consideramos minimo 
para identlficar uma fenda. 

Como caracteristica domlnante, (ver esque
ma) aparece-nos uma IInha que sal do lado 
dlreito do selo (cercadura), na dlrec~ao da 
nunca do soberano e come~ando a Inflectir 
para baixo ate a or,!llha. Uma analise culdada 
revela uma 2.' linha, esta vertical atravessan
do 0 E de Rels, base do pesco~o, e sub Indo 
pela cabe~a. Como nao cremos que as duas 
IInhas fa~am jun~ao, somos antes do parecer 
que aparecem 2 fendas, 1 vertical atraves
sando todo 0 selo, e uma horizontal, (2 fen
das simultaneas, nao constitulra um Inedito 

no selo de 5 Reis; veja-se Mercado Fila
telico Abril.Junho 73 pg. 7 e 8). 

Queremos terminar com mais uma refe
rencia ao Catalogo Simoes Ferreira. 

As considerac;:oes que la sao apresentadas 
sobre feridas do cunho, cremos estarem 
neste momento ja ultrapassadas. Ou bem se 
introduzem os cunhos fendldos, bem mals 
numerosos, fllatelicamente mais interessan
tes, e tao ou mals visiveis que as -fenda.s-, 
ou entao omlte-se tudo. A Informa~ao incom
pleta e ainda por clma acompanhada por 
dois pre~os - sem 0 minlmo signlficado
certamente nao serve a nossa filatelia. 

Queremos delxar bem expresso, que todas 
estas observec;:oes ao Catalogo Simoes Fer
Ireira, constltuem uma modesta homenagem 
a tudo quanto 0 seu corpo redactorlal e 
o seu editor tem feito pela filatelia chis
sica em Portugal. 

• 1 Mercado Fllatellco 1970/71. 
• 1 Mercado Fllatellco Abr/Jun 1973. 

N. B. - Pedlmos a todos os colecclonadores. possuln
do selos de 5 Rels de D. Lurs, emlsslio 1862. 
documento datado. a gentlleza de no-Io comu
nlcar. 0 que desde 16 egradecemos. 

• 
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I Uentenario da morte de Alexandre Hercnlano 
por: EURICO C. E. LAGE CARDOSO 

Em 13 de Setembro de 1977 passa 0 I cen
tenarlo da morte de Alexandre Herculano. 

Nao e {lossa Intenc;:ao nem tao pouco 
esta no Ambito desta revlsta recordar esta 
efemeride, para fornecer aos nossos leltores 
uma biografia do mal or hlstorlador portu
gues, do autor de algumas das mais bel as 
poeslas da lingua portuguesa contldas na 
• Harpa do Crente- e do admlravel roman
clsta hlst6rico autor do .Monge de Clster", 
do -Bobo- e do .Eurlco, 0 presbftero" . 

I: sabldo por todos aqueles que conhe
cem algo da blografla de Alexandre Her
culano que 0 Ilustre escrltor (uma das maio
res gl6rlas da ,J(teratura portuguesa), foi 
tolerante e generoso e um verdadelro com
batente da IIberdade. Dotado de s611da for
ma~ao moral, homem dlgno de vlncada per
sonalldade, este grande portugues e, como 
aflrmou Jacinto Baptista, um homem actual. 

Como espirlto de elel~ao que foi, teve os 

seus defensores (como Antero de Quenta!) 
e os seus detractores (um dos quais Hlp6-
lito Raposo). N6s conslderamo-Io em toda 
a acepc;:ao de palavra .Um Homem-. 

Pode perguntar-se 0 porque desta evoca
~ao, nas paglnas deste Boletlm. Responde
remos que nao se trata de uma slngela ho
menagem a este grande portugues, por
quanto nos parece que isso e fun~ao das 
publica~oes da especialldade e dos perl6-
dicos que publicam paginas literarias. 

Esta evoca~ao, se assim se pode chamar, 
tem apenas 0 objectlvo de alertar os Cor
reios de Portugal para que nao cala no 
esqueclmento a passagem do I centenarlo 
de Alexandre Herculano, filatelicamente fa
lando. 

I: estranho e lamenta-se profundamente 
que flguras e factos do nosso Portugal com 
projec~ao alem frontelras tenham sldo siste
maticamente, ao longo dos anos, o'lvidados 
pelos Correlos deste pais. Tal facto. nao se 
veriflca, felizmente. em multos departamen
tos dos corr·elos tanto do .Leste- como do 
.Ocidente •. 

Com efelto. os acontecimentos mals Im
portantes e as flguras mals representatlvas 
no campo das artes, das letras, das cian
clas e da politica, por exemplo, sao perpe
tuados pelos Servic;:os dos Correlos dos res
pectlvos paises e, por vezes ate, 0 que e 
ainda mais para real~ar, pelos departa
mentos dos Correios de paises estranhos. 

Pode argumentar-se que a Empresa PU
blica dos Correlos e Telecomunlca~oes de 
Portugal tem anualmente 0 seu plano de 
emissoes e, portanto. h8 eventos que nao 
podem ser devldamente comemorados por 
nao caberem ja no respectlvo plano . 

A partir de 1975, porem, parece-nos que 
este argumento ja nao col he. Estamos em 
crer que este ano foram emltldas series que 
nao deviam estar na mente de quem tem 
a responsabilldade de elaborar 0 tal plano 
pelo que, posslvelmente, podem conslderar
-se tals emlssoes como extraordinarlas. 

Sendo ass 1m. nao nos repugna apelar para 
a Admlnlstra~ao da referlda Empresa PU
blica. que sabemos bastente receptlva a 
todas as sugestoes, no sentldo de, sempre 

(Continua na paglna 24) 
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ELADIO DE SANTOS 

, 

CASA FUNDADA EM 1922 

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

DEZEMBRO-1975 

Albuns de Portugal e Ultramar 
Edi~io da nos sa Casa 

Prec;os sujeitos a alterac;ao sam aviso previo 

Formato 22X25. Folhas m6veis. em papel e cartollna. Reproduc;/io em gravura 
de todos os selos tipo. Casas para todos os selos emltldos. com a Indlcac;/io 
do respectivo numero segundo 0 nosso catalogo de selos de Portugal e Ultramar. 
Sempre que haja numero de selos que 0 justlfique sao publlcadas as folhas supls
mentares para os novos selos emltidos. 

Os prec;os dos albuns incluem os respectlvos suplementos saldos ate a data 
da publlcac;ao desta IIsta. pelo que estao sujeitos a IIgeiros aumentos em vlrtude 
das folhas suplementares que vao sendo acrescerrtadas aos mesmos. 

o Album de Portugal e Ultramar. para facllidade de sua aqulsic;ao. vende·se 
por volume. com capas de cartolina impressas a 3 cores. 

Folhas Papal Cartollna 
1 Portugal Continental - 1.' parte (Cor-

reio e C. Aereo) • • a 0 ••• 110 193$00 248$00 
1 a Portugai Continerrtal- 2.' parte (Blo· 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

cos. Priv. etc.) . .... 45 76$00 101$00 
IIhas Adjac.. Ultramar e Africa 71 118$00 157$00 
Angola e Congo . 76 130$00 172$00 
Cabo Verde 39 69$00 90$00 
Guine . .. . ..... 41 69$00 90$00 
Moc;ambique - 1.' parte . . . . . 
Moc;ambique - 2: parte - Inhamba· 

(63 106$00 t42$00 

ne Kionga. Lour. Marques. QueJi-
mane. Tete e Zambezia . . . 36 60$00 80$00 

Comp: de Moc;ambique e Niassa . 34 57$00 72$00 
S. Tome e Principe 39 66$00 88$00 
India 57 94$00 127$00 
Macau 44 75$00 98$00 
Timor. 36 61$00 80$00 
Os 13 volumes em conjunto . 691 1166$00 1538$00 

Pre,.os das folhas awlsas dos nossos albuns 
Papel 3$00, Cartollna 3$50, Luxo 6$00 

Capas de cartolina, Impressa a 3 cores 15$00 

luxo 

374$00 

151$00 
235$00 
260$00 
138$00 
138$00 
211$00 

121$00 
110$00 
132$00 
187$00 
149$00 
121$00 

2322$00 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

CASA FILATE:LICA 

SANTANA 
Avenida da Liberdade, 157 _1.0 - LIS BOA - lelefone 561539 

(METRO: AVENIDA) 

NOVIDADES MUNDIAIS 

Porque dispomos duma boa rede de correspondentes em todo 
o Mundo. permite-nos assegurar urn servil;o SEM FALHAS e 
a pret;os muito vantajosos. 

Sendo. no entanto. limitada a quantidade que recebemos de cad a 
emissao. aconselhamos a inscriC;ao no nosso SERVI<;O DE 
ASSINATURAS, garantindo assim a recepC;ao dos Paises ou Temas 
de seu interesse. 

Enviamos impresso para 0 efeito. 

COLECCOES 

Exceptuando a parte classica, temos em stock colecc;oes quase 
completas da maioria dos Paises, EM NOVO, das quais vendemos 
qualquer serie isoladamente. 

EXECUTAMOS MANCOLISTAS. 

F. D. C. 

Somos depositarios Oficiais dos Envelopes e P. Maximos de 
FRAN<;A, ilustrados sl seda. 

Temos igualmente urn born stock em F. D. C. de Portugal, Espanha. 
Belgica. Suic;a e Israel. 

PRE<;OS BAIXOS. AGRADECEMOS UMA VISITA 

13 
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cover; at any rate is was during or before 
May 1865, as I posses a specimen dated the 
25th May 1865 of the second die ...•. 

Mais adiante, referindo-se, as reimpres
soes escreve: 

.As was to be expected, the 5 Reis was 
reprinted from the last die in use, that is 
the one with the figure of the value marer 
to the ornamentation on the left ... » (0 

sublinhado a nosso). 
A transcri9ao de parte do artigo de 

Marsden a suflcientemente elucidativa para 
descobrirmos que 0 erro de tradu9ao partiu 
do ponto de referencia para 0 maior ou 
menor afastamento do .5 •. 

Nao pretendemos atribuir ao nosso amigo 
e distlnto fllatelista A. Oliveira Marques 0 

referido erro de traduc;:ao, pols que ja no 
catalogo Simoes Ferreira 1.' edil;ao, 1918, 
aparece a troca referida. 

i: de notar ainda, que tambem Melville 
e Castle seguem a nomenclatura de Mars
den. 

Quem tera sido 0 autor deste lapso? Creio 
que a sua correcc;:ao no catalogo, se impoe, 
quanto mais nao seja por dever de justi9a 
para com Marsden. 

2 - CORES E PAPEL. 
Tambam a este prop6sito faremos refe

rencia. ao Cat. Simoes Ferreira. Antes porem 
consldere-se 0 seguinte: 

Se atentarmos nos selos do cunho 2, e 
desde que estes estejam representados em 
numero suficientemente elevado para se po-

SELOS NOVOS, USADOS, PORTUGAL, 
E ANTI GAS COLON lAS PORTUGUESAS 

TEMATICAS ESTRANGEIRO 

SOBRESCRITOS E FDC DAS 
EX-COLONIAS PORTUGUESAS 
TEMATICOS ESTRANGEIROS 

Enviam-se cadernos a escolha 

Apartado 28 - AGUEDA 

der fazer uma analise cromatica, aparecem
-nos distintamente duas cores princlpais, 
e dentro de cada uma delas varias tonali
dades do claro ao escuro. 

Essas duas cores tern a designac;:ao de 
castanho-vermelho e Terra de Sienna Escuro, 
segundo a tabela cromatica Schnaveberger. 

Nao pretendemos lanc;:ar confusao nos es
pfritos com estas designac;:oes, nem sequer 
levantar problemas ao selo de 5 Reis 
Cunho 1 e designado por castanho-vermelho. 

Segundo a referida tabela, esse selo tern 
por cor vermelho·acastanhado, pois 0 pig
mento dominalTte e 0 vermelho, e nao 0 

castanho. 
Parece-nos chegado 0 momento de se 

abandonar 0 empirismo cromatico e utilizar 
sempre que possivel uma termonologia rigo
rosa e internacionalmente aceite. 

Feita esta divisao e se observarmos os 
papeis, teremos que os selos do cunho 2, 
de cor castanho vermelho, aparecem impres
sos em papeis fino, medio e espesso, en
quanto que nos de cor Sienna escuro, s6 
os encontramos impressos em papel medio 
e espesso. 

No que respeita ao Catalogo Simoes Fer
reira convem referir: 

1 - Distingue somente urn castanho e um 
castanho escuro, como cores dos Cunhos I 
e II. 

2 - Refere um castanho-vermelho em pa
pel fino, quando este selo aparece em pa
pel medio. 

Ao caracter subjectivo desta afirmac;:ao, 
juntaremos 0 argumento que existem papeis, 
onde foram impressos selos do Cunho I, 
senslvelmente mais finos do que 0 papel 
on de se encontra impresso este selo. 

3 - Nao percebemos, no caso dos selos 
de D. Luis, a separac;:ao de papels em dois 
grupos respectivamente medio e espesso 
e fino; pois, ou admitimos que ao 1.° grupo, 
corespondem os selos que mais frequente
mente aparecem e entao nao devem ter to-

(Continua. na pag. 14) 
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NOTA BREVE 
DOIS SELOS DE 
E ENCOMENDAS 

SOBRE 
JORNAIS 

POSTAIS 
PARA CAMINHOS D'E FERRO 

pelo Eng. Agr. MANUEL RIBEIRO 
MARQUES GOMES 

Nesta -breve nota .. , vimos dar conheci
mento da existencia de dois selos de 1894, 
emitidos em QUEENSLAND que, como as 
suas legendas referem, se destinavam ao 
transporte de jornais e de encomendas pos
tals, por caminho de ferro. 

Estes selos encontram-se impressos em 
papel espesso, branco, com filigrana (um Q 
coroado), do tipo C. 

Apresentam 0 denteado 121/2, grosseiro; 
medem 26,5X31 mm (medidas da esquadria 
exterior impressa); e sao das taxas: um, de 
1 .penny., e, 0 outro, de 6 .pence •. 

o selo referenciado na figura com 0 alga
rismo 1 fOi impresso na cor vermelha e 0 
outro na cor verde. 

Nestas .pec;:as .. encontra-se figurada uma 
locomotiva a vapor, inclusa numa moldura 
oval, motivo relacionado com 0 de utilizac;:ao 
das mesmas. 

As colecc;:oes dos temaS: COMBOIOS, MA
QUINAS A VAPOR, HISTORIA POSTAlt 
TRANSPORTES, etc., sao valorizadas quando 
nelas se incluem .pec;:as D como as apresen
tadas, nao apenas por je serem conside
radas CLASSICAS, como por sua je diffcil 
aquisic;:ao. 

SINGELO ESTUDO 
sobre correio aereo de Jngoia 

por: J. A. MARINHO 

Em Dezembro de 1966, publicamos um pe· 
Dueno ensaio sobre Correio Aereo de Angola e, referindo-se ao ano de 1937, escreviamos 
o seguinte: 

uE, assim se iniciou 0 correia aereo 
de Angola, pOis, foi, precisamente, pelo 
Aero-Clube de Angola que come~ou a 
transltar a correspondencia de um para 
outro local, ao longo do litora!'» 

Anos depois de ter publicado 0 opusculo 
a que nos referimos, surgiu a oportunidade 
de adquirir um trabalho muito interessante 
sobre 0 assunto, da sutoria do Tenente-Co
ronel Plloto Aviador, Carlos Machado F. dos 
Santos, intitulado .A Aviac;:ao Militar em 
Angola-1918-26, que veio alterar as afir
mac;:oes que havfamos produzido no refe
rido ensaio. 

Na verdade, todos aqueles que se dedicam 
a pesquisa historica sabem, perfeitamente, 
que a determinado passo do seu trabalho 
sao forc;:ados a alterar os seus conceitos ou 
as conclusoes a que chegaram, renovando·as 
com as constantes e novos elementos que 
vao chegando ao seu conheCimento. 

N6s ja conheciamos os factos antes de 
os termos lido no trabalho "do Tenents-Co· 
ronel Carlos Machado, e justamente, por 
intermedio do meu amigo Fernando Tavares. 
por este os ter vivido na epoca em que 
decorreram, oa sua qualidade de Coman
dante do Trem M!litar Autom6vel, sendo a 
sua Unidade que transportou os caixotes 
em que os avioes vinham acomodados. Nun
ca nos interesou multo narra-Ios, por se 
tratar de uma especializac;:iio, 0 correio aereo, 
de que pouco ou nada percebemos. 

Tratando·se, no entanto, de dar satisfac;:ao 
a um pedido de um artigo para 0 BoIetim 
do Clube FNatelico de Portugal, atravemo· 
-nos a remeter este modesto ensaio que 
nao desvia muito a nossa atenc;:ao dos assun
tos que estamos a tratar de momento. 

* A primeira base militar de Angola foi 
fixada na Humpata, no Distrito do Lubango, 

(Continua na paglna 27) 
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Regulamento Internacional 
das Colec~oes Tematicas e de assunto 
Introdu~o: 

A classe tematica compreende duas cate
gorias de colecc;:ao: as colecc;:oes tematicas 
propriamente ditas e as colecc;:oes de as
sunto. 

COLEC(:oES TEMATICAS 

Art." 1." - A colecc;:ao tematlca desenvolve 
um tema ou i1ustra uma ideia segundo um 
plano 16glco servindo-se dos motivos ofereci
dos pelos selos bem como dos escJarecimen
tos dados pelos documentos filatelicos ou 
postals. 

Art." 2." - 0 plano da colecc;:ao sera apre
sentado a tituio de preambulo e devera dar 
as indlcac;:6es necessarias para apreclar a 
amplitude da colecc;:ao. 

No preambulo, como na propria colecc;:ao, 
um texto conciso e preciso fara ressaltar cla
ramente 0 desenvolvimento do tema. 

Art." 3.' - A originalidade do tema e 0 seu 
desenvolvimento 16gico serao objecto de 
uma atenc;:ao especial p~r parte do coleccio
nador. A colecc;:ao devera per em evidi3ncia 
as Investigac;:oes que 0 coleccionador tenha 
efectuado e bem assim realc;:ar a sua per· 
sonalidade. 

Art.' 4.' - A amplitude da colecc;:ao de
vera permltir um desenvolvimento claro e 
completo do tema apresentado. 

Art." 5." - Os selos. as pec;:as fiJatelicas e 
os documentos postais constituem os ele
mentos essenciais de toda a colecc;:ao tema
tica. 

Os selos e os documentos apresentados de
vem pois ter uma relac;:ao estreita com 0 
tema ou ideia escolhida. 

COLEC(:OES DE ASSUNTO 

Art." 6." - A colecc;:ao de assunto com· 
preende todos os selos e os documentos fi· 
latelicos que tem uma relac;:ao com um as· 
sunto ou finalidade de emissao. A apresenta
c;:ao do material filatelico pode ser feita por 
parses ou por ordem cronologica ou seguindo 
uma ordem sistematica. 

Art.' 7."-A colecc;:ao de assunto deve ser 
precedlda de um plano que apresente 0 mate
rial exposto, da a conhecer os criterios se-

guidos na realizac;:ao e da uma ideia da am
plitude da colecc;:ao e do desenvolvimento 
dos diferentes capitulos. 

Art.' 8." - A colecc;:ao de assunto deve ser 
acompanhada de textos descritivos de forma 
clara e conclsa. A sua unica func;:iio e comen· 
tar 0 desenvolvimento da colecc;:iio pelo ma
terial exposto. 

Art.' 9.' - 0 desenvolvimento de uma co
lecc;:ao de assunto exige investigac;:6es fila
telicas aprofundadas sobre 0 assunto ou a 
finalidade da emissao escolhlda. 

Art." 10." - Os selos e os documentos fi
latelicos constltuem os elementos essenclals 
da colecc;:ao. Devem estar em relac;:ao es
treita com 0 assunto ou a finalidade da emis
sao escolhida. 

DISPOSI(:6ES COMUNS 

Art.' 11.· - A presenc;:a e '8 varledade dos 
diferentes elementos filateiicos e postals 

SELOS 
PORTUGAL, COL6NIAS E 

ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

StRIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1.· DEZEMBRO, 45·3.' 

TELEF. 365852 

LISBOA 
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Qual foi 0 mais belo selo portugu@s emitido no ano de 197 4 ~ 
Pelo numero de respostas recebldas pode 

afirmar-se desde ja que esta inlclatlva do 
Clube Filatelico de Portugal resultou fran
camente positlva, 0 que registamos com 
muito agrado. 

Considerando, porem, 'que, factores de 
varia ordem, alguns imprevisiveis, Imps-
dlram que no passado dia 30 de Novembro 
fossem aprecladas as respostas dos con
correntes e efectuado 0 sorteio prometido, e 
tendo em atenc;:ao 0 bom acolhimento que 
os nossos leltores deram a este concurso, 
resolveu 0 C.F.P. prorrogar 0 prazo da re
cepc;:ao das respostas ate 31 de Fevereiro 
proximo. 

T{)dos os entuslastas pel a Filatelia ti3m, 
assim, uma oportunidade de participar ainda 
neste concurso envlando Q seu cpalplte
ate ao fim do mi3s de Fevereiro, data em que 
se verlficara, impreterivelmente, qual 0 selo 
mais votado dos emi1!idos em 1974. 

Para os leitores que, eventual mente, des
conhec;:am as regras do concurso, repetimos 

o que escrevemos no Boletim referente ao 
mes de Outubro. 

Assim, podem participar todos os que se 
interessam pela Fllatelia, independente
mente de serem ou nao s6cios do Clube 
Filatelico de Portugal. 

Por carta dirigida ao Director do Boletim 
sera enviada a resposta a qual deve acom
panhar a quanti a de Esc. 10$00 em selos 
do Correio, em circulac;:ao. 

A cada um dos participantes que acertar 
no selo escolhido serao ofertados 3 sobres
critos da emissao do C.F.P. cujo valor e 
sempre superior a importiincia que acompa
nha a resposta. 

Aos que nao acertarem no lrelo escolhido 
sera igualmente ofertado um sobrescrito da 
nossa emissao; entre todos os que partl
ciparem no concurso sera sorteado um album 
de selos. 

Chama-se, p~r ultimo, a atenc;:ao dos con
correntes que devem votar no selo e nao 
na serie de que 0 mesmo fa~ parte. 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
Agradecendo as felicita«;oes dirigi,das, 

transcreve-se, na parte que interessa, uma 
carta do Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho que, durante muitos anos, foi i,lustre 
presidente do C.F.P. e, simultaneamente, 
dirigiu esta revlsta. 

Meu caro Director e Amigo: 

Venho pedir-Ihe a publica9ao desta carta no 
proximo mimero, para esclarecer todos os 
socios do Clube sobre as duas minhas cartas 
referldas no artigo cAssembleia Geral Ordina
ria do Clube Fllate/ico de Portugal-, cartas 
minhas dirigldas aos Snrs. Dr. Ant6nio de 
Almeida Figueiredo, ao tempo Presldente da 
Assembleia-Geral, e Jose Rodrigo Dlas Fer
reira, entao e agora dlstinto Secretario-Geral 
do nosso Clube. 

Na primelra, eu formalizel, a quem de dl
relto, 0 meu pedido de demlssao definitivo 
e /rrevogave/, de Presldente da Dlrec9iio. 
ped/do que eu t/nha formulado em sucess/vas 
reun/des da Direc9iio, conforme das respec
tivas actas consta. 

Na segunda, eu despedi-me de toda a Direc-

980. na pessoa do seu lncansavel Secretarlo 
Geral, referido Snr. Jose Rodrigo Dias Fer· 
reira, ITa altura do meu regresso de jurado 
internaclonal na grandiosa Exposi9iio Filate
Iica Madrld-75, data que eu tinha marcado 
como termo do meu mandato de Presldente, 
e bem assim de toda a mlnha actlvidade fila
relica. 

Apraveito ainda, para agradecer ter sldo 
elelto para 0 cargo de Presldente da Assem
bleia-Geral do nosso Clube Filatellco de Por
tugal, cargo que nilo sel se poderei exercer, 
e no qual melhor flcava 0 meu antecessor, 
mencionado Dr. Ant6nlo de Almeida Figuei
redo. 

Dos fracos prestimos que eu ainda possa 
ter, 0 meu caro Director dlspora completa
mente, com um abra90 do velho amigo e 

multo grato 

A. J. de Vasconcelos Cardoso 
N. do D. - 0 Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 

grande amigo do Clube Fllatellco de Portugal tern ~ sua 
disposlQ8o as colunas deste Boletlm para as enrl
quecer, sempre que desele, com a sua prosa fluente 
e brllhante, sobre assuntos que Interessem ~ fllatella 
em geral. 
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Algumas TIotas sobre os selos de 5 Reis 
de O. Luis, emissao de 1862 

por: LUIS FRAZAO 

1 - OS CUNHOS. Enquanto nao estiver 
definitivamente esclarecido qual 0 numero 
exacto de cunhos utilizados nas diferentes 
tlragens do selo de 5 Rels· (1 e 2), crelo se
rem oportunos alguns comentar-Ios quanta 
as indicat;oes que no Catalogo Simoes Fer
reira aparecem a prop6slto deste selo. 

Mostraremos que a designat;ao de Cunha ! 
e Cunho II, para os selos caracterizados res
pectivamente pelo -5. afastado de -REIS
e .pelo -5" proximo de -REIS-, e errada, 
quer cronologicamente, quer par urn absurdo 
(\amentavel?) erm ... de tradut;ao. 

Teremos assim, que, partindo do princ[pio 
geralmente aceite que por cunho I se de
signa 0 que apareceu em 1.· lugar, cabera 
aos exernplares caracterlzados pelo -5. pr6-
ximo de GREIS. essa deslgnat;ao, e loglca
mente aos exernplares caracterizados pelo 
-5. afastado de -REIS- a de cunha II. Os 
documentos datados de que temos conheci
mento, apontam inequfvocamertte nesse sen
tido. 

Ja >Jimos cartas ou cintas de jornal com 
selos de 5 Rels e com 5 pr6ximo de Reis 
de 13 de Setembro 1862 a 12 Abril 1864 
(3 exemplares). 

5 afastado de Reis de 5 Agosto de 1864 a 
10 Maio 1866 (9 exemplares). 

Vejamos agora se consegulmos elucidar 0 

motivo destas designac;oes trocadas. Assim, 
na Historia do Selo Postal Portugues, diz 
A. Oliveira Marques a pag. 92 e seguintes. 

« ... 0 Selo de 5 Reis fol produzido por 
2 cunhos que se distinguem facilmente pelo 
afastamento do algarismo da palavra Rels. 
Assim, no cunha I 0 -5. esta afastado do 
.R. e quase encostado aos ornatos, enquan
to no cunho II 0 -5. esta muito pr6ximo 
do .R". 

Segundo Marsden, a cunha II deve ter apa
·recido par volta de Malo de 1865 pois ele 
possuia uma carta franqulada com esse selo 
e carimbada de 25 de Maio ...... ". (0 su-
blinhado e nosso). 

Pareceu-nos esta afirmat;ao ultima, de tal 
modo Improvavel (nao sera inoportuno re
cordar os termos em que YARDZEY se refere 
a MARSDEN: -Mr Marsden is justles reco
gnised as the authority «par excellence- on 
the stamps of Portugal-), que a fomos veri
ficar ao London Philatelist Volume 12 pg. 166 
e segulntes. 

Passamos a transcrever: 
-There were two dies of the 5 Reis, 

differing In the greater or lesser distance of 
the figure of value from the ornament to 
the left. 

The die with the f.igure of value fulther 
away was the first to be used and Insued. 
When the stamps printed from the second 
die were issued I have been unable to dis-

(Continua ns page 12) 

Selos de Portu9al, 'Ultra mar e Estrangelro. 
Novldades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0 dla. 
-- TODO 0 MAllERIAIL FILATtLiCO --

BASTOS 6' CAMPOS, LDA. 
R. MARIA ANDRADE, 55 
LlS80A-1 

Telef, 834108 
(PORTUGAL) 

A fH.ATtLICA 

Setos pan cotec~ 

COMPRA E VENDE 

Apartado 13 - Telefone 856 - ELVAS 
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(selos, cartas, obliterat;oes, marcas postais, 
inteiros postals, etc ... ) permitlrao apreclar os 
conheclmentos filatelicos do colecclonador. 

Estes elementos deverao ser autenticos 
e em perfeito estado. As obliterat;oes deve
rao ser nftldas e relacionadas ao maximo 
com 0 tema ou 0 assunto escolhido. 

As decisoes da F. I. P. respeltantes as 
emissoes nocivas ou indesejaveis serao estri
tamente aplicadas. 

Art." 12." - A apresentat;ao das colect;oes 
devera ser cuidada e dar a impressao de 
uma harmoniosa unidade. 

Art." 13." - Para cotar as colect;oes, 0 
juri adoptara os criterios seguintes: 

COLEC~OES TEMATlCAS 

1. ApresentaC;:iio 10 

e impressao geral 10 

2. Tema 50 

2.1 Plano da colecc;:ao e 
desenvolvimento do te-
rna ............................ 20 

2.2 Originalidade e explo-
rac;:ao do tema ........... 25 

2.3 Amplitude da colecc;:ao 5 

3. Elementos filatelicos 40 

3.1 Conhecimentos filateli· 
cos ......•.................... 15 

3.2 Estado e raridade dos 
selos e documentos ... 25 

Total ......... 100 100 

COLEC~AO DE ASSUNTO 

1. Apresentac;:ao 10 

e impressao geral 10 

2. Assunto 40 

2.1 Estudo sistematico e 
amplitude .................. 25 

2.2 Explorac;:ao ................ 15 

3. Elementos filatelicos 50 

3.1 Conhecimentos filateli-
cos ........................... 20 

3.2 Estado e raridade dos 
selos e documentos ... 30 

total ......... 100 100 

Art.· 14.· - As recompensas serao atribuf· 
das como se segue: 

I 

Minimo de pontos obti· 
dos numa exposi~ao 

internacional- naclonal 
Medslhas 

Ouro, m6dulo grande 95 
Ouro 90 85 
Vermeill 85 80 
Prata 75 70 
Bronze prateado 70 65 
Bronze 60 55 
Urn diploma podera ser 
atribuido as colecc;:oes 
que tenham obtido 50 45 

Art,· 15,· - Nas exposic;:oes internacionais, 
devera ser posto a disposit;ao de cada 
coleccionador urn minimo de cinco quadros 
a fim de que este possa mostrar 0 desenvol
vimento do plano da colecc;:ao e apresentar 
as pec;:as filatelicas interessantes. 

Art.· 16,· - A classe tematica sera julga
da por um Juri composto exclusivamente por 
especialistas destas colecc;:oes. 0 seu nu· 
mero sera proporcional ao numero de qua· 
dros reservados a clssse. 

Art.· 17.·-As recompensas da classe te
matica serao id6nticas as das outras classes. 
Poderao ter p~r extenso ou abreviado a ins· 
cric;:ao -Classe tematicaa. 

Art,· 18," - Somente as colecc;:oes temati
cas e as colect;oes de assunto que tenham 
obtido uma medalha de prata erli exposic;:oes 
nacionais patrocinadas pela Federac;:ao na
cional respectiva, poderao ser admitidas em 
classe de competic;:ao das exposic;:oes inter
nacionais patrocinadas pela F. I. P. 

o Presidente, 0 Secretario 

da Comissao TemMica da F.1. P, 

Frans de Troyer L. M. Fernandez Cantefl 

ETIQU£TAS D£ FoSFOROS 
Reuni5es para trocas todos os sabados, 
das 17 as 19 horas, na nossa sede 

Av. Almirante Reis, 70-S.o-Dt.o 
L1SBOA- 1 
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Conferencia sobre a Seguranc;a e a Cooperac;ao na Europa 
Em 30 de Julho passado foi emitido urn 

bloco (correlo aereo) do valor facial de 10 Fr 
por ocasiao· da Conferencia sobre a segu
ran!ta e a copera!tao na Europa, organizada 
em Helsinquia. 

No selo do bloeo pode ler-se: a descrl!tao 
EUROPAI BIZTONSAGI i:S EGYOTTMUKO
DESI J:RTEKEZLET 1975 - HELSINKI (Confe
rencia sobre a seguran!ta e a coopera!tao na 
Europa 1975- Helsfnquia) podendo obser
var-se ainda 4 rodas dentadas - uma com 
a carta da Europa - simbolizando uma boa 
coopera!tao. Na margem do selo as ban-

deiras dos pafses da Europa formam uma 
fita. 

Formato =96x48 mm, horizontal 
Desenho =Sandor LBgrady 
Impressao = Em Offset pela imprensa do 

Estado em Budapeste 
Tiragem = 350000 blocos denteados 

19000 blocos nao denteados. 

Os blocos nao denteados estao nume
rados de 1 a 19000. 

N. D. - Na parte inferior da fita (ao cen
tro) 'Podemos observar a bandeira portu
guesa 0 que nao deixa de ser uma curio
sidade a apontar numa emissao estrangeira_ 

I Centenario da morte de Alexandre Hercularto 
(Continuacao da pagina 19) 

que algum facto ou figura nacional pel a sua 
transcendencia 0 mere!ta, nao delxar de Ihe 
fazer alusao por uma das formas que suge
rimos adlante. De facto, se for de todo 
lmposs[vel dedicar-Ihe uma emissao de 
selos, nao tenhamos vergonha de imltar .u 
que .Ia fora- se faz com resultados sensa
cionals, isto e, comemore-se 0 evento com 
urn .carimbo .. bern conc'ebido e, porque nao, 
em ultima analise, com uma fliimula bern 
signlflcativa. 

Conhecedor-es como somos, do prestigle 

de que goza actualmente a F.P.F., junto da 
referlda Empresa Publica, daqul formulamos 
urn pedldo ao ilustre presldente do 6rgoo 
ma~imo da Filatelia Naclonal no senti do de, 
junto dos responsaveis pelo Correio de Por
tugal providenciar no sernlde de nao passar 
despercebido no campo fllatelico, 0 cente
nario da morte do grande escrltor, grande 
homem e grande portugues que fol Alexan
dre Herculano. 0 Correlo de Portugal deve 
assinalar esta efemerlde tao condlgnamente 
quanto merece esta personalidade naelonal. 
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Gran Premio Internazionale d'Arte Filatelica 

SAN GABRIELE 

o premio internacional .San Gabriele .. 
institufdo p~r uma organiza!tao itallana para 
a melhor serie de selos de tema religioso 
emitlda em cada ano, fOi atribufdo a emissao 
portuguesa .Natal 1974-. 

Em 7 edi!toes deste premio internaclonal 
esta e a segunda vez que Portugal recebe 
b honra de uma distin!tao. 

A proclama!tao da na!tao vencedora reali
zou-se em Veneza, em 30 de Agosto. Na
quela cidade italiana, em cerim6nla apro
priada, 0 premio foi entregue ao embaixador 
de Portugal. 

N. D. - 0 Clube Filatelico de Portugal e 
o seu Boletim nao podem deixar de se con
gratular com a obten!too de tao honroso pre-

mio. Daqui felicitamos os Correios e Tele
comunica!toes de Portugal e 0 artista AbrJio 
Mattos e Silva que desenhou a emissao «Na
tal 1974 .. agora distinguida. 

Nao podemos deixar de fazer referencia 
ao facto de ter sido esta a ultima emissao, 
posta a circular, sendo ainda director dos 
Servi!tos Industriais dos Correlos 0 S~. 
Eng." Manuel Gra!ta, que, tendo passado 
pouco depols a situa!tao de aposentado, fa
leceu em Julho ultimo. 

Infelizmente 0 Sr. Eng." Manuel Gra!ta nao 
viveu 0 tempo suficierrte para ter a alegria 
de saber do premio internacional que obteve 
a ultimo emissao de selos em que superin
tendeu, no exerc[cio das elevadas fun!toes 
que desempenhava na Empresa Publica dos 
Correios de Portugal. 

A emissBo portuguesa premiade 

Revista Filah~lica Portuguesa. Uma revi'sta ao servi~o do coleccionador. 
Assinatura anual (11 numeros) ) 20$00. Envia-se exemplar amostra a 
quem 0 solicite e envie 5$00, em selos, para portes e despesas de expe
diente. Escreva-nos. Pra<;a Artur Portela, 2-5." Df.O - Lisboa 4-
PORTUGAL 
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·SAO TOME E, PRINCIPE 
SOBRESCRITOS 
CATALOGO 
PALMA LEAL 
NOMEROS ANO 

J- 6 1953 

J- 7 1953 
J- 8 1954 
J- 9 1956 
J·l0 1957 
J-ll 1958 
J-12 1959 
J-13 1960 
J-14 1980 
J-15 1961 
J·16 1962 
J-17 1963 
J-18 1963 
J·19 1964 
J-2O 1964 
J-21 1965 
J·22 1965 

J-23 1965 
J-24 1966 
J-25 1966 
J·26 1967 
J-27 1967 
J·28 1967 
J·29 1968 
J-3O 1968 
J -31 1969 

- J·33 1969 
J ·34 1969 
J-35 1969 
J ·36 1969 
J·37 1970 
J -38 1970 
J·39 1971i 
J-41 1970 
J-42 1970 

J-43 
J-44 1971 
J-45 1971 

1972 

DE 1.0 DIA DE EMISSAo E COM CARIMBOS COMEMORATIVOS 

DISCRIMINACAO 

Arte Sacra Misslonllria - com serle (F. D. C.) ........... ..... ... .. ................. . 
- com taxa balxa (F. D. C.) •. .. .. .•...•..• ......•••.•. ... 

Centenarlo do Salo Postal- (F. D. C.) •••.••.....•. .•...•..•....••••.. •• ....•••.•.• 
Vlagem Presldenclal (Exp. Felra) - (F. D. C.) .......... ............................ . 
Dla do Selo ....... .. ............. ..... ....... ......... .. ...... ............. ........ ....... ... ... .. 
Ole do Selo ............................. .. .............. ......................... ............. .. . . 
Dla do Selo ................ ............ ........ ......... ...... ............................... ... .. 
Dill do Selo ...................... ................. ......................... ............... .. .... .. 
V Cent." ds Morte do Infante D. Henrlque - (F. D. C.) ....................... . 
Ole do Selo ................. .. ... ...................................... .......................... . 
Dis do Selo ..................... . ..... ........ .... ...................... ................... .. . .. .. 
Ole do Selo ...................... ...... .............. .. ....... ............. ............... ....... . 
Dis de Sio Gabriel ......................................................................... .. 
Dla do Salo .......................... ...... ......... .................... ................. .... .... . 
Banco Naclonal Ultramarlno - (F. D. C.) ................ .. .. ....................... .. 
Dla do Selo ...... .......... ...... ................................................... ............. . 
U. I. T. - (F. D. C.) .................. .... .... .. ... .... ........ ........ .... ............ .. .. ... .. .. 
Unlformes Mllitares - com serle - (F. D. C.) ....... ........ ....................... . 

• • - com taxa balxa - (F. D. C.) ............ ... ....... ... . ... . 
Dla do Selo ................ ... .... .......... .. .. ..... ............ ....... .. ....... ...... , ........ .. 
RDvolu~ao Naclonal- (F. D. C.) ........... ... ........................................... .. 
Ole do Selo ...................... ....................................... .. ....................... . 
Cluba MllltJtr Naval- (F. D. C.) ...................................................... ... .. 
SO." Anlv." das Apsrl~!ies de Fatima - (F. D. C.) ....................... ..... .. 
Dis do Selo ...................... ............................... .......... ... ............. .. .... .. 
Pedro Alvares Csbral- (F. D. C.) ............ .. ...... .. ............ .. .. ............... . 
Dis do Selo .................................. ...... ..................... .. ......... ............ .. 
Gago Coutlnho - (F. D. C.) ....................................................... ........ .. 
Vssco ds Gams - (F. D. C.) .................. ............... .. .......................... .. 
Reforms Admlnlstratlva - (F. D.C.) ..... .............. .. ........ ............ ..... ....... . 
Dla do Selo ....... ................... .... , ............ ................................ .......... .. 
D. Manuel I - (F. D. C.) ...... ................ ........................................ ..... .. 
V Cent." da Descoberta - S. Tome - (F. D. C.) ................................... . 
•• • • - Principe - ·(F. D. C.) ................................... . 
Vlslta Prasldenclal - (F. D. C.) ............... .. .............. ...... ...................... .. 
Dla do Salo .... ................................... ....................... .. ...................... . 
Centenarlo do Selo Postal de S. Tome - (F. D. C.) ........... ............ .. .. .. . 

Carlmbo de S. Tome .......... .. 
Carlmbo do PrIncipe .......... .. 

XXV Anlv." do Servlc;o Meteorol6glco Naclonal ......................... ....... . 
Dla do Selo .......................................................................... ........... .. 
SO." Anlv." da I.' Vlagem Aerea - Llsboa/Rlo - (F. D. C.) .. ............ . 

PORTES EXTRA 

Barata das Neves 
\ 

Rua da Trindade, 5 - 1.° Dto. (ao largo do Carmo) 
Apartado, 2690 - TeJefone 3671 33 - lISBOA 2 

ESCUDOS 

400s00 
300$00 
50$00 

120$00 
125S00 
15$00 
2OSOO 
2D$OO 
30$00 
20$00 
20$00 
15$00 
3OSOO 
12$50 
45$00 
15$00 
45SOO 

250$00 
25$00 
17$50 
45$00 
17$50 
45$00 
4OSOO 
12S50 
45SOO 
12$50 
35$00 
35$00 
35S00 
15$00 
35SOO 
60$00 
60$00 
25S00 
15$00 

6OSOO 
6OSOO 
3OS00 
20$00 
35$00 
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LEGISLAC;AO 

Porta ria n.O 773/75 de 4 de Agosto de 1975 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica~oes, 
que, ao abrigo das disposi!;oes do artigo 27.0 
do Decreto-Iei n.O 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lan~ada em circula~ao. cumulativa
mente com as que estao em vigor, uma emis
sao extraordimhia de selos comemorativa do 
XXXVI Rallye da Federa~ao lntemacional de 
Campismo e Caravanismo (FlCC), com as di
mensoes de 34,5 mm X 28.9 mm. denteado 

13,5, nas taxas, motivos e quantidades seguin
tes: 
2$ - Casal de campistas ...... .. 
4$50 - Acampamento e lago ..... . 
5$30 - Caravana autom6vel a noite 

1000000 
100000 
100000 

Minish!rio dos Transportes e Comunica~oes, 
29 de J ulho de 1975 - 0 Ministro dos Trans
partes e Comunica~oes, Alvaro Augusto Veiga 
de Olioeira. 

EMISSAO COMEMORATIVA DO XXXVI RALLVE 

DA FEDERACAO INTERNACIONAL DE CAM PISMO E CARAVANISMO (FICC) 

Os selos, cuJo desenho e do artlsta Vltor Ribeiro. 
tern as dlmensOes de 34.5 mrn x 28,9 mm. comprean· 
dendo a serrllha, com 0 denteado 13.5 mm. 

Os trabalhos de Impressiio' foram executados em 
offset pela Imprensa Naclonal·Casa da Moeda. 

o plano de amlssao e 0 segulnte: 

(Reprodu~iio autorlzada pelos cm 

2$00 tlragem de 10000 000 em folhas de 100 selos 
4$50 • 1 000 000 • 
5$30 • 1 000 000 • 

Fol marcada a data de 4 de Agosto de 1975 para 
o 1." dla de clrculac;iio da nova emlssao. 
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Portaria n.O 573·A/75, de 22 de Setembro de 1975 

Manda 0 Govemo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica-
90es, que, ao abrigo das disposi90es do arti
go 27.° do Decreto-lei n.O 42 417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lan9ada em circula9ao, 
curnulativamente com as que estao em vigor, 
umn emissao extraordinaria de selos, comemo
rativa do xxx: Aniversario da ONU, com as 
dimensoes de 34,5mm X 28,6mm, denteado 
13,5, nas taxas, cores e quantidades seguintes: 

2$ - tons de verde ............ 10 000 000 
4$50 - tons de azul e violeta ... 2 000 000 

20$ - tons de castanho . . ....... 350 000 

A presente portaria produz efeitos desde 17 
de Setembro de 1975. 

Ministc~rio dos Transportes e Comunica90es, 
22 de Setembro de 1975 - 0 Ministro dos 
Transportes e Comunica90es, Walter Ruiva 
Pinto Gomes Rosa. 

EMISSAO COMEMORATIVA DO XXX ANIVERSARIO 

DAS NA~OES UNIDAS 

Os selos, culos desenhos foram obtldoB em Cen· 
curso Publico aberto e todos os artlstas naclonels, 
SliD da autorla do artiste LuIs Filipe de Abreu que 
obteve a 1.' CI88slflcet<lio desse Concurso, tAm as 
dlmensoes de 34,5x2B,6 mm, compreendendo a ser· 
rlihe, com 0 denteado 13,5. 

Os trabalhos de Impressiio foram executados em 
offset pela Imprensa Naclonal·Casa da Moede. 

(Reprodut<Ao autorlzada pelos cm 

o plano de emlsslio 6 0 segulnte: 

2S00 tlrsgem de 10 000 000 em folhaa de 50 selDa 
4$50 • 2 000 000 • 

2OSOO 350 000 • 

Fol marcsda a data da 17 de Setembro de 1975 
para 0 1.· dla de clrculat<lio da nova emlssao. 

Portaria n.o 580.A/75, de 26 de Setembro de 1975 

Manda 0 Govemo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunica
goes, que, ao abrigo das disposi90es do arti
go 27.° do Decreta-Lei n.o 42 417, de 27 de 
Julho de 1959, seja lan9ada em circulagao, 
cumulativamente com as que estao em vigor, 
urna emIssao e.'\'traordinaria de selos, comemo
rativa do XXVI Congresso da IAF, com as 
dimensoes de 34,5mm X 30mm e 69mm X 

X 31,6mm, denteado 13,5, nas taxas, motivos 
e quantidades seguintes: 

2$ - 0 homem e a conquista 
do espa90 ................. 10000000 

4$50 - Encontro Apolo - Soyuz, 
ao largo da costa portu-
guesa ........................ 1 000 000 

5$30 - Pioneiros da Astronauti-
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Exposi~oes e Mostras Filate
licas a realizar pelo C. F. P., 

em 1976 

No intuito de estimular cada vez mais 0 
gosto pela Filatelia, 0 Clube Filatellco de 
Portugal programou, para 1976, as seguintes 
exposigoes e mostras filatelicas cUjas datas 
serao oportunamente anunciadas: 

III EXPOSICAO FILAT~LlCA JUVENIL 
DO DISTRITO DE LlSBOA 

o C. F. P. pretende levar a efeito esta 
exposigao no sentido de, juntoda juventude , 
portuguesa, fazer a propaganda de tao bene
fico passatefnpo. com 0 objectivo de atrair 
novos entusiastas para a Filatella. 

Poderao concorrer todos os jovens, s6cios 
ou nao do C. F. P., residentes ou naturais 
do distrito de lisboa. 

I III MOSTRA DE INICIADOS 

Poderao participar nesta Mostra s6cios ou 
nao do C. F. P., que nunca tenham exposto 
as suas colecgoes. 

III JORNADAS TEMATICAS 

Serao 'convidados a expor nestas jornadas 
fjlatelistas tematicas de reputado nrvel. 

o interesse cada vez maior pelo coJeccio
namento tematico justifica plenamente, que 
se dlvulguem, junto de todas as camadas 
interessadas, colec~oes de t~mas que, pela 
sua indubitavel categoria, possam esclarecer 
e entu!3~smar os adeptos da -tematica-. 

III SALAO DE AEROFILATELIA 

Urns das modalidades filatelicas mais re
qUintadas. a Aerofilatella tern entre n6s 
alguns (poucos) entusiastas de craveira 
internacional que. alem fronteiras, tern con
qUlstado altas recompensas. 

Esperamos e deseJamos que os melho~es 
aerofilatelistas portugueses, que veo ser 
convidados a expor oeste III salao. honrem 
este Clube com as suas valiosrsslmas co
lecgoes. 

CASA A. MOLDER" 
RUA 1.0 DE DEZEMBRO. 101-3.° 

LlSBOA-2 - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATEL:lA 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR ' 
I e It nossa grande especiaJidade . 

Selos de todo 0 m~~do para 
todos os temas 

Exposi!;ao permanente de Selos em 
15 vitrines do atrio do res-do
-chao e no 3.0 andar (eievador) 

COMPRA - VENDA 

Execu~ao rapida de pedidos 
. .,or correspondencia ! , 

·----~-~~-~~-~I 

,~----------------------------~ I 

"UMUILARy(. LOA. I 
Compra e vende 

SELOS 
MOEDAS 

.: MEDALHAS 

C-al~da do Carmo, 25 s/t - Esq. 

TELEFONE 365207 

, LISB Ok-2 
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PALESTRA SOBRE COLECCIONAMENTO 

TEMATICO PROFERIDA PELO DR. ROMANO 

CALDEIRA CAMARA 

Conforme estava anunciado realizou-se no 
passado dia 13 de Setembro. pelas 17 horas. 
na sede do Clube Filatelico de Portugal, a 
anunciada palestra sobre colecclonamento 
tematico, pelo Sr. Dr_ Romano Caldeira Ca
mara, conhecido filatelista tematlco e dlri
gente de varios organlsmos ligados it fila
telia. 

A referida palestra era aguardada com 
expectativa devldo ao assunto que ia ser 
abordado. Com efelto, sabia·se de antemao , 
que la ser focado ,principalmente 0 que foi 
dado observar ao Dr. Romano Camara na 
Exposlao Filatelica .Arphila 75-, realizada 
em Paris, na qual este ilustre filatelista por
tugues participou como jurado internacional. 

Assim, com a presenca de urn numero 
razoavel de filatelistas princlpalmente tema
ticos. estando a F. P. F. representada pelo 
ilustre presidente Sr. Eng.o Marques Gomes 
e a Direccao do C. F.P. pelo vlce-presidente 
Fernando Gomes Carrao, que apresentou 0 
Dr. Romano Camara, a palestra, que, com 
mals proprledade, se podera denominar uma 
conversa Infor-mal, resultou em chelo, nao 
lIudindo, de modo algum, a expectatlva com 
que era esperada e desejada. 

o Dr. Romano Caldeira CIImara sintetlzou 
de forma clara e agradavel 0 conteudo do 
seu livro .Pontos fundamentais no Colec
cionamento Tematico- dando a conhecer a 
todos os filatelistas que se dedicam a este 
genero de colecclonamento. urn certo nu
mero de principlos que nao podem delxar de 
ser observados para quem deseja obter re
compensas que os satisfaca em certames 
onde a competicao nao seja palavra va. 

No final deste verdadeiro convrvlo filata
lico, foram exibldos alguns -slides- apresen
tando partlclpacoes de galardoados na referi
da exposicao com medalhas de ouro, vermeill 
e outras, 0 que lIustrou de forma eloquente 
o conteudo da palestra e 0 col6qulo havldo 
entre os presentes e 0 Dr. Romano Camara. 

o Boletlm do C.F.P. esteve representado 
pelo respectivo Director. 

N.D.-Julgamos que Inlciativas como 
esta tern de ter contlnuidade a flm de que 
os colecclonadores comecem a flcar escla
recidos do que deve ser feito de modo a 
evltar -desastres» como 0 ocorrido na .Es
panha 75», em Madrid. 

Domingos Sacramento 
Mercado Filatel'ico de Lisboa 

Rua do Cruc:ifixo, 28 - Telef. 324891 
LlSBOA - 2 

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

* TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 
AO FILATELISTA 

* ALBUNS DE PORTUGAL, UL TRAMAR, 
ESTRANGEIRO, EDIC6ES SIMoES FER
REIRA, DOMINGOS 00 SACRAMENTO 

E ELAD 10 DOS SANTOS 

* Circulares gratis em distribui~o 

Magazine 
Filatelico 

- REVISTA MENSAL DE 40 PAGINAS 
PLENAS DE INTERESSE E ACTUALI
DADE. 

- SECCAO PERMANENTE DE NUMIS
MATICA. 

- SERVICO DE NOVIDADES UNI
VERSAlS COMPLETO, A PRECOS 
BAlxrSSIMOS. 

-ASSINATURA ANUAL (12 NO-
MEROS) 150$00. 

R. Ricardo Jorge, 9· 2.· -Esq. 

LISBOA·S 
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ca - Goddard (EUA), 
H. Oberth (Alemanha), 
Esnault-Pelterie (Franc;a) 
e Tsiolkovky (URSS) ., . 1 000 000 

10$ - 0 primeiro satelite arti-
ficial (1957), nave Vostok 
do primeiro astronauta, 

Gagarine (1961, 0 pri
meiro passeio no espac;o 
(1965) e a primeira alu-
nagem (1969) ... . ... ... .. 500000 

Ministerio dos Transportes e Comunicac;6es, 
Walter Ruivo Pinto Gomes Rosa. 

EMISSAO COMEMORATIVA DO XXVI CONGRESSO 
DA "INTERNACIONAL ASTRONAUTICAL FEDERATION (lAF)>>, EM LlSBOA 

Os selos. cujo desenho e do artlsta Jose Luis TI
noco, tilm as dlmens6es 34,5X30 mm e 69x31,6 mm 
taxa de 10$00) compreendendo a serrllha, com 0 den
teado 13.5. 

Os trabalhos de Impressilo foram executados em 
offset pela Imprensa Naclonal-Casa da Moeda. 

o plano de emlssilo e 0 aegulnte: 

(Reprodugilo autorlzada pelos cm 
2$00 tlragem de 10000000 em folhas de 50 selos 
4$50 • 1 000 000 • 
5S3O • 1 000 000 • 

10s00 500 000 • 

Fol marcada a data de 26 de Setembro de 1975 
para 0 1.· dla de clrculagilo da nova emlssilo. 

Singe/o Estudo sobre 0 Correio Aereo de Angola 
(Continua~ao da pagina 21) 

tendo 0 material aereo desembarcado no 
porto de Mocamedes, em Setembro de 1918, 
dali transportado em comboio ate 1I estacao 
ferroviaria da Huimba, perto de Vila Arriaga, 
ainda no deserto, e daqul, os calxotes onde 
c material vinha acondlclonado. foram car
regados em camioes do Exerclto, ate a Hum
pata, sublndo, penosamente, a serra da 
Chela, numa dif(cil escalada ao longo de 
picadas. 

Independentemente, dos pequenos voos 

de ensalo praticados a localidades pr6xi
mas, esta esquadrilha e>q>ediclonaria era 
substlturda por um Grupo de Esquadrilha 
que nos principlos de 1921 serla transfe
rida para 0 Huambo (Nova Llsboa), onde se 
pratlcaram voos com avloes -Bregueb e 
.Caudren G-3-, para treinamento do pessoal. 

o primeiro -raid. aareo, tambem chamado 
ados tres DistritosD fez 0 .Circulto ao Su
doeste de Angola. e era delimltado pelo 
percurso H u a mh 0 - Benguela - Mocamedes, 
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Humpata e Huambo. Isto passou-se no ano 
de 1923. 

Nesse mesmo ano, em Setembro, dois 
avlaes -Sreguet-, fizeram alnda 0 -raid. de 
Nova Llsboa ao Humbo e volta. 

Em qualquer destes -ralds-, os pilotos mi
litares, por amavel gentileza, trouxeram e 
levaram nos seus aparelhos alguns pacotes 
do correlo que, nesse tempo, nao seria bem 
o correlo aereo ou pelo menos, nao oflcial. 
Mas, transportaram cartas estampilhadas e 
carlmbadas. 

Estamos, portanto, muito longe da forma
c;:ao do Aero-Clube de Angola, que esse slm, 
transportava correlo oflclal, e mals afasta
dos alnda da Portarla Ministerial n.· ii, de 
8-9-1938, que crlava os Servlr;os Aereos de 
Angola, adstritos if DlrecC;ao dos Servlc;os 
do Portos, Camlnhos de Ferro e Transpor
tes que, alias, era constltuldo pelos pilotos 

do Aero-Clube, rezando a referlda Portarla 
que - .. .fac;:am nao s6 0 transporte colectlvo 
de passagelros como ainda de malas de 
correlo-. 

Assim se c~iou a D.T.A. e foi legallzado 
o transporte aareo da correspond0ncia por 
esta via, com posterior criac;:ao de novas 
tax/ls e emissao de estampilhas apropriadas, 
das quais pouco caso se fazia desde que 
levassem os correspondentes val ores dos 
portes aareos. 

* 
Em vlrtude do sucesso dos primeiros 

-raidsD aareos, 0 Alto Comissario da Re
publica em Angola, General Norton de M!I
tos, numa vlslta que fez a base aarea militar 
do Huambo (Nova -l:lsboa) determlnou que 
se estudasse e estabelecesse uma carreira 

Figura 1 
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ELADIO DE SANTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. Bernardo Lima, 27 - L1SBOA 1 - Telef. 49725 

DEZEM8RO-1975 

Pret;OS sujeitos a alterat;ao sem aviso previo 

PACOTES ESPECIAIS 

(Alto valor de Catalogo) 
PORTUGAL GUINI! 

600 dlferentes 700$00 100 dlferentes 
1000 3300$00 150 • 
300 dlf. comemoratlvo8 540$00 200 

400 dlf. 9OOSOO INDIA 
500 dlf. 1SOOS00 150 dlferentes 

ULTRAMAR PORTUGU£S 
200 

1000 dlferentes 825S00 
300 

1500 1650$00 LOURENCO MARQUES 
2000 2700$00 50 dlferentes 
2500 4100s00 100 
3000 7000$00 MACAU 

ACORES 
100 dlferentes 

100 dlferentes 46OSOO 
200 • 

150 IIIIOSOO MOCAMBIQUE 
200 1000$00 200 dlferentes 

250 
ANGOLA 300 

200 dlrerentes 450$00 400 
250 600$00 NIASSA 
300 750$00 

50 dlferentes 
350 900$00 

400 1250$00 S. TOMI! E PRINCIPE 
100 dlferentes 

CABO VERDE 150 
150 dlrerentH 510$00 200 
200 1000$00 300 • 
250 1500$00 
300 2000$00 TIMOR 

100 dlferentes 
CONGO 150 

50 dlferentes 350$00 200 

GUINE 
265 selos diferentes 

(Catalogo mais de 6 900$00) • . . . . . . • . . . • 

TIMOR 
213 Selos diferentes 

(Catalogo mals de 6 400$00) • • . . . • • . . • • 

350$00 

720$00 

1000$00 

SOOSOO 
650$00 

1000$00 

210$00 
450$00 

320$00 
1200$00 

300$00 
450$00 
585$00 

1000$00 

42OSOO 

520$00 
875$00 

1I00$00 
3300$00 

42OSOO 
1070$00 
1900$00 

2300$00 

2150$00 

5 
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detectei dois carimbos relativos a Cabo Ver
de na coleclf80 do meu estlmado Amigo 
Eng. Manuel Andrade e Sousa, tratando-se 
de marcas nominais sem qualquer cerca
dura, em sepia, referlndo exclusivamente 0 
nome da Provincia, em cartas de 6/2/1840 
e 18/1/1854. 

Com a preciosa ajuda de outro excelente 
amigo, 0 sr. Dias Ferreira, e posterior am
plialfao fotografica conseguiu-se determlnar 
o dia e 0 mes, 7 de Feverelro e 0 ana (67) 
ou seja 1867, e tambem os dlzeres nele 
inscritos -llha de S. Thiago de C. V., Iden
titicando-se assim a IIha do Arqulpelago 
donde partiu a missiva, confirmando as indi
calfoes obtldas pela leltura do seu conteu
do. Estamos indubitavelmente, perant um 
carimbo pre-filatelico datado, pois apenas 
dez anos mals tarde Cabo Verde viria a 
possulr selos adeslvos. 

Sendo a nossa pre-filatelia colonial tao 
pouco divulgada, espero ter contrlbuido com 

~.~ 

~~ 

este ligeiro artigo para 0 seu melhor conhe
cimento. 

Como nota final, nao quero delxar de cha
mar a atenlf80 para um facto que me parece 
digno de nota, entre 0 Arqulpelago de Cabo 
Verde - um dos novels paises de lingua 
portuguesa - e a antlga Metropole demorou 
o .. Zaire» apenas doze dias, Isto em 1867, 
108 anos antes de alinhavar estes despre
tenclosos comentarlos. 

Fig. 2 
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aerea regular que se ficaria a chamar aCar
relra Aeronautica Regular do Sui». 

Como mostramos na Fig. 1, 0 seu percurso 
serla Huambo, Caconda, Quipungo (Paiva 
Couceiro), Humpata, Chibia (Joao de Almei
da), Pocolo, Otchinjau, Chibemba (Gambos) 
Humbe, N'Giva (Pereira d'Elfa), Evalo, Cuve
lal, Casslnga, Capelongo (Foigares), Dengo, 
Artur de Paiva ou Vila da Ponte, Galengue, 
Sambe e Huambo. 

Cremos que este grandioso projecto para 
a epoca nao passou do papel sobre 0 qual 
se debrulfaram os jovens sonhadores pouco 
depols arrancados dos seus devaneios e 
acordados pela habitual e sempre temida ... 
falta de verba orlfamental. 

A base aerea mllitar do Huambo foi extin
ta, 0 material recolheu a Metropole, 0 pes
soal fol dlspensado, a nao ser alguns arti
fices para a conservalfao e encaixotamento 
de material restante, a aClfao do tempo de
moliu as precarlasinstalalfoes de fortuna 
a que todos se sujeltavam por amor as col
sas do ar e na esperanlfa de melhores dlas 
e, de todos os oficlals de servllfo, so um, 
o Tenente Emilio de Carvalho, renovou a 
sua comissao militar de servilfo nesta Pro
vincia. 

Este Oficial, na leda esperanlfa de alnda 
fazer ressurglr em Angola a aVialfao mHitar, 
fixou-se em Luanda, onde viria a morrer de 
um acidente de avialfao ao aterrar depois 
de um treino, em 13 de Novembro de 1924, 
nao antes, porem, que tivesse realizado um 
dos seus maiores sonhos que era 0 .Clr
cuito ao Norte de Angola». 

Este .CircuitoD tinha 0 seguinte itlnerarlo: 
Luanda-Ambriz-Ambrlzete-Santo Antonio do 
Zaire e IIha de Sacra M'Baca, localizada no 
Rio Zaire, quase em frente de Bema, onde 
viviam alguns portugueses « .•. anslosos por 
verem pela primeira vez as asas omadas 
da Cruz de Cristo de um aviso de Portugal», 
todos ainda excitados com 0 grandioso feito 
levado a cabo p~r Gago Coutinho e Sac a
dura Cabral, na travessia do Atlantico Sui 
e pelo feito de Sarmento Belres. 

Mostramos, na Fig. 2, 0 itinerario deste 
.Circuito», tralfado, como 0 da Fig. 1, sobre 
uma carta topgrafica de Angola mais actua
Iizada, onele se podem observar uma rede de 
comunicalfoes que ao tempo destes -raids» 
aereos nao exlstia tao apertada. 

o Tenente EmHio de Carvalho realizou 
este percurso num avilio .Caudren G-3., Inl
clando a sua proeza no dla 14 de Setembro 

Figura 2 

de 1924, durando a viagem 0 tempo util 
de 12 horas de voo, durante a qual percor
reu cerca de 1390 quil6metros, tendo-a ter
minado a 29 desse mesmo meso Quarenta 
e seis dias depois morreria de um acidente 
de avialfao ao aterrar, em Luanda, como 
atras ja referimos. 

Nao nos cabe aqui relatar 0 entusiasmo 
dessa gente portuguesa que, mesmo de 
terras longinquas acorreu a IIha de Sacra 
M'Baca, para receber 0 ousado aviador, mas, 
tao somente e com a devida venia, extralr 
do seu Relat6rlo desta viagem 0 segulnte 
passo: 

.CONDUZIA OFICIALMENTE 0 PRIMEIRO 
CORREIO A~REO DO CONGO BELGA PARA 
A NOSSA PROV[NCIA-. Isto passava-se no 
dla 21 de Setembro de 1924. Que salbamos, 
trata-se do prlmelro correlo aereo do ex
-Congo Belga para Angola, transportado num 
aviao portugues. Sera assim? 
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Inventario da Bibliografia Filateliva Portugnesa 

Recentemente a imprensa filatelica pres
tou homenagem aos pioneiros auto res da 
'literatura filatelica tportuguesa, tendo n6s 
espontaneamente presta do esclarecimentos 
a um dos articulistas, esclarecimentos que 
nao foram aproveitados. 

Porque 0 que agora se menclonou nao 
esta completo, atrevemo-nos a recordar 0 
que publicamos em -Mercado Filatelico .. 
n.·1 50, 51, 52, 53, 56, 59, 65, 74, 95, 114 
e 124, de 1951 a 1967; e em .Philatelic Li
teratura ReviewD, vol. 15.· , n.O 1, Mar. 66 
e vol. 16.°, n: 3, Set. 67. 

Por agora Iimitamo-nos, por falta de es
pac;o, ao seculo XIX, e apenas ao editado 
em Portugal. 

1: PARTE - Periodicos extIntos 

1887-88-0 PHILATELISTA- Orgao do Cen
tro Filatelico Portugues. Director: Faus
tIno Martins. Redacc;ao: Pro Luis de Ca
moes, 35, L1SBOA. 

a) Formato 132x199 mm - Publicados 
3 numeros desde Abril a Jun. 1887. 

b) Formato 208 X 287 mm - Publicados os 
numeros 4 a 14, ate Ago. 88. 
Nota: Segue em aMercado de Sellos ... 

1888 - L'AMI DU TIMBROPHILE. 
1888 - 0 MERCADO DE SELLOS, Orgao do 

Centro Filatelico Portugues. Director: 
Faustino A. Martins. Redacc;ao: Pro Luis 
de Camoes, 35, L1SBOA. 0 n: 1 publicado 
em Setembro. 
Nota: Segue em 0 Philatelista, serie II, 
III e IV. 

1893 - PORTUGAL PHILATELICO. Directores 
Jose PintoCastel·Branco e Jose P. Tabor
da Ramos. Redacc;ao: R. da L1berdade, 60 
ou R. do Jardim, 15, LIS BOA. Publicados 
4 mimeros, de Malo a Agosto, no formato 
jornal a 4 pag. 

1893-0 PHILATELlSTA. Serle 1I-0rgao 
do Centro Filatelico Portugues. Director: 
Faustino A. Martins. Redacc;ao: Pro Luis 
de Camoes, 35, L1SBOA. Numero unico 
publicado em Junho. 

1893 - 0 PORTO PHILATELlCO - Dlrecton 
M. J. Carvalho. Redacc;ao: Largo de S. Do
mingos. 88. PORTO. Formato: 190X260 
mm. Publicados 4 numeros. a 18 pag .• de 
Jul. a Out. 

A. GUEDES MAGALHAES 

1894 - 95 - 0 INTERNACIONAL - Director: 
L. da Rocha Martins Osorio. RedC\cc;ao: 
VILA VICOSA. 

1894-96-0 PHILATELISTA - Orgao do 
Centro Filatelico Portugues. Director: 
Faustino A. Martins. Redacc;ao: Pro Luis 
de Camoes, 35, LlSBOA. 
Serie 111- Formato: 120 X 169 mm. Publi

cados 12 numeros com 150 pag., desde 
Out. 94 a 15 Abril 95. Com 0 n: 12 
foi publicado um suplemento bilingue 
(portugues e frances) com 8 pag., que 
constitul a replica a Joaquim Augusto 
da Silva sobre as sobrecargas de 1889, 
de S. Tome e Principe. 

Serie IV - Formato: 120X 169 mm. Publi
cados 12 numeros, com 192 pag .• desde 
Maio 95 a Abr. 96. 

1895 - LE PORTUGAL PHILATELlQUE - Di
rector: Mario Duarte. RedacC;ao: R. de 
Vera Cruz, AVEIRO. Publicado 0 n: 1 em 
Jan. eon: 3 em Mar. 

1895 - ~VORA POSTAL - Orgao da Socie
dade Portuguesa de Timbrologia de Evora. 
Director: Antonio Manuel Torres. Redac
c;ao: R. da Ponte Nova, 47 a 49, EVORA. 
Formato: 170X252 mm. Publicados 7 nu
meros em 6 fascfculos, de Abr. a Out. 

1895 - 0 CORREIO LUSITANO - Director: 
Jose Pinto Castel·Branco. Redacr;ao: R. No
va da Piedade, 60-1.·, LlSBOA. 

1896·97 - LA PHILAnLiE PORTUGAISE
Jornal filateJico mensal e 6rgiio da cas a 
La Philatelie Portugaise, de Matos & C,Ic, 
L1SBOA. 

1898·900 - 0 PORTO PHILAT~L1CO - Orgao 
da Socledade Luso-Filatelica. Director: AI· 
berto TeixeIra de Azevedo. Redacr;ao: Rua 
Santo IIdefonso, 68·2:, PORTO. Formato: 
145x243 mm. Publicados 24 numeros, com 
196 pag., desde 20 Abr. 98 a Set. 900. 

1898·99 - 0 PHILATELISTA DO OCIDENTE 
- Director: J. J. Brandiio. Redacr;ao: R. de 
Costa Cabral, 704-708 e, a partir do n: 9, 
em R. Alegre, 54, PORTO. Formato: 113X 
x183 mm. 
Vol. 1-Publicados 10 mimeros, com 150 

pag., desde Jan. a Out. 98. 
Vol. II - Publlcado a n: 1, com 8 pag., 

em Jan. 99. 
1899.- 0 PHILATELlSTA LUSO-AFRICANO -

Orgao Oflclal da Unlao Filatelica Suda-
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Um carimbo pre-filatelico datado de Cobo Verde 
Por CASTANHEIRA DA SILVEIRA 

Dizia-me ha dlas pessoa que multo con
sidero pelos seus conhecimentos e estudos 
filatelicos, que 0 ramo mals 1nteressante da 
filatelia era a Marcofilia. Como argumento, 
que me pareceu valldo, apontava para as 
descobertas que todos os dias se vao fazen· 
do neste campo, enquanto que pouco ou 
nada resta para descobrir em relac;ao aos 
belos selos que Portugal emitiu durante a 
periodo classlco. Acerca destes selos quero 
chamar a atenc;iio para 0 importante estudo 
do sr. John R. C. Dahl, sabre as cunhos de 
25 reis D. Lulz fita direita, publicado no 
inestimavel e perene fonte de descobertas 
que e a Boletim da Portuguese Philatelic 
Society, que pelo carinho e dedicaC;ao de· 
monstradas em prol da filatelia portuguesa 
bem merece a atenc;ao da nossa entidade 
maxima. 

Vem isto a prop6sito de uma interessante 
c€lrta prMilatelica que adquiri a col ega das 
Iides filatelicas. A ele se deve, se a marca 
for desconhecida ate ao presente como pen· 
so, 0 merito da descoberta entre velhos pa· 
peis ainda nao delapldados pelo tempo. E a 
descoberta e tanto mals valiosa par ser do 
campo colonial em que tao pouco se co
nhece. 

Conforme se pode ver na figura 1, trata·se 
de carta envlada para L1sboa pelo navlo 
Zaire, enderec;ada ao sr. Carlos Felix Figarl, 
Travessa Nova da Esperanc;a, 5 - L1sboa. 
Tem marca de porte 100 aposta a chegada 
e, a direita desta, uns arabescos que me 
parecem 811 cuja origem e justiflcac;ao nao 
consegul Identlflcar; (incllno-me para qual· 
quer referencia de arqulvo ou relatlvo a 
resposta). No verso, um carlmbo de dlffcil 
leltura, objecto do presente artlgo, e 0 ca· 
rimbo circular datado, impressa a preto, 
de chegada a capltal-19 de Fevereiro de 
1~67. 

Trata-se de carta expedlda pelo Almoxa· 
rifado Geral da Provincia de Cabo Verde, 
datada de Praia, 7 de Fevereiro de 1867, 
tratando de assuntos comercials com 0 MI
nlsterio da Marlnha, assinada por um amigo 
db destinatario de nome Henrlque. 

Delxando a -fait-divers- e voltando ao 
objecto do nosso interesse. a filatella, ten
tamos aclarar a carimbo em questao (fig. 2) 

de dificil leitura, mas que tao interessante 
se revel au quando desvendado na sua tota· 
lidade. 

Sem conhecer em exaustao todas as co
lecc;oes de pre-tilatelia que existem no Pais, 
mas tendo tlrado notas sempre que as meso 
mas se me deparam em exposic;oes, s6 

(ContInua na pag. 4) 

Para conhecimento dos seus est i
mados s 6 c i 0 s do estrangeiro, 0 

C. F. P. informa que, em face do au· 
mento de servi~os, se va obrigado a 
aumentar a respect iva quotiza~io a 
partir de 1 de Janeiro de 1976. 

Assim para 0 Brasil e Espanha a 
quota anual foi fixada em 100$00 e 
para os restantes paises U.S. $6.00. 

For information of its foreign mem
bers, the C.F.P. wishes to advise that, 
owing to the increase in its services, 
it has been necessary to increase the 
respective rates, as from 1st January 
1976. 

Therefore, the annual rate has been 
fixed at 'Esc: 100$00 for Brazil and 
Spain and USS. 6,00 for remaining 
countries. 

PORTUCAIL - ULTRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e 'Usados 

Em pagamento, ac:eito selos em 
q1ua:ntidade 

Pedir tabela de valoriza~ao 
e condi~Oes de troca 

SANCHO OSORIO 
Apal'tado 1312 L1SBOA- 1 
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Apelo aos socios do C. F. p, 
que utilizam 0 servic;o de novidades 

Urna das regalias concedidas aos s6clos 
do Clube Filatelico de Portugal e a utilizaQao 
do serviQo de novidades que, embora seja 
um dos mais absorventes, e prestado gra
tuitamente, como e do conhecimento de 
todos os associados. 

Um numero bastante slgniflcatlvo de s6-
cios aproveita esse direito estatutarlo 0 que, 
alias, muito sat.isfaz os dirigentes do Clube 
porquanto prbporciona conta.ctos sempre 
utels e desejaveis entre 0 Clube e os seus 
s6cios. 

Se isto e, porem, um dos aspectos posi
tivos que tal serviQo reveste, nao pode a 
C.F.P., infelizmente, deixar de (he apontar 
uma faceta negativa, que, no momento grave 
que 0 Clube atravessa, contribui em larga 
medida .para a preocupante sltuaQao finan· 
ceira que ja e sabida de todos os associ ados 
em gera!. ' 

,Com efelto, verifica-se que as contas cor
rentes de alguns s6cios que habitualmente 
utillzam 0 serviQo de novidades, apresentam 
saldos negativos q que eql:livale a dlzer que 
e 0 Clube que tem vindo a adlantar 0 dl
nheiro para a aquIslQao de selos dos s6cios 
oujEis contas se encontram nas condiQoes 
referidas. 
". £ evldente que jamais - a actual dlreccao 
do C.F.P. duvidou da honorabilidade daqueles 
86cios alguns ate com altos e valiosos ser
vicos prestados ao Clube. Simplesmente, a 
crise financeira que 0 mesmo atravessa nao 
se compadece com tais factos, nao podendo, 
de modo algum, a actual direccao abrir 
excepQ6es seja para quem for. Esta em cau
sa a sobrevM!ncia do maior Clube filatelico 
portugues. 

·Por tal motiv~, tem a direccao do C.F.P. a . firme conviccao que os verdadelros ami
gos do Clube e seus associ ados compreen
derao 0 seu apelo no sentido de, no mais 
breve espaQo de tempo, fazerem 0 acerto 
das suas contas no que respeita ao servico 
de novidades que Ihes e pr~stado com todo 
o interesse e rapidez. . 

Por tudo 0 que se deixa dito, a este apelo 
se junta uma comunicaQao: a partir de Ja
neiro pr6ximo nao podera 0 Clube satisfazer 
as requisiQoes feitas pel os s6cios, desobri
gando-se mesmo de atender qualsquer pe
didos de InscriQoes com caracter perma
nente, sem qualquer aviso previo, caso dS 

contas corentes dos interessados nao dis
ponham de sal do positiv~, de forma a cons
tituir um fundo de maneio para ser utilizado 
pelo ServiQo a que nos vimos reportando. 

o Clube esta certo e confiante que os 
seus estimados s6cios e amigos compreen
derao a razao de ser de tal atitude, que 
apenas tem como objectivo manter -vivo» 
o C.F.P., e se possivel, engrandece-io. 

,selos para 'Colec~oes 

Compra e vende de Portug~1 

e ex-provfncias ultramarinas 

J. M. Barros Rodrigues Hros. 

Rua do Arsenal, 80 

L1SBOA-2 

Telef. 36 76 01 

BOlETIM DO ClUBE FllAT£lICO DE PORTUGAL 

nesa, de Worta-Alto Egipto. Directores: 
Oioj Seven, Cladomiro e Horacio Leitio. 
RedacQao: R. do Sol, 158, PORTO. Forma
to: 114X172 mm. Publicados 5 numeros, 
com 80 pag., de Jan. a Mai. 

1899 - 900 - 0 PHILATELlSTA ANUNCIADOR. 
Porto. 

2.' PARTE - Publica!toes peri6dicas em curso 

Estao extintas todas as publicac5es perl6· 
dicas inlciadas no sec. XIX. 

3: PARTE - Catellogos 

1894 - FAUSTINO MARTINS. 
1895 - TABORDA 'RAMOS - Publicado por 

Matos & C.', R. Garrett, 81, L1SBOA. For
mato 90X150 mm, com 24 pag. Redigido 
em frances, des creve os selos de Por
tugal emltldos ate 1895, com as diversas 
variedades de papeis, denteados, etc. 

1898 - ANTONIO CANEDO DE AZEVEDO
Publicado pelo autor, R. de Belmonte, 25, 
PORTO. Formato: 68X177 mm, com 14 pag. 
Redigldo em frances, descreve as selos 
de Portugal emltidos ate Ago 98. 

1899 ·1900 - PRIX COURANT EN GROS DE 
TIMBRES· POSTE ET CARTES POSTALES 
DU PORTUGAL, COLONIES PORTUGAISES 
ET BRASIL por Costa Pereira, L1SBOA. 

4: PARTE - Outras publica!toes 

1893 - CATIALOGO DE SELOS DA, INDIA 
PORTUGUESA par Conde do Rego Bote
lho, L1SBOA. 

1895 - GUIA DO PHILATELlSTA por Alfre
do de Faria, EdlQao do autor. Formato: 
82X135 mm, com 194 pag. Imprensa Co
merclal, PORTO. 

1895 - LA GUERRE, AUX TIMBRES SUR
CHARGI~S DE S. TOM£ E PRINCIPE, *por 
J. A. Silva. EdlQao do autor. Formato: In 
4'0110, com 8 pag. lISBOA. 

NOTA: - Durante 0 seculo XIX foram publi
cadas varias obras e relat6rios ofi
ciais sobre ' os serviQos dos cor
reios de Portugal e de algumas co-
16nias. 

AORAlDIEICIMrENTO 
A Oireccao do Clube Filatelico de Portugal 

na impossibilldade de agradecer individual
melTte os votos de Boas Festas que de todo 
o pais e estrangeiro muitos dos seus associa
dos Ihe endereQaram, aproveita a oportu
nidade de, neste Boletim, a todos agradecer 
muito sensibllizada retribuindo os votos de 
urn Novo Ano repleto de felicidades. 

FILATELIA 
VICTOR SIMARRO 

Selos e Moedas para Colec~io 

COMPRA VENDE TROCA 

Grande sortido de inteiros posta is 

Grande variedade de series tematicas 

ExecuQao de listas de faltas de: 

- Portugal, Ultramar e Franca-

Toda a especie de material filatelico 

Rua 31 de Janeiro, 54 - Telef. 315773 

PORTO 

Selos vulgares em quanti dade 

FREDERICO VILANI 

Rua de S. Joaquim, 6·3.° Esq. 

Telefone 687798 

LISBOA·2 

Compra sempre aos melhores 

precos selos vulgares. ou co

memorativos de Portugal ou 

das ex-col6nlas portuguesas. 

ja lavados. em macos ou novos 

em folhas. 
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Consult6rio 
Urn associado, grande filatellsta da capital 

do Norte, solicita aos -confradesD filatelicos 
l"esposta as duas perguntas que rerneteu 
a este -Consult6rio-: 
PERGUNTAS 
1. Tanto a aHistoria do Selo Postal Portu· 

gues.. como 0 catalogo Simoes Ferreira 
informam que os selos de D. Luis, fita 
dlrelta, impressos em papel porcelana, 

ESTUIDO ANALITICO 
No ultimo numero deste Boletlm publlcamos Un! 

artlgo Intltulado -Estudo Analltlco da Marca A em 
Cartas do Algarve antes de 1799- da autorla do nosso 
colaborador Dr. Joiio N. Gon~alves Novo, do qual 
constava urn quadro que salu com varlas -gralhas •• 

Do facto pedlmos desculpa ao autor do artlgo e &OS 
nossos prezados leltores, publlcando·se novamente 
o quadro completo com as devlda8 correc~Oe8 . 

TIPO I TIPO" 

1 12 10,5 
2 5,5 4,5 
3 18 19 
4 16 16 
5 6 5 
6 2 2 
7 1 2 
8 1 2 
9 0,5 1 

10 0,5 1 
11 16 15 
12 14 12 
13 1,5 1 
14 4,5 4 
15 4 4 
16 7 6 

ULTIMA HORA 
'Iano de emissoes para 19176 

De ocordo com a aprova~iio ministerial foram os 
crr autorlzados a emltlr as segulntes serleo de selos 
comemoratlvos: 

1 - Europa - 78 
2 - Exposl~iio Fllatellca INTERPHIL - 76 
3 - VI Centenarlo da Lei das Sesmarla8 
4 - Emlssiio dedlcada II Energla (Cicio de Recursos 

Naclonals) 
5 - Emlssiio dedlcada a Solos (Idem) 
6 - Centenarlo da Inven~iio do Telefone de A. G. Bell 
7 - Exposl~i!o Fllatellca -Lubrapex - 76. 
8 - Plano Naclonal de Alfabetlza~iio 
9 - Preyer e Prevenlr a Ceguelra (OMS) 

10 - Centenarlo da Calxa Geral de Dep6sltos 

Mals 8e Informa que para 8S emlasOes Exposlc;ao 
Fllatallca LUBRAPEX - 76 e VI Centenarlo da Lei das 
Sesmarlas sera edltado um bloco fllatallco. 

Filatelico 
foram emitidos em 1882, e indicam, para 
cada valor, os respectivos meses de 
emissao. 

Colecclonador de marcas portals hi 
quase 15 anos, nunca vi nenhum exem· 
plar com obliteraC;io daquele ano, nem 
tao pouco do ana de 1883. A mais antiga 
data que consegui registar e de Maio 
de 1884. 

Gostava de saber se sou eu que me 
mantenho em manifesta e permanente 
pouca sorte ou se a aquela informac;io 
carece de rectlficac;io. 

Ficarel multo grato ao confrade que 
possa fazer·me salr da duvida. 

2. Quando h6 anos comecei a fazer ums 
colecc;ao dos prlmeiros carimbos circu· 
lares datados, fiquel muito surpreendldo 
ao encontrar 0 carimbo de Vidago 
(n: 3.52.01 do Iivro Carimbos da data 
completa do Correio de Portugal, de 
A. Guedes Magalhies) com data de 10/4/ 
/79, sobre 0 prlmeiro pelo estampado de 
D. Luis (S. F." n: 53). E que 0 selo fol 
emltldo em Janeiro de 1880. 

E fiquel a aguardar que outros exem
plares me flzessem luz. Sucede, poram. 
que 0 carlmbo parece ser muito raro. 
pois nao voitel aver mals nenhum exem
plar, naquele ou noutro tipo de selo. 

Hs pouco, poram, vi um outro exemplar 
do carimbo e sobre 0 mesmo tipo de selo. 
Para minha maior arrelia, a data era 
9/3/79. 

Mas entao, 0 selo foi emltldo em 1879' 
em Vidago, ou 0 carimbo se manteve 
errado por longo tempo? 

Havers algum confrade que possa escla
recer·me? 

Devo acrescentar que nunea vi, sobre 
tal selo, data anterior a 8 de Janeiro de 
1880, excepc;io feita aos mencionados 
carimbos de Vldago. 

N. do D. 
A manelra como eate fIIatelista poe as perguntas 

sugerlu-nos que 0 crltarlo que pretendlamos saguir 
no que respelta 8S respostas fosse modlflcado. 

Asslm, achamos que tera malor Interesse serem 
OB pr6prlos leltores do nosso Boletlm a rametarem
.flOS as respostas aB quais serlio publlcadas nasta 
sa~lio. Estabelecer·se·A deata modo, um contacto, 
sempre beneflco, antre os fIIatelistas, assocladoa ou 
nlio do C. F. p .. sl6m de que, sendo snvladas vArlas 
respostas sobre 0 mesmo sssunto, permltlr6 asclarecer 
malhor e pergunta felta. Como a Bvldente, se 811' 
respostas a uma pergunta forem em numero elavado. 
teremos que salecclonar apenas algumas, como e 6bvlo_ 

BOlfTIM 00 CLUB[ fILAT[LICO Of PORTUGAL 
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930as cg esi-as 

E tradi{:ao - quanta for{:a tem a tradi{:ao - que nesta apoca do ana 
as pessoas desejem umas as outras «Boas Festas:JJ. 

E natural que 0 C. F. P. 'e 0 seu Bo/etim, agora renovados, nao queiram 
quebrar a tradi{:ao e, por isso, aqui estamos a desejar aos s6cios do Clube, 
que sao os nossos leitores e a todos os filatelistas em geral, um bom 
Natal e um feliz Ano Novo. 

E costume tambam nesta apoca festiva os familiares e os verdadeiros 
amigos trocarem lembran{:as. N6s, Clube e Bo/etim, irmanados nas mes
mas inten{:oes aoferecemos» aos nossos amigos filatelistas, trabalho, 
dedica{:ao e, porque nao dize·/o, alguns sacrificios, esperando, como a 
6bvio, uma flretribui{:ao» por parte de todos aqueles, que se dedicam a 
causa da filatelia. Carinho pela nossa agremia{:lio, compreenslio para os 
que no Clube e neste Bo/etim labutam desinteressadamente, e, se possivel, 
uma ajuda que contribua para minorar as preocupa{:oes permanentes dos 
entusiastas que estao a frente dos destinos do maior c1ube filatalico, slio 
as formas que pode revestir a retribui{:lio que n6s mais desejamos. 

Natal. Dia da Familia. 0 minimo que se pode exigir nesta quadra 
festiva a paz, compreensao e amor. Este Dia inspira·nos a formular um 
desejo, no sentido de que todos n6s, am antes da fIIatelia, procuremos ser 
mais to/erantes, menos egoistas, e mais colaborantes, para que, como 
hom ens de boa vontade que somos, nos tornemos mais coesos tendo 
como objectivo elevar a filatelia Nacional ao lugar a que legitimamente 
tem direito aquam e alem·fronteiras. 

EURICO C. E. LAGE CARDOSO 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FED:ERA~AO PORTUGUESA D:E FILATiLIA (F. P. F.) 

S6clo n.· 451 da Associa.;:ao da Imprensa Nac-Dlaria 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEI)E: AV. ALMIRANTE REIS, 70-S.O-Dt.o (com elevoder) - LlSBOA-l -Telef. 823936 

CORRIESPONDtNCIA: APARTADO 2869 - lISBOA-2 - PO R TUG A L 

rEXPEDllENTIE - Ter~os e Sextos-feiros, dos 21 05 24 heros, e sabodes, dos 16 as 20 heros 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA QUOTlZA<;:AO 

LlSBOA e Concelhos Iimitrofes - Efectivos. 20$00 par mes; Junlores .. 10$00 por mes 

Contlnente (excepto Lisboa e Conce/hos limltroles) IIhas e ex-co/6nlas 
Correspondentes " 150$00 por ana . 
Junlores . . . . . . . 70$00 por ana ou eqUivalente em moeda local 

Brasil . . . . . . . . . . .. { 100S00 ana 
Espanha .. .... ... . 
Outros paises . . . . . . . U. S. 56,00., por ana 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO OU SELDS 
EM CURSO. SAO SOCIOS JONIORES OS MENORES DE 21 ANOS. 

.. 

A SEVERA 
RUA DAS GAVEAS, 55 - 57 * 
BAiRRO ALTO * LISBOA - 2 

Telef. 34006 

* PORTUGAL 

RESTAURANTE TiPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURA .NT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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VISITE 
o 
MUS E U DOS c. T. T. 
RUA , D. ESTEFANIA, 175 - LISBOA 

A mais importante Colec~ao Filatelica Nacional 

HORARIO: 

DAS 15 AS 18 HORAS 

E AOS DOM I NGOS, DAS 10 AS 13 HORAS 

ENCERRADO AS 2. " FEIRAS E FERIADOS 

. ... ... -. ... .... 

COLECCIONE 
SELOS 
PORTUGUESES 

PARA INFORMA<;;:OES DE SAiDA DE NOVAS EMISSOES 

E PAGELAS DIRIJA-SE AOS SERVI<;;:OS DE FILATELIA DOS C. T. T. 

RUA ALVES REDOl, 9 - 1.° llSBOA 

•• • • .. 




