
•• ...... • • 

VISITE 
0 

MUSE U DOS c. T. T. 
RUA D. ESTEFANIA, 175 - LISBOA 

A mais importante Coleq:ao Filatelica Nacional 

•••• 

HORA~IO : 

DAS 15 AS 18 HORAS 
E AOS DOMINGOS, DAS 10 AS 13 HORAS 

ENCERRADO AS 2 .. • FEIRAS E FERIADOS 

•• • 

COLECCIONE 
SELOS 
PORTUGUESES 

PARA INFORMA<;OES DE SAIDA DE NOVAS EMISSOES 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FtLtADO NA FED~RA~AO PORTUGUESA D:E flLATELIA (F. P. F.) 

Socio n." 451 da Associayso da Imprensa Nso-Diaria 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALM IRANTE REIS, 70-S.o-Dt.o (com elevodor) - L1S60A- t - Telef. 823936 

CORR.ESPONDINCIA : APARTADO 2669 - L1S60A-2 - PO R TUG A L 

tXPEDt'ENl'E - Ter~os e Sextos-fei ros, dos 21 as 24 haros, e sob ados, dos 16 as 20 horos 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA QUOTIZA<;AO 

L1SBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos. 20$00 por mes; Juniores .. 10500 por mes 

Continente (excepto Lisboa e Conce/hos Iimitrofes) Jlhas e ex-co/6nias 
Correspondentes .. 150$00 por ana . 
Juniores . . . . . . . 70$00 por ana ou eqUlvalente em moeda local 

Brasil. . . . . . . . . . .. { 100500 ana 
Espanha .... ... .. . 
Outros paises . . . . . . . U. S. $6,00., por ana 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO au SELOS 
EM CURSO. SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS. 

A SEVERA 
RUA DAS CAVEAS, 55 - 57 * Telef. 34006 

* PORTUGAL BAIRRO ALTO * LISBOA - 2 

RESTAURANTE TiPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

T Y PICA L RES TAU R A 'N T 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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SELOS 

UM APELO MUNDIAL 

A .Oxfam», uma organiza<;ao de caridade 
britanica 'CIe assistencia aos paises em desen
volvimento, lanr;:ou um apelo a paises estran
geiros, com 0 objectivo de obter selos usa
dos e nao usados, destinados a angarlar;:ao 
de fundos para os seus multiplos projectos 
relativos a paises do Terceiro Mundo. 

o departamento de selos da .Oxfam. rea
IIza mais de £ 3.500 (cerca de 210 contos) 
todos os meses, com selos provenientes de 
escolas e estabelecimentos de ensino estran
geiros. Os selos sao escolhidos por um 
exercito de 100 volullltarios, sendo depois 
vendidos nas lojas -Oxfam- espalhadas por 
toda a Gra-Bretanha. 

Um porta-voz da -Oxfam. afirmou que 
embora os pedidos de selos feitos atraves 
de jornais estrangelros tivessem levado a 
um aumento consideravel dos selos recebi
dos, a organlzar;:ao precisa sempre de mais. 
E acrescentou: .Os selos das Antilhas sao os 
que se vendem pelos prer;:os mais elevados 
- e nao nos 'importamos se ja vem com ca
rimbo dos correios ou sem ele. Se as esco
las e outros estabelecimentos de enslno do 
Terceiro Mundo realizassem a importancia 
que os selos tem para n6s, estariam talvez 
dispostos a organizar recolhas de selos para 
nos serem enviados». 

A organizar;:ao esta igualmente a pedir 
toda a especie de moedas e postais 

.Se possivel, os postais deverao ser ante
rlores a 1930. Ja chegamos a receber £ 40 
(cerca de 2.400$00) por um unico postal, por 
ter um carimbo dos correlos especial, e 
temos vlndo a registar muitos pedidos de 
postals e moedas nas nosses lojas». 

No ana passado, a -Oxfam- conseguiu 
recolher £ 4,8 milhoes, que foram apllcados 
nos seus programas para os parses em 
desenvolvimento. 

(.Oxfem-, Head Office, 274, Banbury Road, 
Oxford) Inglaterra. 

CENT·RO PORTUGU£S DE COLECCIONISMO 
I 

Constou que se encontra em organizar;:ao 
um Centro que pretende abarcar varias mo
dalldades de coleccionismo e cuja sede pro
visoria e na Av. da Liberdade, 124-1.° Dt.° 
em Lisboa. 

TABELA DA PUBLICIDADE 

A PARTIR DESTE NUMERO 

MlNIMO, ATE 5 L1NHAS 25$00 

CADA LlNHA A MAIS 5$00 

Selos para colec!;oes 

COMPRA E VENDE 

Apa-rtado 13 - Teiefone 856 - ELVAS 

A. GAMA REIS 
(MR. CORK} 

Member of Portuguese Chomber of Commerce 

WELCOMES YOU AT 

Casa das Corti~as - Metropolis 
(Cork House) (Mrs. Cork's Souvenir Shop) 
'i - 6 - Rua da Escola Politecnica - 8 - 10 

{
PHONE: 325858 

llELIE GRAMS: ISOLANllES 

LISBON - PORTUGAL 
WONDERFUL COLLECTION OF CORK 

SPiECIALTlU 

BOl[TIM DO ClUB[ 
~3-/1J'/7 J 

rl "0 
fllAT[liCO Of PORTUGAl · 

I ANO xxx ABRIL DE 1976 N.O 284 I 
REALIZOU-SE 0 SORTEIO DO CONCURSO 
((0 MAIS BELO SELO PORTUGU£S EMITIDO NO ANO DE 1974» 

Cumprindo a data anunciada no n." 282 
deste Boletim encerrou-se em 29 de Fev.e
reiro passado 0 prazo para entrega das res
postas ao concurso em epigrafe no qual 
participaram entusiastas pela Filatelia inde
pendentemente de serem ou nao socios 
do Clube Filatelico de Portugal, conforme 
estipulava 0 .Regulamento • . 

Tendo-se apreciado cad a uma das respostas 
dos filatelistas que tao gentilmente cola
boraram na nossa Iniciativa verificou-se que 
o selo portugues votado como 0 mais belo 
emitido em 1974, foi 0 da taxa de 4$50 da 
serie -Natar.. 

Em segundo lugar ficou 0 selo da taxa 
de 1.0$00 da mesma serie e em terceiro 
lugar -ex-aequo» 0 selo da taxa de 1$50 ainda 
da serie -Natal e as taxas de 4$50 e 7550 
de; serie -Damiao de Goes». 

Sem menosprezar 0 gosto dos concor
rentes que votaram noutros selos (gostos 
nao se discutem) desejamos, desde ja, feli
citar vivamente os participantes -no con
curso que escolheram os selos da serie 
.Natal» porquanto revel a bem a sensibi
lidade artistica dos nossos filat~listas con
correntes. Nao deve esquecer-se que a refe
rida serie foi ha bem pouco tempo distin
guida com 0() Gran Premio Internazionale 
d'Arte Filatelica .San Gabriele» num con
curso internacional instltuido por uma orga
nizar;:ao italiana para a melhor serie de selos 
de tema religioso emitida em cada ano, 
conforme fizemos referencla na devida 
altura. 

Entre os concorrentes que escolheram 
a taxa de 4$50 da aludida serie -Natal. foi 
sorteado um album de selos que coube ao 
concorrente n." 7, Joao C. Branco, residente 
em S. Paulo, Brasil. 

Devemos esclarecer que aos concorrentes 
que elegeram 0 referido selo foi Inicialmente, 
at~ibuido um numero por sorteio, tendo a 
Direcr;:ao do C. F. P. e 0 Director do Boletim 
sorteado 0 premio nos mol des habituais. 

Ao feliz conremplado lapresentamos as 
nossas saudC!<;oes filatelicas. Conforme cons-

ta do Regulamento a todos os concorrentes 
que votaram no selo -elelto» vao ser envla
dos, oportunamente, tres sobrescritos da 
emissao do C. F. P. e aoS' que nao indica
ram nas suas respostas 0 selo votado 
sera ofertado um sobrescrito igualmente da 
emissao do Clube 0 que constituira como 
que uma recordar;:ao pelo facto de terem 
participado em mais uma iniciativa. do maior 
clube filatelico portugues. 

A todos os que nos quiseram distinguir 
com a sua simpatica colaborar;:ao neste con
curso apresentamos os nossos ,agrCldeci
mentos com a promessa de que outras ini
ciatlvas se seguirao. 

Tal como fizemos quando noticiamos neste 
Boletim 0 premio internacional .San Ga
briele. lamentamos que 0 Sr. Eng." Manuel 
Grar;:a que foi director dos Servir;:os Indus
triais dos Correios, falecido no ana tran
sacto, nao pudesse ter assistido a mais 
este exito da ultima emissao de selos em 
que superintendeu no exercicio daquelas 
elevadas fun\toes. 

Aproveitamos, porem, a oportunidade Para 
felicitar os Servir;:os Artisticos da Empresa 
Publica dos Correios e Telecomunicar;:oes de 
Portugal (C.T.T.) ao mesmo tempo que ende
rer;:amos uma palavra de eloglo ao artista 
plastico A. Matos e Silva que desenhou a 
referida .Serie-. 

o se/o e/eito 

Ow 
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A direc~ao do C.F.P. apela de novo para os socios 
do clube que utilizam 0 servi~o de novid'ades 

o apelo que formulamos no n.O 282, deste 
Boletim no sentido dos S6cios do Clube que 
utllizam 0 servlc;:o de novldades acertarem 
as suas contas de modo a nao apresentarem 
saltos negativos teve urn born acolhimento 
por parte da maioria dos associ ados que, 
certamente por motlvos estranhos a sua von
tade, nao procuravam saber se a posic;:ao 
das suas contas-correntes podiam ou nao 
suportar os encargos com as emissoes de 
selos que iam sendo postas em circulac;:ao. 

Porem, alguns s6clos, por razoes que des
conhecemos. nao corresponderam ao apelo 
que fizemos 0 que, francamente, lamenta
mos, pOis, e do conhecimento de todos os 
associ ados que, de modo algum, a vida fi
nancelra do Clube e desafogada. 

Assim, nao nos parece justo nem 16glco, 
embora tenhamos por todos os socios a 
maior considerac;:ao e slmpatla, que alguns 
dos nossosassoclados nao tlvessem ainda 
satlsfelto os pagamentos em atraso no ser
vlc;:o de novldades, 0 qual, alias, Ihes e pres
tado gratuitamente, 0 que esta causando se-

TEMATICOS 

rias dificuldades no sector encarregado da 
aquisic;:ao das series emitldas. 

Por muito boa vontade que tenhamos nao 
podemos aceltar que haja s6cios que se sir
vam do Clube para adqulrir as series que 
vao osaindo. sem as pagar a tempo e horas, 
provocando, com tal procedimento, urn malor 
desiquliibrio nas suas financ;:as. 

Confiam os dirlgentes do C. F. P. que, 
desta vez, 0 apelo sera ouvldo por todos 
aqueles que ainda nao puderam ou nao qui
seram fazer 0 acerto das suas contas no 
que respelta ao aludido cservlc;:o. que Ihes 
e oferecido. Caso c{)ntrario, como anuncla
mos em Dezembro passado, ficarao suspen
sos os envios das novas emlssoes, conti
nuando a Dlrecc;:ao do Clube a insistlr pelo 
pagamento das importancias que se encon
tram em atraso, ate liquldac;:ao total. 

Esperamos, sinceramente, que os socios a 
quem e dlrlgldo este novo apelo saibam com
preender a razao que nos assiste em defesa 
do Clube que e de todos nos. 

A DIRECCAO DO C.F.P. 

Possufmos gra1ndie varied\3de de sobrescritos naciona,is 

e estrang.eiros dos seguintes temas: 

* 
* 
* 
* 
* 

ASTROFILATELIA 
PINTURA 
FAUN'A 
FLORA 
D'ESPORTOS 

* MOSICA 
* BALLET 
* RELICIAO 
* BARCOS 
* ETC. 

BARATA DAS NEVES 
Rua da Trindade, 5, 1." - Dt.O - (ao La'rgo do Ca,rmo) 

TELEFONE 367·1 33 

LlSBOA - 2 
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Carimbo de 1.° dia de Circula~o 

MASCARAS - Luanda, 6 de Feverelro de 
1976. 

Carimbo ComemMativo 

1.' SEMANA NACIONAL DE CONSERVA
CAO DA NATUREZA - Luanda, 26/31 de 
Janeiro de 1976. 

Repubfica de Cabo Verde 

Emissao Comemorativa 

03.0 ANIVERSARIO DO ASSASSINATO DE 
AMfLCAR CABRAL •• 

Portaria ,n.0 4/ 76 de 17 de Janeiro 

Nos termos da Declsao com Forc;:a de Lei 
n.O 1/75, de 5 de Julho, manda 0 Governo 
da Republica de Cabo Verde pelo Mlnlstro 
de Transportes e Comunicac;:oes; 

Artfgo unfeD - Sao postos em circulac;:ao 
a partir de 20 de Janeiro de 1976, 200000 
selos comemorativos da emissao .3.0 Ani
versario do Assassinato de Amilcar Cabral., 
com as dimensoes de 30X40 mm, denteado 
13X131/2, da taxa unlca de 5$00. 

Minlsterlo de Transportes e Comunica
c;:oes, 14 de Janeiro de 1976. - 0 mlnlstro, 
Herculano Vieira. 

Emissao (cindependencia 5 de Julho)) 

Ate agora foram sobrecarregados, apenas 
os selos da taxa 1$00 da serle «5.0 Centena
rio de Pedro Alvares Cabral- com as legen
das -Independenclas 5 de Julhoo e -Republi
ca de Cabo Verde •. Vao ser sobrecarregados 
com os mesmos dizeres os selos das emls
soes Centenarlo OMI (2$50), Flora (4$50) e 
Dessalinlzac;:ao do Mindelo (4$00). 

Os pedidos acompanhados das respectlvas 
importiinclas, podem ser dlrlgldos a Repartl
c;:ao de Fllatelia dos Correlos e Telecomu
nlcac;:oes. Praia. Republica de Cabo Verde. 

Carimbos do 1.0 dia de circula~aOl 

ACORDO DE L1SBOA - Praia, 19 de De
zembro de 1975. 

3.0 ANIVERSARIO DO ASSASSINATO DE 
AMILCAR CABRAL - Praia, 20 de Janeiro 
de 1976. 

ACON11ECIMENTOS AfROFILATtLI
COS DO ANO / AEROPH'ILAliEUC 
EViEiNTS OF TH,E YEAR / tVtNIE-

MENTS AEROPHUATtLIQUES 
IDEL 'AiNIN ElE 

3 / 4 - Primelro voo Lisboa/Caracas/Lisboa 
- First flight Lisbon/Caracas/Lisbon 
- Premier vol Lisbonne/Caracas/ 

/LlsbonllEl 

17/6 -10.0 aniversarlo do 1.0 voo a Jacto 
Lisboa/Rio de Janelro/Lisboa 

- 10th anniversary of the 1st jet flight 
lisbon/Rio de Janeiro/Lisbon 

-10.· annlversaire du 1er vol a reac
tion Lisbonne/Rlo de Janelro/ 
/Lisbonne . 

20 / 6 - 10.° aniversario do 1.0 voo a jacto 
Lisboa/New York/Lisboa 

-10th anniversary of the 1st jet flight 
Lisbon/New York/Lisbon 

- 10.0 annlversaire du 1 er vol a reac
tion Lisbonne/New York/Lisbonne 

3/10 _7.0 Dia da Aerofllatelia em Portugal 
- 7th Day of Aerophllately In Portugal 
- 7e Journee de l'Aerophilatelie au 

Portugal 

Informac;:ao prestada p~r / Information given 
by / Information donnee par 

TAP PHILATELIC CLUB 
Apartado 5194 

LlSBOA (5) - PORTUGAL 

FALECEU 0 DR. ANT6NIO FRAGOSO 

Ji este numero do Boletim do C. F. P. se 
encontrava a compor quando fomos sur
preen didos com a noUcia do faleclmento do 
grande fllatelista e distlnto colaborador 
desta revlsta, Dr. Ant6nio Fragoso. 

Espers 0 C. F. P. poder prestar no pr6xlmo 
numero da sua revlsta a homenagem, em
bora slngela, que e devida ao lIustre extlnto. 

A familia enlutada apresenta a Dlrec~o 
Clube e 0 director do Boletim a expressio do 
msis profundo pessr. 
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MARCOFILIA DE PORTUCAL - LEGISLA<;AO 
- EMISSoES DE SELOS E MA'RCOFILIA 

DOS NOVOS PAISES DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

compi/ado por JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA 

MARCOFILIA 

Portugal 

Carimbos de 1.0 dia de circula~o 

1.' CENTENARIO DA SOCIEDADE PORTU
GUESA DE AUTORES - Lisboa, 6 de Feve
reiro de 1972. Carimbos identicos em Porto 
(Municipio), Coimbra e Funchal. 

CENTENARIO DA INVENQAO DO TELEFO
NE POR ALEXANDRE GRAHAM BELL
Lisboa, 10 de Marco de 1976. Carimbos iden
ticos em Porto (Municipio), Coimbra e Fun
chal. 

Carimbos Comemorativos 

MOSTRA FILATELICA DO SPORTING CLU
BE DE ALENQUER - Alenquer, 30 de Janei
ro de 1976. Posto de Correio na sede do 
Sporting Clube de Alenquer. Largo da Rainha 
Santa Isabel. 

JORNADAS FiLATELICAS DE PArSES SO
CIALISTAS - Lisboa, 14 de Fevereiro de 
1976. Posta de Correio no Clube Filatellco 
de Portugal. Avenida Almirante Reis, 70-5.< 
-Dir.·-L1sboa. 

SEMANAS TEMATICAS - DESPORTO -
Porto, 28 de Fevereiro de 1976. Posto de 
Correia na sede da Associacao Portuguesa 
de Filatella Tematica. Avenida Rodrigues de 
Freitas, 11. 

XXI CONVENTUS DA SOCIETA OTO-RHI
NO-LARINGOLOGIA LATINA - Estoril, 27 
de Maio de 1975. Posto de Correio no Pa
vilhao dos Congressos. 

Flamulas 

1.° CENTENARIO DA CAiXA GERAL DE 
DEPOSITOS - Em Lisboa, na Estacao Cen
tral dos Correios (Terreiro do Pago). No Por
to, na Estagao do Correio do Municipio. Em 
Coimbra, na Estagao do Correlo de Coimbra 
(ao Mercado). 

Estas tres flamulas estarao em uso du
rante 0 periodo de 60 dias, a saber: de 10 
de Abril a 8 de Junho. 

LECISLAC;AO 

Portugal 

PORTARIA N." 695/75 de 25-11-1975-Lan
gamento em circulagao de selos de dlversas 
taxas destinadas ao tratamento automatico 
das correspondencias. 

PORTARIA N." 706/75 de 28-11-1975 -
Emissao extraordinaria de selos comemora
tiva do 1.· Cel'ltenario da Sociedade de Gee
grafia de Lisboa. 

PORTARIA N.· 744/75 de 15-15-1975-Emis
sao extraordinaria de selos com tarja fosfe
rescente, comemorativa do Ano Europeu de 
Proteccao Arquitectonica. 

Normas privativas dos CTT 

DE 006375 CA de 30-10-1975 - Alteragao 
da designagao da CTF 3 de D. Manuel II. 
Passagem a estagao urbana. 

CC 003375 DSC de 10-11-1975 - Alteragao 
da designagao de CTF no mes de Outubro. 

CC 003575 DSC de 22-11-1975 - Servh;:o 
Postal Internacional. Congresso de Lausana 
de 1974. 

CC 003675 DSC de 25-11-1£75 - Vinhetas. 
Fabrica Ancora. Cancelamento. 

CC 003975 DSC de 17-12-1975 - Corres
pondencia oficial. 

OS 006375 CA de 30-12-1975 - Correspon
den cia oficial. Aboligao de isengoes postais. 

EMISSoES DE SELOS E MARCOFILIA DOS 

NOVOS PAISES DE EXPRESSAO PORTUCUESA 

Repub~ica Popular de. Angola 

Emissao Mascaras 

Esta emissao formada por 2 valores, taxas 
S50 e 3$50, foi posta a circular no passado 
dia 6 de Fevereiro. 
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o REAL SERVI~O INVOCADO INDEVIDAMENTE 

Ja 0 disse noutros escritos que, entre os 
varios motivos de interesse duma coleccao 
filatelica pre-adesiva, se inclui por ventura 
o proprio texto da carta quando aborda 
assuntos que mais ou menos se prendem 
com a Hist6ria Postal. E, por exemplo, 0 
caso de uma carta de Agueda para Lisboa, 
com data de 17 de Abr,· de 1818 dirigida a 
Antonio Xavier Ribeiro, ao tempo mordomo 
da Duquesa de LaMes, no palacio do Grilo, 
em Lisboa, assinada por Antonio Joaquim de 
S. Thiago Pires Monteiro e que reza da 
seguinte forma: 

- ... A 3 de Junho sigurei a Provisao e-
-mais papeis p' elle (Provedor de Coim--
.bra); e depois de apertar m.to 0 Cor-
creio pelo recibo, mandou dizer 0 Cor-
-reio de Coimbra que 0 dito Ministro. 
-nao tirara a Carta do Correio pro nao-
-pagar 140 reis do pelO; 0 que me cau-. 
-zou bastante admiracao, porque espe-. 
-rava que elle nao receasse fazer esta. 
-despeza, pois ainda nao havia meioD 
canno que eu 0 tinha obsequeado quan.. 
-to foi possivel em hua informacao de-
-que fui encarregado de hua conta dada. 
-de Seu Irmao a Coronel de Millcias de-
.Coimbra. Escrevee-me hua carta dizen-
-do que eu tive a Culpa de nao segurar-
-a Carta, e papeis, como se fosse do-
-Servico, 0 q eu entertdi nao devia-
-fazer pro ser de interesse particular;-
.tudo vai assimL ... 

Em primeiro lugar ha que referir os -140 
reis do pezo- a que significa que, sendo a 
distiincia entre Agueda e Coimbra de 6 
leguas, ou seja, a 1.' distancia, a carta, para 
ser taxada com 140 reis, deveria pesar 2 on
"as e 6/8, 11.· escalao do peso na 1.' distan
cia. Havia pois que pagar 7 vezes a taxa duma 
carta si'l1gela a que, compreende-se, nao era 
agradavel para 0 recebedor. 

Embora 0 texto me pareca algo confuso, 
podera dele concluir-se que, nas suas expli
cacoes, 0 signatario apoia-se na legislaCao 
postal da epoca, nomeadamente no Artigo 
XXVIIi do Regimento Geral para 0 Correio 
de 8 de Abril de 1805. Transcrevamo-Io: 

.Somente as Cartas e Papeis dirigidos
«pelas Author.idades Constituidas, e que-

PELO: ENG. lIf. il'1_ DE ANilJRAlDE E SOUSA 

.tenhao por objecto 0 Real Servigo im-. 
«mediato, e publico, serao isentos das" 
.taxas; para 0 que devem ser as sobres-" 
.criptos de semelhantes Cartas e Pa-. 
.peis assignados pel as pessoas de Au-" 
-thoridade publica que os dirigem, ou" 
• pelos seus Secretarios ou Escrivaes;" 
.mas quando nao forem daquella natu-
.reza, e houver parte requerente e in." 
.teressada, serao postas nos sobrescri-
-ptos as palavras seguintes: -para inte-. 
cresse particular., a fim de S8! haver
-neste cas a as competentes taxas, evi-" 
-tando-se deste modo os abusos, que. 
-se possao praticar contrarios a Fazen--
-da Real e Publica, que as mesmas Au--
-thoridades Constituidas devem zelar, e-
-promovel1 .• 

Esta disposigao mostra claramente que a 
correspondencia das autoridades oficiais 
estava isenta de taxas apenas quando tives
se .por objecto a Real Servico", tal como 
hoje ainda acontece, privih~gio este que sem 
duvida se justifica. E para que nao houvesse 
quaisquer confusoes, as sobrescritos de tal 
correspondencia, alam de serem assinados 
pela -pessoa de Authorldade publica", osten
tavam na parte superior uma inscrigao ma
nuscrita, tal como R.S. (Real Servigo), S.N.R. 
(Servico Nacional e Real) e outras seme
Ihantesl 

Ora bern, no nosso caso parece nao haver 
duvidas de que a razao estava do lado do 
remetente, e daf a sua digna atitude ao repu
diar uma proposta desonesta: sonegacao do 
pagamento duma taxa elevada, a troco da 
invocacao de urn privilagio que a correspon
dencia, pela sua natureza, nao usufruia. 

E pronto. Aqui fica mais uma acha para 
alimentacao do fogo filatelico pre-adesivo! 

MANUEL ANTONIO JERONIMO 
FILATELISTA- FILUMINISTA 

COMPRA - TROCA - VENDE 
R. COELHO iDA ROCHA. 112, R/C D _ 0 

(A Campo de Ourique) 
Tel!. 66 50 93 (.EMIP.666023) iLISBOA-3 
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CALENDARIO DE MANIFESTA~OES FILAT£LICAS 
(COM 0 PATROCfNIO DA F. I. P.) 

Para 1976: 

ITALIA 76. Milano, 14 a 24-X-1976 
Exposl~ao Mundlal de Filatella 
Correspondencla: Federazlone fra Ie So
cleta Filateliche Italiane 
Via Meravlgli, 16 

20123 Milano. Italla. 

* INTERPHIL. Filadelfia. 29-V a 6-VI-1976 
Comlssario: Paulo Sa Machado 
Rua Direlta das Campinas, 33 - Porto 

* HAFNIA. Copen hague 20 a 29·VIII-1976 
Comlssario: Paulo Sa Machado 
Rua Dlreita das Campinas, 33 - Porto 

* 
Exposicao especializada para jovens fila
telisms: 

JOUVAROUEN. Rouen (Franca) . 24-IV a 
2-V-1976, com col6qulos de jovens e 
reuniao da Conferencla da Juventude 
FIP_ 

* JUVAROUEN -76 
Comlssarlo-Geral: Marcel Ouennehen 
76130 Mont-Salnt-Algnan 
67 Chemin de Cleres. Fran~a. 

P~ra 1977: 

ARPHILEX 77. Amsterdam. 24-V a 2-VI-1977 

* Exposicao especializada Tematica: 

PORTUCALE .. Porto. 1977 
Associacao Portuguesa de Filatelia Te
matica 
Avenlda Rodrigues de Freitas, 11 . Porto 

OUTRAS EXPOSI<;:OES 

Solicitado 0 patrocinio FIP para 1978 

Praga. Checoslovaquia. Principio de Se
tembro de 1978 
Toronto. Canada. Junho de 1978 

Exposicao especializada para jovens fila
telistas: 

JUVENTUS. LlJ.xemburgo. Pascoa. 

Para 1979: 

Sofia (Bulgaria) 

Para 1980: 

Oslo (Noruega) 

Inglaterra 

As datas serao acordadas entre as fe
dera~oes dos dols paises. 

Para 1981: 

Viena (Austria), Maio a Junho. 

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

L1SBOA-2-Telef.321514 

TUDO PARA FILATEL-IA 

SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR 
e a nossa grande especialidade 

Selos de todo 0 mundo para 
todos os temas 

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

COMPRA - VENDA 

Execu~ao rapida de pedidos 
por correspondencia 

----------_#--#----~------------\ 
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a 12-XII-16 entre as 10 e as 11 horas da 
manha. Por natural engano, 0 correia de Hei
der encaminhou 0 postal para POORTUGAAL, 
pequena vila da Holanda, que deve 0 seu 
nome aos judeus portugueses que ali se flxa
ram, depois de decretada a sua expulsao no 
reinado de D. Manuel. A POORTUGAAL che
gou no mesmo dia, entre as 7 e 8 horas da 
noite. Verlficado 0 equivoco, 0 correlo desta 
pequena vilaree~pedlu 0 postal no dla se
gulnte, 13, entre as 6 e as 7 horas da manha, 

~' .. , .\. 

para chegar ao SABUGO, em PORTUGAL, no 
dia 1 de Jan. 17. 

Naquela data la Portugal allnhava com as 
Na~oes al iadas na 1.' Grande Guerra, pelo 
que 0 postal transitou pela Censura Postal, 
onde recebeu 0 carimbo azul que Ihe foi 
aplicado pelo censor n." 8 em 31 Dez. 1916. 

Sera do maior interesse a compilacao das 
marcas postals estrangelras que lembram 
motivos portugueses, e multas ja sao. Esta
mos prontos a ajudar. 

Revista Filatelica Portuguesa. Uma revista ao servi~o do coleccionador. 
Assinatura anual (11 numeros) 120$00. Envia-se exempla,r amostra a 
quem 0 solidte e envie 5$00, em selos, para portes e despesas de expe
diente. Esureva-nos. P'ra~' Artur Port.ela. 2-5.° Dt.o - Lisboa 4-
PORTUGAL 

.' 
~ 
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Poortugaal Por A. GUEDES MAGALHAES 

L F E P 

Na Grande Enciclopedia Portuguesa e Bra
slleira colhemos a informacao historica de 
que foi em 1593 que os primeiros judeus por
tugueses aportaram a Amsterdao, ali fun
dando a primeira sinagoga em 1598. Em 
1608 instituiram uma segunda e uma terceira 
sinagoga em 1618. Estas tras acabaram por 
se ·fundir numa (inica, a • Talmud Tora-, em 
1675, 

Este facto foi recorda-do em Fev. 75 pel a 
Administracao dos Correios holandesa, com 
a emissao dum selo de 3D c., comemorativo 
do 3.· centenario da sinagoga portuguesa de 
Amsterdao. 

Veio, assim, aquele juntar-se a muitos ou
tros selos que, em parses estrangeiros, 
memorizam assuntos portugueses, 0 que 
deve causar grande satisfacao a uns tantos 
fllatelistas que, M ja alguns anos, veem cons
tituindo coleccoes sob tal tema. E, tambem, 

Casa Filalelica J. ELL· 
FUNDADA EM 1940 

Novidades sempre aos melhores pre~ 

Material filahmco 
HAWID, LEUOHTTURM e SAFE 

EM STOCK: 
MAIS DE 7.000 S~RIES DIFERENTES 

DE TODO 0 MUNDO 

StRI.ES COM~LETAS NOVAS DE 
PORTUGAL ·E ULTRAIMAR 

Rua da Prata, 184-2.0 -Esq. 

Telefone 32 3508 
L1SBOA-2 

mais urn motivo para refundir e grandemente 
ampliar a catalogacao de tao simpaticos 
selos, cuja primeira tentativa foi levada a 
cabo por Justino Augusto de Almeida no 
catalogo da XI ExposiCao Filatelica de Sa da 
Bandeira, realizada em 1973. 

Quase simultaneamente fomos grande
mente surpreendidos por somente ap6s 35 
anos de 'actMdade filatelica, virmos a ter 
conhecimento da axistencia duma marca 
postal, ja com perto de 60 anos de idade, 
estranha ao espaco lusfada, e que lembra 
factos hist6ricos portugueses. E, ainda, ligada 
a e~pulsao de Portugal dos judeus. 

Devemos esse prazer a amabllidade do 
born amigo eng.· Marques Gomes que nos 
remeteu 0 postal que reproduzimos a ilustrar 
este apontamento, sob condicao de satisfa
zermos a natural curiosidade marcofila, emer
gente dum interessantfssimo equivoco postal. 

o sr. Jongepier, de Helder (base marrtima 
do N. da Nova Holanda), enviou para PORTU
GAL urn TCV (Timbre a cote vue) muito em 
mod a na epoca e que pode ser considerado 
o predecessor do postal maximo. 0 selo de 
3c., verde, com a efigie da rainha Guilher
mina, colado na face do postal, foi obliterado 

Sel05 de Portu?al, Ultramar e ':strangeiro. 
Novidades. Tematic05. Sobrescrit05 de 1.0 dia. 
-- TODO 0 MA11£RIAL FILATiLICO --

BASTOS 6' CAMPOS, LOA. 
R. MARIA ANDRADE, 55 
LISBOA-l 

Telef. 834108 
(PORTUGAL) 

Deselo trocar ou comprar selos das ex·col6nlas 
portuguesas novos ou usados. Ofere~o selos 
da Austr411a e IIhas do PacIfico. Cat4logos 
S. Ferreira ou El4dlo e Stanlay Gibbons . Cor· 
respondAncla em InglAs ou portuguAs. M. F .. 
Sliva - P. O. Box 161 Kingsford 2032 -
N.S.W. AUSTRALIA 
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SEMANA TEMATICA 
DEDICADA AO DESPORTO NA 
ASSOCIA<';AO PO RTUGUESA 

DE FILATELIA TEMATICA 

A Associacao Portuguesa de Filatelia Tema
tica levou a efeito de 23 a 28 de Fevereiro 
passado, na sua sede, Av. Rodrigues de Frei
tas n.· 11, no Porto, uma exposicao filatelica 
de caracter nao competitivo dedicada ao 
tema .Desporto.. Os C.T.T. emitiram urn 
carimbo comemorativo do evento, tendo a 
A.P.F.T. editado urn sobrescrito alusivo ao 
acontecimento. 

«SE'RE'NIISSI'MA 76» 
Com esta designacao 0 Circolo Filatelico e 

Numismatico Veneziano, em colaboracao com 
a Associazione Italiana di Aerofilatelia anun
cia uma ExposiCao Aerofilatelica com parti
cipacao internacional. 

Este certame realizar-se-a no Lido de Ve
neza de 27 a 3D de Agosto de 1976, num 
dos editrcios do centro turistico-cultural, sen
do as participacoes apreciadas par urn juri 
internacional. 

Na mesma altura tera lugar 0 16.· Con
gresso anual da FISA. 

Todos os esclarecimentos relacionados com 
estas realizacoes devem ser solicitadas para 

.Serenissima - 76-, Piazza Carrara, 9 
20141 - Milso-ltEma 

DUAS ((MOSTRAS» 
INTERNACIONAIS A REALIZAR 

EM ITALIA, EM 1976 

Por iniciativa do Gruppo Sportivo Ricreativo 
Dipendenti Comunali, com sede em Cinisello 
Balsamo, realizam-se, no ana em curso, as 
seguintes manlfestacoes filatelicas: 

2." Mostra Internacional de Filatelia Tema
tica, .Olympia 76-, subordinada aos temas: 
.Olimpfadas e Desporto-, de 22 a 27 de Maio. 

2.ft Mostra Internacional de Filatelia .Scout 
76-, apenas com escotismo mundial, de 29 
a 31 de Maio. 

A correspondencla deve ser dirigida para 
aquele grupo desportivo, Calxa Postal A, 
20092 - Cinisello Balsamo - Italia. 

PORTUGAL ULTRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

E'm pagamento, aceito selos em 
q1la'ntidade 

Ped ir tabe·la de valoriza~ao 
e cond i~5es de troca 

SANCHO OSORIO 
Apartado 1 3 12 LlSBOA- 1 

ET I QU,ET AS DE FOSFOROS 
Reuni6es para trocas todos os sabados, 
das 17 as 19 horas, na nossa sede 

Av. Almirante Reis, 70-5.0 -Dt.o 
LISBOA- 1 

Domingos Sacramento 
Mercado FilatcHico de Lisboa 

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

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

* TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 
AO flLATELISTA 

* ALBUNS DE PORTUCAL, UL TRAMAR, 
ESTRANGEIRO, EDI<;OES SIMOES FER
REIRA, DOM INGOS .00 SACRAMENTO 

E ELADIO DOS SANTOS 

* Circulares gratis em distribui~o 

5 
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Os filatelistas su(~os 
interrogam-se acerca do perigo 

que podem apresentar para os selos 
as tiras de plastico 

Foram dadas respostas alarmantes. 0 pro
prio correio do Prlncipado de Liechtenstein 
vlu-se obrigado a advertir os filatelistas das 
posslveis consequEincias desta utiliza~ao. 
Mas nao e preciso generalizar 0 perigo; todos 
sabem que existe urn grande numero de 
fabrlcantes mas a firma mais conhecida inter
naclonalmente e talvez a casa .Hawid. que 
nao tomou, imediatamente, posi~eo sobre 0 

assunto explicando, porem, que as suas tiras 
nao apresentam qualquer risco. 0 material 
utllizado para 0 fabrico das suas tiras nao 
contem chumbo nem qualquer substancia 
susceptivel de amolecer ou deteriorar os 
selos. 

o B.A.M. (Instituto Federal para 0 exame 
de material) fez Investlga~oes, em 1975, no 
sentido de verificar se era prudente arrumar 
selos durante urn grande espa~o de tempo, 
em tiras .Hawld •. Apos as observa~oes da 
B.A.M., que duraram varios meses, 0 resul
tado revelou-se absolutamente satisfat6rio. 

Exlstem varias especles de Iplasticos que 
sao prejudiciais para a arruma~ao de selos 
e que, com 0 tempo, as descoram e os 
amolecem. As tiras em polietileno sao reco
mendaveis, uma vez que nao contem qual
quer produto susceptrvel de deterlorar os 
selos. Indica-se, a segulr, urn meio de saber 
se as tiras podem ser ou nao utilizadas, sem 
perigo: Faz-se urn teste com urn f6sforo, 
impregnando 0 cheiro na tira. Se a tira 
-sente. 0 acido cloridrico, e suspeital Se 
exala urn cheiro de cera, e de polietileno, 
portanto sem perigo para os selos. 

Como este problema, muito actual na im
prensa filatelica e mesmo em jornais diarios, 
pode tornar perplexos os filatellstas. julga-se, 
asslm, te-Ios tranquilizadot 

(Artigo publicado na revista belga .Balasse 
Magazine», traduzido por Eurico C. E. Lage 
Cardosol. 

FEDERA~AO PORTUGUESA 
DE FILA TELIA 

FILIADA NA FEDERACAO INTERNACIONAL 
DE FILATELIA 

Avenida Almirante Reis, 70·5.° Dto. 

A Federa~ao Portuguesa de Filatelia e uma 
associacao cultural de agremiacoes filate
licas portuguesas destinada, fundamental
mente, a: 

Promover a propaganda da Filatelia ' em 
todo 0 terrlt6rio nacional; 

Defender os Interesses da Fllatelia Por
tuguesa; 

Apoiar de forma efectiva, mostras, expo
slc;oes e toda e qualquer iniciativa valida 
que se relacione com a Filatelia; 

Intensificar 0 estreitamento de relac;oes 
entre as agremiac;oes filatelleas; 

Combater, por todos os meios ao seu 
alcance, as frau des e falsificacoes. 

PORTUGAL, COL6NIAS E 

ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1." DEZEMBRO, 45-3." 

TELEF. 365B52 

LISBOA 

~-------------------------------, 
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a instituic;ao de urn codigo interna
cional de trocas e Ii redacc;ao de urn 
glossario maximBfilo internaeional; 

Antes de se separarem, os delegados can
cordaram ainda com os pontos seguintes: 

- todos os textos adoptados nos simpo
slos de Bucareste e de Paris sao edita
dos na sua verseo francesa e enviados 
aos diversos 'Paises europeus aelma 
referidos, ficando a seu cargo a tradu
c;ao nas suas Ifnguas nacionais. Entre
tanto e com vista a uma Iiga~eo com 
a FIP sera tambem redigida uma ver
sao oficial em alemao; 

- sera crlada uma .Comissao de L1g<l
~ao MaximMila. europeia, de 5 mem
bros, urn dos quais sera francEis; 

- a proximo -Encontro MaximBfilo. 
tera iugar em Mileo em Outubro de 1976 
por ocasieo da Exposic;eo Internacional 
da FIP .ITALIA 76., na qual uma Classe 
de Maximafilia podera dispor de 100 qua
dros. 

P1R'IIM'EI RA REUIN!IAO' :DlE 
MAX'IMiAFlILISTAS ,PORTUGUESES 

No dia 6 de Marc;o reuniram-se em Coim
bra alguns maximafilistas portugueses com 
o fim de discutirem os seus problemas co
munse de assentarem na sua actua~ao fu
tura, tanto Individual, como colectiva, atl
nente ao desenvolvimento da maximafilla 
em Portugal. 

Ap6s troea pormenorizada de impressoes, 
chegou-se a acordo unanlme quanto as se
guintes conclusoes: 

1. - Participac;ao na Exposic;ao Filatelica 
conjunta VI LUBRAPEX e X NACIONAL, a 
efectuar no Porto, de 9 a 1 B de Outubro de 
1976, ao abrigo do art." 7." do respectivo 
Regulamento. , 

2. -Ingresso dos colecclonadores de pas
t.ais.maximos na Associa~ao Portuguesa de 
Filatelia. Tematlea, com sede no Porto e 
constitui~iio de uma .Seccao. ou de urn 
-Grupo. no seio da referida Associa~ao. 

3. - Realizacao de .postais-maxlmos com 
os selos alnda em circulacao e principal
mente com os das futuras emissoes, para 
o que cada urn, de pel 5i, se deve esfor~ar 
par encontrar postais concordantes com os 

HUMlfllARTL LOA. 

Compra e vende 

SELOS 
MOEDAS 
MEDALHAS 

Cal~ada do Carmo, 25 5/1 - Esq. 

TELEFONE 365207 

LISBOA-2 

selos, ou, entao, decumentos validos que 3e 
possam reproduzlr em Postal. 

4. - Comunicac;ao a Imprensa Filate-lica das 
novidades que forem sendo realizadas, com 
a indicac;ao da emissao, facial do selo, des
cri~ao sucinta do 'Postal, tipo e data da obli
terac;ao, concordancla e nome do realizador. 

5. -Inrensif.icac;eo da propaganda da rna· 
ximafilia, em especial pela participac;ao em 
todas as exposi~oes e mostras filatelicas 
no Continente e Jlhas e pela actuacao Indi
vidual junto dos filatelistas. 

6. - Comunica~ao dos resultados da reu
niao as Revistas filatelicas e aos diferentes 
Clubes da especialldade, para efeitos de 
publicacao nos seus Boletins. 

Digna~am-se assistir a reunieo, como obser
vadores, os _Ex.mo. Srs. Paulo de Oliveira Sa 
Machado, COm'issario Geral e Dr. Jesse Ber
tellotti, Comissario Regional da refer-ida Ex
posi~ao. 

Os maxlmafilistas e simpatlzantes que 
desejarem tratar de quaisquer assuntos re
lacionados com os pontos Beima referidos 
poderao dirlgir-se por escrito a A. Furtado, 
Apartado 2263, Lisboa 2, ou entao pelo tele
fone 862520 durante as horas de expediente. 
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CLASSE B - uColecc;oes especiallzadas e 
de estudo» 

Numero 
de pontos 

1 - Apresentacao e impressaO geral 10 
2. - Orlglnalidade da especlalizacao 

ou do estudo e seu desenvolvl-
mento 40 
2.1 - orlglnalidade 15 
2.2 - desenvolvlmento 25 

3 - Elementos filatelicos-maximBfilos 50 
3.1 - conhecimentos pessoals 15 
3.2 - valor maxlmBfilo 20 
3.3 - percentagem das concor-

dAnclas 15 

CLASSE C - uColecc;6es temliticas 
e de assunto» 

100 

Numero 
de pontos 

1-Apresentacao e impressao geral 10 
2 - Tema ou assunto 40 

a) tema 
2.1 -plano da coleccao e desen-

volvlmento do tema 20 
2.2 - orlglnalidade e valorlzacao 

do tema 15 
2.3 -Importancla da coleccao 5 

b) assunto 
2.1 - estudo sistematico e ex-

tensao 25 
2.2 - valorizacao 15 

3 - Elementos filatelicos maxlmBfilos 50 
3.1-conheclmentos pessoals 15 
3.2 - valor maxlmafilo 20 
3.3 - percentagem das concor-

danclas 15 

111- BAREMO DE ATRIBUICAO 
RECOMPENSAS 

100 

Este baremo s6 se aplica as exposlcoes, 
especlalizadas de maxlmafllia 

a) nacionals e bilaterais 
b) Internacionais 

Medalha de Ouro a partir de 
Medalha de Prata Dourada 
Medalha de Prata 

pontos 
(a) (b) 

91 95 
85/90 86/94 
78/84 81/85 

Medalha de Bronze Prateado 
Medalha de Bronze 
Diplomas de partlclpacao 

70/77 71/80 
61/69 61/70 
50/60 50/60 

o baremo das recompensas a atrlbulr na 
crasse (ou Secc,:ao) de maximafilia das e~po
sicoes filatelicas naclonals - e eventual
mente Internaclonals - e da competencla ex
cluslva dos organlzadores destas exposlcoes. 

IV - COMENTARIOS E CONSELHOS RESPEI· 
TANTES AOS CRIT£RIOS DE APRECIA· 
CAO DAS COLECCOES DE POSTA IS· 
·MAXIMOS NAS EXPOSICOES 

PLANO GERAL 

A apreclacao de coleccoes de postals ma
xlmos faz-se: 

1 - Segundo criterlos gerais valid os para 
todas as categorlas apresentadas nas expo
slcoes. 

2 - Segundo crlterios partlculares especi· 
flcos a cada classe. 

I - Criterios gerais 

1 - Apresentacao da coleccao e impressao 
geral 

2 -IDesenvolvlmento e valorizacao da colec-
cao 

3 - Elementos ~ilatelicos·maximatilos 
4 - ConheClmentos pessoals 
5 - Valor maxlmBfilo 
6 - Percentagem das concordanclas de mo

tivo, de lugar, de tempo. 

11- Criterlos partlculares 

1 - Coleccoes por paises (ou grupo de pai
ses) 

2 - Coleccoes especializadas e de estudo 
a)-o motlvo 
b) - as obliteracoes 
c) -0 postal 

3 - Coleccoes temBticas e de assunto 
a) -0 tema 
b) - 0 assunto 

Os outros dois pontos da ordem do dla 
respeitavam: 

a cotacao dos postais-maximos nas 
trocas internaclonals entre colecclona
dores partlculares; 
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LEGISLAOAO 

Portaria n.O 695/75 de 25 de Novembro de 1975 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 

pelo Mlnlstro dos Transportes e Comuni

cacoes, que, ao abrigo das disposicoes do 

artigo 27.0 do Decreto-lei n." 42417, de 27 

de Julho de 1959, sejam lancados em clr

culacao, cumulativamente com os que estao 

em vigor, destinados ao tratamento automa

tico das correspondenclas, selos com as se

gulntes caracteristicas: 

Impressao de uma tarja de tinta fosfores

cente colocada vertical mente sobre a mancha 

impressa. 

No prlmeiro grupo utilizam-se as taxas de 

$50, 2$, 6$ e bilhetes-postais simples de 1$50 

da emissao ordinaria • Paisagens e Monu

mentos NacionaisD, seguindo-se, oportuna

mente, as resi!antes taxas e emlssOes ex

traordinarias a lancar ou os saldos das emls

soes ja lanQadas. 

As datas das emlssoes do prlmeiro grupo 

e segulntes, asslm como as taxas que os 

compoem, serao anunciadas palos CIT. 

Mlnisterlo dos Transportes e Comunica

coes, 30 de Outubro de 1975 - 0 Mlnlstro 

dos Transportes e Comunicacoes, Walter Rul

YO Pinto Gomes Rosa. 
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES 

E COMUNICAC;OES 

SECRETARIA DE ESTADO 
DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 

Correios e Telecomunicac;oes 
de Portugal 

Portaria n.O 77/76 

de 12 de Fevereiro 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 

pelo Ministro dos Transportes e Comuni

cagoes, que, ao abrigo das disposlgoes do 

artlgo 27." do Decreto-Lei n." 42417, de 27 

de Julho de 1959, seja langada em circulagao, 

cumulativamente com as que, estao em vi

gor, uma emissao extraordinaria de selos 

com tarja fosforescente, comemorativa do 

cinquentenario da Sociedade Portuguesa de 

Autores, com as dimensoes de 40,55 x 26,B 

mm, denteado 12, nas taxas, cores e quan

tidades seguintes: 

3S -- Fundo vermelho 10000000 

20S -- Fundo azul ............... 400 000 

Ministerio dos Transportes e Comunica

goes, 29 de Janeiro de 1976. -- 0 Ministro 

dos Transportes e Comunicagoes, Jose Au· 

gusto Fernandes. 

EMISSAO COMEMORA TIV A 
DO 1.0 CINQUENTENARIO 

DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 

as selos, cujo desenho e da autorla de Ant6nlo 
Alfredo, tIIm as dlmens/jes de 40,55 mmx26.B mm com· 
preendendo a serrllha, com 0 denteado 12. 

as trabalhos de Impressfto foram executados em 
oHset pela Imprensa Naclonal - Cas a da Moeda. 

a plano de emlssao e 0 segulnte: 

(Reproduceo autorizada pelos CTT) 

3$00 tlragem de 10000000 em folhas de 50 selos 
20$00 tlragem de 400 000 em folhss de 50 selos. 

Sobre estes selos II impressa uma tarja fosfores· 
cente. 

Fol marcada a data de 6 de Feverelro do 1976 para 
a 1.0 dla de clrculac50 da nova emlssao. 
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M PELO ENG. A. S. FURTADO 

A X I M A F I L I A Presidente Honorario da Socledade 
"Les Maximaphiles Fran~ais" ------------------------------------

OS SIMP6SIOS DE BUCARESTE E DE PARIS 

Organizada pela Associagao .Les Maxima
philes Frangais- realizou-se numa das salas 
do Grand Palals, por ocasiao da Exposigao Fi
latelica Internacional .ARPHILA 75 PARIS., 
a segunda parte do Simp6sio Internacional 
de Maximafilia, iniciado em Bucareste em 
Outubro de 1974. A ele compareceram 22 
delegados dos seguintes parses: Alemanha 
Federal, Austria, Belgica, Bulgaria, Franlfa, 
Gra-Bretanha, Hungria, Italia, Luxemburgo, 
Portugal, Pol6nia, Romenia e Sulga, as quais 
foram distribuldos por diferentes comissoes 
de trabalho que aprovaram as seguintes pro
postas: 

I - CLASSIFICACAO INTERNA DAS EXPO· 
SICOES ESPECIALIZADAS DE MAXIMA· 
FillA E DA CLASSE "MAXIMAFILlA" 
DAS EXPOSICOES FILATELICAS NA
CIONAIS 

1.· - Exposi~oes especiaJizadas de maxi· 
mafitia 

Podem pertencer a 3 categorias: 
-- nacionais 
-- bilaterais ou multilaterais 
- internacionais 

Nestas 3 categorias, as colecgoes apresen
tadas deverao obrigatoriamente ser repar
tidas entre as classes segulntes: 

Classe A - Colecgao por parses (ou gru
pos de parses) 

Classe B - Colecgoes especializadas e de 
estudo 

Classe C - Colecgoes tematicas e de as
sunto 

Alem destas 3 classes obrigat6rias, as 
organizadores tern a liberdade de acrescen
tar quaisquer outras que Ihes paregam uteis, 
tais como: 

- Classe de Honra 
-- Colecgoes extra·concurso 
-- Classe juvenil 
- Literatura maximMiia 

- Concurso ·reservado as realizagoes pes
soais 

-etc. 

2." - Classe uMaximafitia" das exposl~oes 
filatellcas nacionais 

No intuito de obter uniformldade entre os 
diferentes parses onde uma tal classe exlste, 
recomenda-se que a classlficagao indlcada 
em 1." seja Igualmente seguida. 

II -- CRITERIOS DE APRECIACAO DAS CO· 
LECCOES DE MAXIMAFILIA E BARE· 
MO DE NOTACAO 

Nas exposigoes especializadas de maxima
filia, asslm como para julgar a Classe (ou 
Secgao) de maximafilia das exposigoes flla
telicas naclonais, onde a haja, 0 Juri maxi
mMIIo insplrar-se-a nos criterios de base a 
segulr enumerados. Esses criterios - e 0 
numero de pontos atriburdos a cada urn 
deles - variam segundo a genero de colee
gao que e apresentado. 

CLASSE A - "Colec~oes por parses (ou 
grupos de parses)" 

Numero 
de pontos 

1 - Apresentagao e impressao geral 10 
2 -- Desenvolvimento e valorizagao 

da colecgao 30 
2.1 - estudo e grau de desen-

volvlmento 20 
2.2 - valorizagao 10 

3 -- Elementos filatelicos-maximMilos 60 
3.1 -- Conhecimentos e pesqulsas 

pessoais 20 
3.2 - valor maximMIIo dos pos

tals maximos (estado, anti
gUidade e raridade dos ele-
mentos constltutlvos) 25 

3.3 -- percentagem das concor
danclas (motlvo, lugar, tem-
po) 15 

100 
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, 

CONS'ULTORIO 
Ate a data ainda nao foi recebida qualquer 

res posta as perguntas. formuladas por urn 
nosso associ ado. que publicamos no n.O 282. 
referente ao mes de Dezembro. Como os 
assuntos postos nas duas perguntas reves
tern muito interesse. resolvemos contactar 
tres associ ados que. pensamos. poderao dar 
uma aachega n respond en do as duas ques
toes publicadas no boletim acima referido. 

Publicamos hOje mais quatro perguntas fei
tas pelos nossos leitores esperando que. 
desta vez. haja alguem suficientemente do
cumentado que saiba e queira responder. 

, 

FILATELICO 
PERGUNTAS 

3. Ja temos ouvido falar em Urwick. Gos
tava de saber de quem se trata. 

4. Numa colect;:ao, os ensaios e as provas 
devem ou podem figurar antes ou depois 
dos selos definitlvos? 

5. Existe alguma bibliografia sobre carimbos 
das invasoes napole6nicas? 

6. Quais as taxas que constituem a serie 
das famosas .. Vinhetas azuisJ) de Angola. 
Se possivel, gostaria de saber as tiragens 
de cad a taxa. 

REGULAMENTO ,ESPECIAL PARA AS COLECC;OES DE AEROFILATELIA 

NAS EXPOSIC;OES INTERNACIONAIS SOB 0 PATROCrNIO DA F.1. P. 

Artigo 1.' - 0 presente regulamento espe
cial completa 0 .Regulamento Geral das Ex
posic;;oes Filatelicas Internacionais sob 0 pa
trocinio da F.I.P .• adoptado em 14 de Abril 
de 1975 pelo Congresso de Madrid. para to
dos os assuntos relacionados com Colecc;;oes 
de Aerofilatelia. 

Artigo 2.· - Em conformidade com 0 arti
go 3.2 do referido • Regulamento Geral. e 
valido tanto para as Exposic;;oes Internacio
nais Especializadas de Aerofilatelia como 
para as participac;;oes na classe de Aerofila
telia das Exposic;;oes Gerais. 

Artlgo 3,· - A classe subdivide-se em: 
1 - Colecc;;oes de precursores (Baloes tri

pulados. voos experimentais. etc.); . 
2 - Colecc;;oes de aerogramas incluindo 0 

estudo e classificac;:ao dos selos. marcas 
postais e outros meios diferentes utilizados 
pelo correio para caracterizar a correspon
dencia aerotransportada. 

3 - (A decidir pel a Comissao) Colecc;;oes 
de pec;;as comemorativas de manifestac;:oes 
aereas. 

Artigo 4.· - 0 material exposto deve ser 
autentico tanto no que respeita as franquias 
como as obliterac;:oes bern como as marcas 
aeropostais e etiquetas. 

Artigo 5.· - Para avaliac;;ao das colecc;:oes 
de Aerofilatelia, 0 juri basear-se-a nos se
guintes criterios: 

a) Apresentac;:ao e impressao ge-
ral da colecc;:ao ................... 10 pontos 

b) Conhecimentos filatelicos e 
pesquisas ........................... 25 

c) Grau de adiantamento e estru
tura da colecc;;ao .... ...... .... . 25 

d) Noc;:oes hist6ricas, postais e 
aerofilatelicas .. ... .......... ... ... . 15 

e) Raridade das pec;;as ............ 20 
f) Caracteristicas especiais ...... 5 

100 pontos 

Artigo 6,' - Segundo 0 numero de pontos 
atribuidos pelo juri. as participac;;oes tern di
reito as seguintes recompensas: 

Medalha de ouro. m6dulo 
grande - a partir de .. . 

Medalha de ouro .......... .. 
Medalha de -vermeil . ... .. . 
Medalha de prata .. ......... . 
Medalha de bronze prateado 
Medalha de bronze ......... 

95 pontos 
91 a 94 
86 a 90 
76 a 85 
71 a 75 
60 a 70 

Artigo 7.· - Em caso de divergencia de 
interpretac;;ao da traduc;:ao. 0 texto frances 
fara fe. 

Artigo 8.· - 0 presente Regulamento Es
pecial sera aprovado no Congresso de Fila
delfia; entrara em vigor em 1 de Janeiro de 
1977. 
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES 

E COMUNICAC;OES 

SECRET ARIA DE EST ADO 
DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 

Corl"'eios e Telecomunicac;oes 
de Portugal 

Portaria n.O 150/76 

de 17 de Mart;:o 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa. 

pelo Ministro dos Transportes e Comunica

c;;oes. que. ao abrigo das disposic;;oes do ar

tigo 27.0 do Decreto-Lei n.· 42417. de 27 

de Julho de 1959. seja lanc;:ad~ em circulac;:ao. 

cumulativamente com as que esUio em vigor, 

uma emissao extraordinaria de selos com 

tarja fosforescente. comemorativa da inven

c;:ao do telefone por Alexandre Graham Bell. 

com as dimensoes de 37 mm X 22,4 mm. den

teado 12 X 12,5. nas t!\xas. motives e quan

tidades seguintes: 

38 - Telefone de A. Graham Bell 8000000 

10S50 - Retrato de A. Graham Bell 500000 

Ministerio dos 'f.ransportes e Comunica

c;;oes. 4 de Marc;;o de 1976. - 0 Ministro 

dos Transportes e Comunicac;:oes. Jose Au· 

gusto Fernandes. 

EMISSAO COMEMORA TIV A 
DA INVEN~AO DO TELEFONE 

POR ALEXANDRE GRAHAM BELL 
(1847.1922) 

Os selos. cujo desenho e da autorla de Jose Can· 
dido. tern as dlmensoes de 37x22.4 mm compreen· 
dendo a serrilha. com 0 denteado 12:12,5. 

Os trabalhos de Impressiio forom executados em 
offset pela Imprensa Nacional· Casa da Moeda. 

o plano de emlssao e 0 seguinte : 

(Reprodu~1io autorlzada pelos CIT) 

3500 tiragem de 8000000 em folhas de 50 selos 

10$50 tlragem de 500000 em folhas de 50 selos 

Sobre estes selos e Impressa. uma tarja foslorescente, 

Fol marcada a data de 10 de Mar~o de 1976 para 
o 1.· ella de clrcula~iio da nova emlssiio. 
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PINTURA DO MOSTEIRO DE LORVAO 

NO SELO DE 1$50 DA S~RIE 

((EUROPA 75" 

Integrada na emissao .Europa -1975-, 
que nesse ana teve como tema a pintur1a dos 
pafses membros da C. E. P. T., os C. T. T. pu
seram em circulac;ao uma serie de doi:3 
selos. 

Anote-se a circunstancia curiosa de 0 selo 
de 1$50 ser uma reproduC;ao da i1uminura 
dos .Cavaleiros <10 Apocalipse-, extra ida 
do .Comentarlo do Apocallpse-, manuscrito 
este copiado no Mostelro de Larvao (Pena
coval, em 1189, e, a pedido de Alexandre 
Herculano, oferecido em 1853, pelas freiras 
de Lorvao, ao Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo, onde se encontra. 

FILJATELIA - selos raros 

Do Jomal .Gardeal Saraiva» , de Ponte de 
Lima extraimos este artigo que nao deixara 
de interessar os nossos leitores, pelo que 
tern de curioso ... 

o Departamento dos Correios de Franc;a 
esta fazendo um apelo, por meio da revista 
Philateliste, aos descendentes de parisienses 
cuja correspondencia foi enviada... ha cem 
anos. 

Durante 0 cerco de Paris, os franceses 
que desejavam correspondencia com sua fa
milia ou amigos na capital usavam globos 
de zinco que jogavam no Sena, perto de 
Foutainebleau. A correspondencla, marcha 
.Paris via Moulln-, descla pelo rio sob os 
olhares dos prussianos ata chegar a Paris, 
onde era apanhada em redes estendidas de 
lado a lade do Sena. 

Muitos dos globos nunca chegaram ao seu 
destino, mas, anos depols, ainda eram pes
cados p~r marinheiros. A ultima dessas 
.. bolas de Moulins» a ser capturada e entre
gue ao Departamento continha 539 cartas 
seladas - e os selos constituem um pre
cioso tesouro para os coleccionadores. ~ por 
isso que as autoridades estao procurando 
os descendentes dos 539 parisienses cerca
dos que nunca chegaram a receber sua cor
respondencia. Nao somente esses herdeiros 
rf;lceberao IlQtfc;ias de seus antepassados, 

como tarnbam adqulr-irao selos raros e va
liosos. 

Bastam poucos exemplares para provar 
que essas unoticias do Alern» serao real
mente boas novas: um selo vermelho de um 
franco, nao carimbado, da Segunda Repu
blica, fol vendido ha pouco tempo em Paris 
por 50 mil francos, (representa em moeda 
portuguesa trezentos e cinco contos), um 
de 15 centimos, verde, n.· 2, emitldo em 
1850, alcanc;ou 11 mil francos, e as cha
madas emissoes classicas do saculo XIX 
sao avidamente procuradas nas lojas de 
selos. 

A BOLI'CAO 
DE ISE'N~OES POSTAIS 
o correia isento de franquia que clrcula 

no Pais e de enorme volume e 0 valor pre
visto destas isenc;oes ultrapassa anualmente 
a centena de mil hares de contos. 

Este regime cria um problema artificial de 
custos e nao se coaduna com a sltuaC;ao 
altamente deficitaria da explorac;ao postal, 
que tera de ser compensada por subsfdio 
governamental. 

Assim, urge aplicar, em toda a sua exten
sao, 0 princfpio, consagrado na base V da 
iei n.· 1959, de 3 de Agosto de 1937, de 
que -os servic;os prestados pela Adminls
trac;ao-Geral dos CIT sao pagos p~r quem 
os utilizar, conforme as tabelas de portes, 
taxas e tarifas aprovados p~r decretos refe
rendados pelos Ministros das Financ;as e 
das Comunicac;oes-. 

Nestes termos: 

Manta 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelos Ministros das Flnanc;as e dos Trans
portes e Comunicac;oes, ao abrigo do penul
timo paragrafo da referida base V, 0 se
guinte: 

Consideram-se abolldas a partir de 1 de 
Janeiro de 1976 as isenc;oes referidas nas 
tabelas anexas ao Decreto n.· 29708, de 19 
de Junho de 1939. 

Ministerios das Financ;as e dos Transpo:'
tes e Comunicacoes, 7 de Outubro de 1975-
o Mlnistro das Financ;as, Francisco Salgado 
Zenha - 0 Ministro dos Transportes e Co
municac;oes, Walter Ruivo Pinto Gomes Rosa. 

(D.· G.· I Serle, n.· 243, de 20/10/1975) 
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«os PACOTEIROS)}) 

No meio filatelico .portugues sao conheci
dos por -pacoteiros- todos os indivfduos 
que se dedicam a -fazer- pacotes com selos 
os quais se destin am a ser postos a venda 
normal mente nas montras de tabacarias ou 
de outras casas comerciais auferindo os pro
prieti!irios dos estabelecimentos uma deter
minada percentagem sobre a sua venda. 

As pessoas que se dedicam a fazer tais 
pacotes sao, de um modo geral, antigos fi
latellstas que, juntando 0 util ao agradavel, 
ao mesmo tempo que manuseiam selos, seu 
antigo -hobby-, conseguem amealhar alguns 
escudos com esse -negocio-. 

Regra geral, nada ha a dizer quanto Ii 
idoneidade dessas pessoas entre as quais 
contamos alguns amigos. 

Poram, como nao ha regra sem excepc;ao, 
exlstem ainda alguns .pacoteiros- que sao 
pouco escrupulosos e menos culdadosos, 
pelo que nos fol solicitado que fizessemos 
daqui urn apelo no sentido de se acabar de 
uma vez para sempre com a introduC;ao de 
selos danificados nos pacotes. 

Nos pr6prios ja verificamos a veracidade 
da afirmaC;ao de quem se nos dlrigiu e, por 
Isso, juntamos a nossa a sua voz. 

Alam de nao ser Justo que se pague -gato 
p~r lebre. 0 facto e que tal procedimento 
ocaslona dois males nao menores. 

Em primeiro lugar quem compra esses 
pacotes sao geraimente os jovens que dese
jam Inlciar-se na filatella. Oeste modo, a 
simplesmente negativo 0 juizo que a juven-

MACAZINE 

por EUR/CO C. E. LAGE CARDOSO 

tude fara dos -pacoteiros- em face de tal 
comportamento e, se souberem que eles fo
ram antigos filatellstas pode calcular-se 0 
conceito em que ficam os entusiastas por 
este passatempo, junto da camada jovem, 0 
que prejudicara, sem duvida, a divulgaC;ao 
de tao util e benetlco -hobby- como e 0 co
leccionismo de selos. 

Alem dos referidos jovens sao os turistas 
que adquirem, normalmente, tais pacotes 
muitas vezes como recordaC;ao da sua pas
sag em por este pals. Sentindo-se lesados, ao 
encontrarem selos estragados, medirao todos 
os pacoteiros pela mesma bitola e e quase 
certo que, se ca voltarem, pacotes com selos 
nao comprarao. 

o que deixamos dito e sufieiente para se 
concluir que as consequencias da falta de 
escrupulos e de cuidado neste nnegocio- co
mo em qualquer Qutro, alias, sao muito rnais 
graves do que a prlmeira vista parecem. 

E 1J)or isso que, em nome dos pacotelros 
mais cuidadosos e escrupulosos, dos comer
ciantes filatelicos e de todos os fIIatelistas 
em geral ape lam os para a consciencia de to
dos os que, .por vezes, nao medindo as con
sequencias dos seus actos introduzem, deli
beradamente, alguns selos deteriorados nos 
pacotes que -fabrlcam •. Igual apelo se diri
ge aos que assim procedem, por descuido. 

Aqueles exiglmos um pouco mais de -cons
ciencia-, a estes pedimos um pouco mals de 
cui dado a bem da filatelia e dos filatellstas 
nacionais. 

FILATELICO 

- Revista mensa I de 48 pagionas plenas de intenesse e actualldede. 
- Seq;:ao permanente de Numismcltica . 
- Servi~o de Novidad~s Universais completo, a pre~os ba'ixissimos. 
- Suplemento do catalogo Yvert-et-Tellier. 
- Assinatura Anual (12 numelros) 150$00. 

R. Ricard'o Jorge, 9-2.° ,Esq. - LISBOA-5 
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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. P. O. Box, 4360 - DW'ban, 4000, S. A. 

Selos. Compro e vendo. 
Lotes, cstocks:t. colecc;oes novos ou usados. 
Tenho grande cstocks:t de selos cmssicos, 

novos e usados, em exemplares de excepcio
nal qualidade, bern como todos os restantes 
do continente, e series do Ultramar. 

Rua da Penha de Fran~a, 256-2.0-Esq. -
Telefone 833878. 

PROVAS NAO DENTEADAS, ERROS E 
ENSAIOS :[m COR - Esta e uma das nossas 
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que 
colecciona, e 0 que pretende receber para 
aprecia~ao. StRGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Tenho para troca, alem de muitas series 
novas e selos soltos, de Portugal, Ultramar 
e estrangeiro, FDC., postais maxunos, etc., 
etc. Receberei postais e sobrescritos (novos 
ou usados) com selos impressos, FDC. Por
tugueses com serie completa, cartas, pre ou 
nao, filatelicas, cooulas camararias, notas fora 
de circula~ao, medaIhas, moedas, etc. -
- Mascarenhas - R. Visconde Sembal, 223-3.° 
PORTO. 

ESTA INTERESSADO EM NOVIDADES 
DA AFRICA DO SUL? Vendemos ao prego 
facial + 10 % e portes. 

A. Antunes, P. O. Box, 4360 - Durban, 
4000, S. A. 

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

A. Antunes, P. O. Box, 4360 - Durban, 
4000, S. A. 

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA -
Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que 
colecciona. Faremos envio para apreciagao. 
StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

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

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 - P. O. Box, 4360 - Dur
ban, 4000 S. A. 

VLADOIANU MIRCEA. Cal. Severihuliu 
59 Bl. J. 3 Ap. 4 1100 Craiova Romenia. De
seja trocar selos novos, em series completas, 
t.c.v. maxunos. FDC de todo 0 mundo. Res
posta assegurada. 

COMPRO / ACHETt / ANKAUF. VEN
DO /VENTE / VERCAUF. TROCO / CHAN
GE / TAUSCH selos nacionais e estrangeiros. 
Jorge Manuel Soares Lopes - Rua Chibuto, 
lote 434-4.° Esq.o Ret. Olivais SuI - Lisboa 6. 

ProcW'o correspondentes para trocas de se
los tematicos de todo 0 mundo. Correspon
dencia em ingles, frances, alemao e hUngaro. 
Posso enviar selos tematicos em quantidade 
da Romenia, Russia e da Hungra. Mihalcz 
Arpad. Str. Patriotilor 7 Bl. PM6, SC ll-Ap. 
51 Sector 4 Bucaresti 72 - Romenia. 

Mr. Iuri Isakov 
Moskovski pro 31 K.V. 10 
Kharkoy 50 URSS 

Esta interessado em series completas novas 
de Portugal, Espanha, Republica Popular de 
Angola. Republica da Guine-Bissau, Timor, 
Col6nias Inglesas e paises ex6ticos. Trocas base 
catalogo Yvert. 

COMPRO cartas pre-filatelicas francesas, 
italian as e outras, fornecendo a pedido a !ista 
de carimbos que interessam. Fernando Reis. 
Av. Serpa Pinto, 737 - MATOSINHOS. 

COMPRO provas erros, ensaios, F.D.C. cir
culados com registo, inteiros-postais, aerogra
mas e flamulas relacionados com 0 tema PIN
TURA EUROPEIA OCIDENTAL. Fernando 
Reis. Av. Serpa Pinto. 737 - MATOSINHOS. 

Compro series novas de Portugal e even
tualmente outras; obliteragoes ilustradas, car
tas circuladas antigas de paises e temas, erros 
e variedades. Tambem troco por provas de 
luxe e de artista, para temas. FtLiX DA 
COSTA ILHA - ALCOENTRE 
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'NO'TAS BIOCRAFICAS 
IDO ENCENHEIRO 

lUIS Of AlBUOUfROU[ C. DOS SANTOS 
Correio-mor de Portugal, falecido em Janeiro passado. 

por GODOFREDO FERREIRA 

Nasceu no Porto a 10 de Agosto de 1896. 
e faleceu na mesma cldade. a 26 de Janeiro 
deste ano de 1976. Era flfho do engenhelro 
LuIs Couto dos Santos. professor da Facul
dade de Engenharia do Porto, e de D. Laura 
Eulalia de Azevedo Albuquerque Couto dos 
Santos. 

Conclufdo 0 curso liceal. no Porto. fol 
cursar engenharia na Unlversidade de Bru
xelas. mas teve pouco depois. que regressar 
a Portugal por ter deflagrado a 1.' Guerra 
Mundlal (1914-1918). Matriculou-se entao na 
Faculdade de Engenharia do Porto, onde con
clulu 0 curso de engenheiro Civil. com a 
classlflca«;:ao de 17 valores. em 1920. 
Te~mlnada a formatura, entrou na mesma 

faculdade como asslstente de var-ias cadeira_s. 
tl, em 1929 fOI. mediante concurso, nomeado 
professor auxillar. e encarregado da regencia 
da cadelra de «Medldas Electrlcas •. 

Paralelamente a fun«;:ao docente, ocupou 
cutros lugares como os de: Chefe das Oti
cinas da ,companhia Carris de Ferro do 
Porto; engenhelro-Inspector das obras da 
Santa Casa da Mlseric6rdia da mesma c/
dade; Secretarlo da Dlrec«;:ao da Assoc/a«;:ao 
de Engenheiros Civls do Norte de Portugal; 
Comlssarlo do Governo junto das Compa
nhias Reunldas Gaz e Electrlcidade de Lis
boa; etc. 

De Julho de 1929 a Julho de 1932 ocupou 
o lugar de Chefe de Gablnete do Mlnlstro 
do Comercio e Comunica«;:oes Dr. Joao An
tunes Gulmaraes. 

Em 26 de Agosto de 1933 assume a di
rec«;:ao, Interina da Adminlstra«;:ao Geral dos 
Correlos e Telegrafos, em que velo a ser 
conflrmado. como Adminlstrador Geral efec
tivo do mesmo organismo, em 18 de Man;:o 

de 1938. ap6s a aposentac;:ao do engeheiro 
Ant6nlo Marla da Sliva. 

Como consequencia da doutl'ina do De
creto-Lel 36155, de Maio de t947. regressou
-se a tradl«;:Bo restabelecendo-se 0 tftulo de 
CORREIO-MOR, na pessoa do Admlnlstrador 
Geral dos C.T.T. 

Nos trinta e dois anos da sua gerencla 
dos servl«;:os de correlos. telegrafos e tele
fones. de 1933 a 1965. 0 Engenhelro Couto 
dos Santos. reallzou uma obra notavel na 
reorganlza«;:ao total de todos os sectores da
queles importantes servl«;:os publ/cos, B que 
consagrou toda a sua energla. intel/gencla, 
vasta cultura e dinamica vontade. £ vastfs
sima a leglsla«;:ao desse periodo, em que se 
estabefeceram rprlncf!plos de trabalho, de 
organlca, de desenvolvimento teenico. cons
tru«;:ao de 'edlHcios pr6prios, por todo 0 
Pals. etc. No capItulo da /nstala«;:ao de redes 

telef6nlcas por todo 0 territ6rlo naclonal, 
e automatlza«;:ao de muitas delas. fOi no
tavel a sua Bc«;:ao. 

oEm 1947 Instltulu as Obras Sociais dos err. 
magnifico servi«;:o de assistencia ao pessoal. 
que. nessa data, se podia chamar unico: 
assistencia medica, farmacia, hospitalizat;io. 
infantarios. cantinas. centros de recreio e 
desportos etc. 

Couto dos Santos ficara na hist6rla dos 
C.T.T. como uma das mals destacadas fi
guras e urn dos seus obreiros mals dedi
cados e ao mesmo tempo mais desinter-es
sado pessoalmente, pois nao levou para a 
reforma. que pediu pr6xlmo dos 10 an os 
de idade, mals do que a sua magra penseo 
de aposentado. 

No capitulo da Filatelia, muito esta Ihe 
deve; pois, nao sendo ele iillatel/sta, sempre 
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aeolheu com afabilidade, e espirito eomp're
ensivo todas as soNeitac;:aes dos filatelistas. 
Muitas foram as em/ssaes de selos que sa 
fizeram para satisfazer pedidos de agremia
c;:aes filatelicas; da 1.' Exposi~ao Filatelica 
Portuguesa (1935); da 3,' Exposi~io Fila· 
telica Portuguesa.Exfipo (1944); do Cente· 
nario do selo postal portugues (1953); do 
VII dia do selo - Sio Zenio - 0 correia 
(1962); etc. 

A notabilissima Exposit;:io Filatelica Inter· 
nacional- Lisboa 1953, a maior, em quan
tidade de quadros expostos, que ate entao 
se fizera, deve·se a boa vontade do Eng. Cou· 
to dos Santos, e as fa.cilidades de execuc;:ao 
!=Iue obteve das entidades superiores, para 
que 0 certame fosse levado a bons termos, 
como de facto aeonteceu. No decurso dos 
anos, qUantos carimbos especiais autorizou, 
para exposic;:oes nac/onais, regionais, etc. 

E nao e para deixar no esquecimento as 
subsidios que concedeu, para organizac;:ao 
de exposic;:6es filatelicas, revistas da espe
cialidade, etc. 

Por tudo isto bem merece 0 Correio
-Mor Engenheiro Luis de Albuquerque Couto 
dos Santos, aposentado em Dezembro de 
1965 e faleeido em Janeiro ultimo seja re
eordado, com saudade e agra.decimento, nas 
paginas do Boletim do Clube Filatelieo de 
Portugal. 

Por Iapso verificado na pagina9ao do Bole
tim n.o 283 as 4 paginas em que se iniciou a 
publica«;ao do trabalho em epigrafe da auto
ria do Director desta revista, nao poderao ser 
de~tacadas pel os leitores que assim desejarem, 
tao facilmente como e..~tava previsto. Assim, 
como os nossos prezados leitores poderiio veti
licar, quem pretender, no final da pnhlica«;ao, 
encadernar a~ cseparatas,. qne ao longo dos 
v{Il'ios meses vao ser incluidas nesta revista 
tera que cOItal' pel a margem as referidas 4 
puginas. Embora lamentcmos 0 facto e apre
sentemos, descle ja, as nossas descnlpas 0 certo 
6 que 0 lapso havido nao e, de modo algulll, 
impeditivo para quem desejar fazer a enca
dernagao. 

Numeradas cle 5 a 12 segue-se neste nil
mero a publicaguo cle mais 8 paginas do alu
dido trabalho esperando-se que, desta vez, 
fiquem destacaveis como prometemos e clese
jam<;ls, 

CALENDARIO' 
DE MA(NIFESTA~OES 

FILATELIC~S 

(Previstas para 0 ano de 1(76) 

Alenquer - VI Mostra Filatelica 
Exposic;:ao itinerante 
Dia do Selo 

Castelo Branco - Albipex 76 - mes de Junho 

Lisboa -7.· Dia da Aerofilatelia 

Pat;:o d'Arcos - Exposic;:ao dos Concelhos de 
Oeiras, Sintra e Caseais or
gan/zada pelo Clube Despor
tivo de Par;o d'Areos (Seer;ao 
Filateliea) 

Porto - Semanas Filatelieas - Ateneu Co
merelal do Porto 

Mostra de Divulgac;:ao Filatelica -
SEFICUP 

Exposir;1io de Inteiros e Maximafilia 
-12 a 19/6/76 APFT 

Semana Tematiea - Fauna e Flora 
-A. P. F. T. 10 a 17/7 

Dia do Selo - A. P. F.T. 27/11 a 4/12 
1976 

Funchal- Mostra Filateliea - ultimo trimes
tre do ano de 1976 

LUBRAPEX-76 e X EXPOSICAO NACIONAL 

Porto de 9 a 18 de Outubro 

Lisboa: Jornada de Filatelia Internacional 
C. F. P. 

III Exposir;ao Filateliea Juvenil -
Distrito de Lisboa 

III Jornadas Tematieas 
III Salao de Aerofilatelia 
III Mostra de Inieiados 
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, 
ANUNCIOS 

Vendo FDC, postais muximos, cartas anti
gas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para 
especializa«;ao. Consulte e alguma coisa en
contrad de interesse. 

F£:LIX DA COSTA ILHA - ALCOEN
TRE. 

SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em 
liquida«;ao de seus pedidos, pode enviar-nos 
selos das emissoes nacionais, para usa na 
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
!haes - Av. da Boavista, 2020/ 65 - Porto. 

NOVAS EMISSOES - Fornego novidades 
de qualquer pais ou tema, nas melhores con
digoes. Pe«;a circular de inscl'i9aO, prontamente 
remetida. S£:RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

V. QUE SABE ESCOLHER... pois claro I 
Escolhe fo!has em formato internaeional, mo
delos normal e luxo, para montagem das suas 
colec«;oes, editadas por S£:RGIO SIMOES
CALDAS DA RAINHA. Amostras con t I' a 
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra. 

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc,. 
relaeionados com os temas c Veiculos Mo
torizados:t, «Guerra,. e cRefugiados,.. En
vial' propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

Je propose: cartes post. FDC, timbres 
paste, souvenires cl'U. R. S. S., Musique, dis
ques. Je desire: t. p. neufs, series compl. 
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. 

OS SELOS QUE PRETENDER e a ma
terial fiJatelico que desejar, encontrara POI' 
certo em S£:RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. Pega pre9arios. 

Novidades de Mo«;ambique. Series de LU
SAKA, INDEPENDENCIA e cUTV, blocos 
e FDC. Ed. Lumano C.P. 2505 - Louren«;o 
Marques. Repllblica Popular de Mogambique. 

, 

ECONOMICOS 
VENDO MATERIAL FILA TELl CO AOS 

MELHORES PRE(;OS - Albuns, Classifica
do res, Tiras Hawid, Pin«;as, etc. Jorge M. S. 
Lopes - Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret. 
Olivais Sul- Lisboa 6. 

Ofere90: ltilia, Vaticano e S. Marino. 
Novidades. Troco. Carr. It. Fr. Ingl. AI
clrovani Constantino - 40.060 Villafontana. 
Bologna. Italia. 

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

COMPRO e VENDO selos NOVOS e 
USADOS de Portugal, Ultl'amar e Estran
geil'O, ou dos Temas Cosmos, Desportos, 
Fauna, Flores, Pintura, Religiosos, etc. No
vidades e Sobrescritos. Pega Listas gratis 
a: SILVA PEREIRA, Rua Antonio No
bre, 43-2.° Dtd.o - LISBOA-4 ou Telefone 
784816. 

COMPRO TUDO: colec«;oes, lotes. conjun
tos, cstocks:t, novos e usaclos, de Portugal, 
Ultramar e Estrangeiro. Prineipalmente co
lec«;oes espeeializadas, interessam-me muito. 
S£:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

MATERIAL FILAT£:LICO - Tudo 0 que 
pretender. Solieite pre«;arios, que pronta
mente the serao remetidos. Fa90 remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
S£:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

COMPRO ESPANHA PEOUENOS E 
GRANDES LOTES NOVOS E USADOS. CA
TALOGOS YVERT OU STANLEY GIBBONS. 
MICHEL ECHAGUE - HOTEL FLORIDA. 
SORIA (ESPANHA). 

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

Novidades: Vendemos facial + 10 % e por
tes. Para rna is informa«;oes peQa 0 nosso bo
Ietim. No seu proprio interesse, nao com
pre qualquer serie au selo que falte em sua 
colec9ao, sem nos consultar. A. S. L. Antunes. 
P. 0. Box, 4360 - Durban, 4000, S. A. 

1 
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aeolheu com afabilidade, e espirito eomp're
ensivo todas as soNeitac;:aes dos filatelistas. 
Muitas foram as em/ssaes de selos que sa 
fizeram para satisfazer pedidos de agremia
c;:aes filatelicas; da 1.' Exposi~ao Filatelica 
Portuguesa (1935); da 3,' Exposi~io Fila· 
telica Portuguesa.Exfipo (1944); do Cente· 
nario do selo postal portugues (1953); do 
VII dia do selo - Sio Zenio - 0 correia 
(1962); etc. 

A notabilissima Exposit;:io Filatelica Inter· 
nacional- Lisboa 1953, a maior, em quan
tidade de quadros expostos, que ate entao 
se fizera, deve·se a boa vontade do Eng. Cou· 
to dos Santos, e as fa.cilidades de execuc;:ao 
!=Iue obteve das entidades superiores, para 
que 0 certame fosse levado a bons termos, 
como de facto aeonteceu. No decurso dos 
anos, qUantos carimbos especiais autorizou, 
para exposic;:oes nac/onais, regionais, etc. 

E nao e para deixar no esquecimento as 
subsidios que concedeu, para organizac;:ao 
de exposic;:6es filatelicas, revistas da espe
cialidade, etc. 

Por tudo isto bem merece 0 Correio
-Mor Engenheiro Luis de Albuquerque Couto 
dos Santos, aposentado em Dezembro de 
1965 e faleeido em Janeiro ultimo seja re
eordado, com saudade e agra.decimento, nas 
paginas do Boletim do Clube Filatelieo de 
Portugal. 

Por Iapso verificado na pagina9ao do Bole
tim n.o 283 as 4 paginas em que se iniciou a 
publica«;ao do trabalho em epigrafe da auto
ria do Director desta revista, nao poderao ser 
de~tacadas pel os leitores que assim desejarem, 
tao facilmente como e..~tava previsto. Assim, 
como os nossos prezados leitores poderiio veti
licar, quem pretender, no final da pnhlica«;ao, 
encadernar a~ cseparatas,. qne ao longo dos 
v{Il'ios meses vao ser incluidas nesta revista 
tera que cOItal' pel a margem as referidas 4 
puginas. Embora lamentcmos 0 facto e apre
sentemos, descle ja, as nossas descnlpas 0 certo 
6 que 0 lapso havido nao e, de modo algulll, 
impeditivo para quem desejar fazer a enca
dernagao. 

Numeradas cle 5 a 12 segue-se neste nil
mero a publicaguo cle mais 8 paginas do alu
dido trabalho esperando-se que, desta vez, 
fiquem destacaveis como prometemos e clese
jam<;ls, 

CALENDARIO' 
DE MA(NIFESTA~OES 

FILATELIC~S 

(Previstas para 0 ano de 1(76) 

Alenquer - VI Mostra Filatelica 
Exposic;:ao itinerante 
Dia do Selo 

Castelo Branco - Albipex 76 - mes de Junho 

Lisboa -7.· Dia da Aerofilatelia 

Pat;:o d'Arcos - Exposic;:ao dos Concelhos de 
Oeiras, Sintra e Caseais or
gan/zada pelo Clube Despor
tivo de Par;o d'Areos (Seer;ao 
Filateliea) 

Porto - Semanas Filatelieas - Ateneu Co
merelal do Porto 

Mostra de Divulgac;:ao Filatelica -
SEFICUP 

Exposir;1io de Inteiros e Maximafilia 
-12 a 19/6/76 APFT 

Semana Tematiea - Fauna e Flora 
-A. P. F. T. 10 a 17/7 

Dia do Selo - A. P. F.T. 27/11 a 4/12 
1976 

Funchal- Mostra Filateliea - ultimo trimes
tre do ano de 1976 

LUBRAPEX-76 e X EXPOSICAO NACIONAL 

Porto de 9 a 18 de Outubro 

Lisboa: Jornada de Filatelia Internacional 
C. F. P. 

III Exposir;ao Filateliea Juvenil -
Distrito de Lisboa 

III Jornadas Tematieas 
III Salao de Aerofilatelia 
III Mostra de Inieiados 
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, 
ANUNCIOS 

Vendo FDC, postais muximos, cartas anti
gas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para 
especializa«;ao. Consulte e alguma coisa en
contrad de interesse. 

F£:LIX DA COSTA ILHA - ALCOEN
TRE. 

SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em 
liquida«;ao de seus pedidos, pode enviar-nos 
selos das emissoes nacionais, para usa na 
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
!haes - Av. da Boavista, 2020/ 65 - Porto. 

NOVAS EMISSOES - Fornego novidades 
de qualquer pais ou tema, nas melhores con
digoes. Pe«;a circular de inscl'i9aO, prontamente 
remetida. S£:RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

V. QUE SABE ESCOLHER... pois claro I 
Escolhe fo!has em formato internaeional, mo
delos normal e luxo, para montagem das suas 
colec«;oes, editadas por S£:RGIO SIMOES
CALDAS DA RAINHA. Amostras con t I' a 
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra. 

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc,. 
relaeionados com os temas c Veiculos Mo
torizados:t, «Guerra,. e cRefugiados,.. En
vial' propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

Je propose: cartes post. FDC, timbres 
paste, souvenires cl'U. R. S. S., Musique, dis
ques. Je desire: t. p. neufs, series compl. 
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. 

OS SELOS QUE PRETENDER e a ma
terial fiJatelico que desejar, encontrara POI' 
certo em S£:RGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. Pega pre9arios. 

Novidades de Mo«;ambique. Series de LU
SAKA, INDEPENDENCIA e cUTV, blocos 
e FDC. Ed. Lumano C.P. 2505 - Louren«;o 
Marques. Repllblica Popular de Mogambique. 

, 

ECONOMICOS 
VENDO MATERIAL FILA TELl CO AOS 

MELHORES PRE(;OS - Albuns, Classifica
do res, Tiras Hawid, Pin«;as, etc. Jorge M. S. 
Lopes - Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret. 
Olivais Sul- Lisboa 6. 

Ofere90: ltilia, Vaticano e S. Marino. 
Novidades. Troco. Carr. It. Fr. Ingl. AI
clrovani Constantino - 40.060 Villafontana. 
Bologna. Italia. 

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

COMPRO e VENDO selos NOVOS e 
USADOS de Portugal, Ultl'amar e Estran
geil'O, ou dos Temas Cosmos, Desportos, 
Fauna, Flores, Pintura, Religiosos, etc. No
vidades e Sobrescritos. Pega Listas gratis 
a: SILVA PEREIRA, Rua Antonio No
bre, 43-2.° Dtd.o - LISBOA-4 ou Telefone 
784816. 

COMPRO TUDO: colec«;oes, lotes. conjun
tos, cstocks:t, novos e usaclos, de Portugal, 
Ultramar e Estrangeiro. Prineipalmente co
lec«;oes espeeializadas, interessam-me muito. 
S£:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

MATERIAL FILAT£:LICO - Tudo 0 que 
pretender. Solieite pre«;arios, que pronta
mente the serao remetidos. Fa90 remessas 
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro. 
S£:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

COMPRO ESPANHA PEOUENOS E 
GRANDES LOTES NOVOS E USADOS. CA
TALOGOS YVERT OU STANLEY GIBBONS. 
MICHEL ECHAGUE - HOTEL FLORIDA. 
SORIA (ESPANHA). 

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

Novidades: Vendemos facial + 10 % e por
tes. Para rna is informa«;oes peQa 0 nosso bo
Ietim. No seu proprio interesse, nao com
pre qualquer serie au selo que falte em sua 
colec9ao, sem nos consultar. A. S. L. Antunes. 
P. 0. Box, 4360 - Durban, 4000, S. A. 

1 
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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. P. O. Box, 4360 - DW'ban, 4000, S. A. 

Selos. Compro e vendo. 
Lotes, cstocks:t. colecc;oes novos ou usados. 
Tenho grande cstocks:t de selos cmssicos, 

novos e usados, em exemplares de excepcio
nal qualidade, bern como todos os restantes 
do continente, e series do Ultramar. 

Rua da Penha de Fran~a, 256-2.0-Esq. -
Telefone 833878. 

PROVAS NAO DENTEADAS, ERROS E 
ENSAIOS :[m COR - Esta e uma das nossas 
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que 
colecciona, e 0 que pretende receber para 
aprecia~ao. StRGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Tenho para troca, alem de muitas series 
novas e selos soltos, de Portugal, Ultramar 
e estrangeiro, FDC., postais maxunos, etc., 
etc. Receberei postais e sobrescritos (novos 
ou usados) com selos impressos, FDC. Por
tugueses com serie completa, cartas, pre ou 
nao, filatelicas, cooulas camararias, notas fora 
de circula~ao, medaIhas, moedas, etc. -
- Mascarenhas - R. Visconde Sembal, 223-3.° 
PORTO. 

ESTA INTERESSADO EM NOVIDADES 
DA AFRICA DO SUL? Vendemos ao prego 
facial + 10 % e portes. 

A. Antunes, P. O. Box, 4360 - Durban, 
4000, S. A. 

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

A. Antunes, P. O. Box, 4360 - Durban, 
4000, S. A. 

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA -
Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que 
colecciona. Faremos envio para apreciagao. 
StRGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

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

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 - P. O. Box, 4360 - Dur
ban, 4000 S. A. 

VLADOIANU MIRCEA. Cal. Severihuliu 
59 Bl. J. 3 Ap. 4 1100 Craiova Romenia. De
seja trocar selos novos, em series completas, 
t.c.v. maxunos. FDC de todo 0 mundo. Res
posta assegurada. 

COMPRO / ACHETt / ANKAUF. VEN
DO /VENTE / VERCAUF. TROCO / CHAN
GE / TAUSCH selos nacionais e estrangeiros. 
Jorge Manuel Soares Lopes - Rua Chibuto, 
lote 434-4.° Esq.o Ret. Olivais SuI - Lisboa 6. 

ProcW'o correspondentes para trocas de se
los tematicos de todo 0 mundo. Correspon
dencia em ingles, frances, alemao e hUngaro. 
Posso enviar selos tematicos em quantidade 
da Romenia, Russia e da Hungra. Mihalcz 
Arpad. Str. Patriotilor 7 Bl. PM6, SC ll-Ap. 
51 Sector 4 Bucaresti 72 - Romenia. 

Mr. Iuri Isakov 
Moskovski pro 31 K.V. 10 
Kharkoy 50 URSS 

Esta interessado em series completas novas 
de Portugal, Espanha, Republica Popular de 
Angola. Republica da Guine-Bissau, Timor, 
Col6nias Inglesas e paises ex6ticos. Trocas base 
catalogo Yvert. 

COMPRO cartas pre-filatelicas francesas, 
italian as e outras, fornecendo a pedido a !ista 
de carimbos que interessam. Fernando Reis. 
Av. Serpa Pinto, 737 - MATOSINHOS. 

COMPRO provas erros, ensaios, F.D.C. cir
culados com registo, inteiros-postais, aerogra
mas e flamulas relacionados com 0 tema PIN
TURA EUROPEIA OCIDENTAL. Fernando 
Reis. Av. Serpa Pinto. 737 - MATOSINHOS. 

Compro series novas de Portugal e even
tualmente outras; obliteragoes ilustradas, car
tas circuladas antigas de paises e temas, erros 
e variedades. Tambem troco por provas de 
luxe e de artista, para temas. FtLiX DA 
COSTA ILHA - ALCOENTRE 
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'NO'TAS BIOCRAFICAS 
IDO ENCENHEIRO 

lUIS Of AlBUOUfROU[ C. DOS SANTOS 
Correio-mor de Portugal, falecido em Janeiro passado. 

por GODOFREDO FERREIRA 

Nasceu no Porto a 10 de Agosto de 1896. 
e faleceu na mesma cldade. a 26 de Janeiro 
deste ano de 1976. Era flfho do engenhelro 
LuIs Couto dos Santos. professor da Facul
dade de Engenharia do Porto, e de D. Laura 
Eulalia de Azevedo Albuquerque Couto dos 
Santos. 

Conclufdo 0 curso liceal. no Porto. fol 
cursar engenharia na Unlversidade de Bru
xelas. mas teve pouco depois. que regressar 
a Portugal por ter deflagrado a 1.' Guerra 
Mundlal (1914-1918). Matriculou-se entao na 
Faculdade de Engenharia do Porto, onde con
clulu 0 curso de engenheiro Civil. com a 
classlflca«;:ao de 17 valores. em 1920. 
Te~mlnada a formatura, entrou na mesma 

faculdade como asslstente de var-ias cadeira_s. 
tl, em 1929 fOI. mediante concurso, nomeado 
professor auxillar. e encarregado da regencia 
da cadelra de «Medldas Electrlcas •. 

Paralelamente a fun«;:ao docente, ocupou 
cutros lugares como os de: Chefe das Oti
cinas da ,companhia Carris de Ferro do 
Porto; engenhelro-Inspector das obras da 
Santa Casa da Mlseric6rdia da mesma c/
dade; Secretarlo da Dlrec«;:ao da Assoc/a«;:ao 
de Engenheiros Civls do Norte de Portugal; 
Comlssarlo do Governo junto das Compa
nhias Reunldas Gaz e Electrlcidade de Lis
boa; etc. 

De Julho de 1929 a Julho de 1932 ocupou 
o lugar de Chefe de Gablnete do Mlnlstro 
do Comercio e Comunica«;:oes Dr. Joao An
tunes Gulmaraes. 

Em 26 de Agosto de 1933 assume a di
rec«;:ao, Interina da Adminlstra«;:ao Geral dos 
Correlos e Telegrafos, em que velo a ser 
conflrmado. como Adminlstrador Geral efec
tivo do mesmo organismo, em 18 de Man;:o 

de 1938. ap6s a aposentac;:ao do engeheiro 
Ant6nlo Marla da Sliva. 

Como consequencia da doutl'ina do De
creto-Lel 36155, de Maio de t947. regressou
-se a tradl«;:Bo restabelecendo-se 0 tftulo de 
CORREIO-MOR, na pessoa do Admlnlstrador 
Geral dos C.T.T. 

Nos trinta e dois anos da sua gerencla 
dos servl«;:os de correlos. telegrafos e tele
fones. de 1933 a 1965. 0 Engenhelro Couto 
dos Santos. reallzou uma obra notavel na 
reorganlza«;:ao total de todos os sectores da
queles importantes servl«;:os publ/cos, B que 
consagrou toda a sua energla. intel/gencla, 
vasta cultura e dinamica vontade. £ vastfs
sima a leglsla«;:ao desse periodo, em que se 
estabefeceram rprlncf!plos de trabalho, de 
organlca, de desenvolvimento teenico. cons
tru«;:ao de 'edlHcios pr6prios, por todo 0 
Pals. etc. No capItulo da /nstala«;:ao de redes 

telef6nlcas por todo 0 territ6rlo naclonal, 
e automatlza«;:ao de muitas delas. fOi no
tavel a sua Bc«;:ao. 

oEm 1947 Instltulu as Obras Sociais dos err. 
magnifico servi«;:o de assistencia ao pessoal. 
que. nessa data, se podia chamar unico: 
assistencia medica, farmacia, hospitalizat;io. 
infantarios. cantinas. centros de recreio e 
desportos etc. 

Couto dos Santos ficara na hist6rla dos 
C.T.T. como uma das mals destacadas fi
guras e urn dos seus obreiros mals dedi
cados e ao mesmo tempo mais desinter-es
sado pessoalmente, pois nao levou para a 
reforma. que pediu pr6xlmo dos 10 an os 
de idade, mals do que a sua magra penseo 
de aposentado. 

No capitulo da Filatelia, muito esta Ihe 
deve; pois, nao sendo ele iillatel/sta, sempre 
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PINTURA DO MOSTEIRO DE LORVAO 

NO SELO DE 1$50 DA S~RIE 

((EUROPA 75" 

Integrada na emissao .Europa -1975-, 
que nesse ana teve como tema a pintur1a dos 
pafses membros da C. E. P. T., os C. T. T. pu
seram em circulac;ao uma serie de doi:3 
selos. 

Anote-se a circunstancia curiosa de 0 selo 
de 1$50 ser uma reproduC;ao da i1uminura 
dos .Cavaleiros <10 Apocalipse-, extra ida 
do .Comentarlo do Apocallpse-, manuscrito 
este copiado no Mostelro de Larvao (Pena
coval, em 1189, e, a pedido de Alexandre 
Herculano, oferecido em 1853, pelas freiras 
de Lorvao, ao Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo, onde se encontra. 

FILJATELIA - selos raros 

Do Jomal .Gardeal Saraiva» , de Ponte de 
Lima extraimos este artigo que nao deixara 
de interessar os nossos leitores, pelo que 
tern de curioso ... 

o Departamento dos Correios de Franc;a 
esta fazendo um apelo, por meio da revista 
Philateliste, aos descendentes de parisienses 
cuja correspondencia foi enviada... ha cem 
anos. 

Durante 0 cerco de Paris, os franceses 
que desejavam correspondencia com sua fa
milia ou amigos na capital usavam globos 
de zinco que jogavam no Sena, perto de 
Foutainebleau. A correspondencla, marcha 
.Paris via Moulln-, descla pelo rio sob os 
olhares dos prussianos ata chegar a Paris, 
onde era apanhada em redes estendidas de 
lado a lade do Sena. 

Muitos dos globos nunca chegaram ao seu 
destino, mas, anos depols, ainda eram pes
cados p~r marinheiros. A ultima dessas 
.. bolas de Moulins» a ser capturada e entre
gue ao Departamento continha 539 cartas 
seladas - e os selos constituem um pre
cioso tesouro para os coleccionadores. ~ por 
isso que as autoridades estao procurando 
os descendentes dos 539 parisienses cerca
dos que nunca chegaram a receber sua cor
respondencia. Nao somente esses herdeiros 
rf;lceberao IlQtfc;ias de seus antepassados, 

como tarnbam adqulr-irao selos raros e va
liosos. 

Bastam poucos exemplares para provar 
que essas unoticias do Alern» serao real
mente boas novas: um selo vermelho de um 
franco, nao carimbado, da Segunda Repu
blica, fol vendido ha pouco tempo em Paris 
por 50 mil francos, (representa em moeda 
portuguesa trezentos e cinco contos), um 
de 15 centimos, verde, n.· 2, emitldo em 
1850, alcanc;ou 11 mil francos, e as cha
madas emissoes classicas do saculo XIX 
sao avidamente procuradas nas lojas de 
selos. 

A BOLI'CAO 
DE ISE'N~OES POSTAIS 
o correia isento de franquia que clrcula 

no Pais e de enorme volume e 0 valor pre
visto destas isenc;oes ultrapassa anualmente 
a centena de mil hares de contos. 

Este regime cria um problema artificial de 
custos e nao se coaduna com a sltuaC;ao 
altamente deficitaria da explorac;ao postal, 
que tera de ser compensada por subsfdio 
governamental. 

Assim, urge aplicar, em toda a sua exten
sao, 0 princfpio, consagrado na base V da 
iei n.· 1959, de 3 de Agosto de 1937, de 
que -os servic;os prestados pela Adminls
trac;ao-Geral dos CIT sao pagos p~r quem 
os utilizar, conforme as tabelas de portes, 
taxas e tarifas aprovados p~r decretos refe
rendados pelos Ministros das Financ;as e 
das Comunicac;oes-. 

Nestes termos: 

Manta 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelos Ministros das Flnanc;as e dos Trans
portes e Comunicac;oes, ao abrigo do penul
timo paragrafo da referida base V, 0 se
guinte: 

Consideram-se abolldas a partir de 1 de 
Janeiro de 1976 as isenc;oes referidas nas 
tabelas anexas ao Decreto n.· 29708, de 19 
de Junho de 1939. 

Ministerios das Financ;as e dos Transpo:'
tes e Comunicacoes, 7 de Outubro de 1975-
o Mlnistro das Financ;as, Francisco Salgado 
Zenha - 0 Ministro dos Transportes e Co
municac;oes, Walter Ruivo Pinto Gomes Rosa. 

(D.· G.· I Serle, n.· 243, de 20/10/1975) 
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«os PACOTEIROS)}) 

No meio filatelico .portugues sao conheci
dos por -pacoteiros- todos os indivfduos 
que se dedicam a -fazer- pacotes com selos 
os quais se destin am a ser postos a venda 
normal mente nas montras de tabacarias ou 
de outras casas comerciais auferindo os pro
prieti!irios dos estabelecimentos uma deter
minada percentagem sobre a sua venda. 

As pessoas que se dedicam a fazer tais 
pacotes sao, de um modo geral, antigos fi
latellstas que, juntando 0 util ao agradavel, 
ao mesmo tempo que manuseiam selos, seu 
antigo -hobby-, conseguem amealhar alguns 
escudos com esse -negocio-. 

Regra geral, nada ha a dizer quanto Ii 
idoneidade dessas pessoas entre as quais 
contamos alguns amigos. 

Poram, como nao ha regra sem excepc;ao, 
exlstem ainda alguns .pacoteiros- que sao 
pouco escrupulosos e menos culdadosos, 
pelo que nos fol solicitado que fizessemos 
daqui urn apelo no sentido de se acabar de 
uma vez para sempre com a introduC;ao de 
selos danificados nos pacotes. 

Nos pr6prios ja verificamos a veracidade 
da afirmaC;ao de quem se nos dlrigiu e, por 
Isso, juntamos a nossa a sua voz. 

Alam de nao ser Justo que se pague -gato 
p~r lebre. 0 facto e que tal procedimento 
ocaslona dois males nao menores. 

Em primeiro lugar quem compra esses 
pacotes sao geraimente os jovens que dese
jam Inlciar-se na filatella. Oeste modo, a 
simplesmente negativo 0 juizo que a juven-

MACAZINE 

por EUR/CO C. E. LAGE CARDOSO 

tude fara dos -pacoteiros- em face de tal 
comportamento e, se souberem que eles fo
ram antigos filatellstas pode calcular-se 0 
conceito em que ficam os entusiastas por 
este passatempo, junto da camada jovem, 0 
que prejudicara, sem duvida, a divulgaC;ao 
de tao util e benetlco -hobby- como e 0 co
leccionismo de selos. 

Alem dos referidos jovens sao os turistas 
que adquirem, normalmente, tais pacotes 
muitas vezes como recordaC;ao da sua pas
sag em por este pals. Sentindo-se lesados, ao 
encontrarem selos estragados, medirao todos 
os pacoteiros pela mesma bitola e e quase 
certo que, se ca voltarem, pacotes com selos 
nao comprarao. 

o que deixamos dito e sufieiente para se 
concluir que as consequencias da falta de 
escrupulos e de cuidado neste nnegocio- co
mo em qualquer Qutro, alias, sao muito rnais 
graves do que a prlmeira vista parecem. 

E 1J)or isso que, em nome dos pacotelros 
mais cuidadosos e escrupulosos, dos comer
ciantes filatelicos e de todos os fIIatelistas 
em geral ape lam os para a consciencia de to
dos os que, .por vezes, nao medindo as con
sequencias dos seus actos introduzem, deli
beradamente, alguns selos deteriorados nos 
pacotes que -fabrlcam •. Igual apelo se diri
ge aos que assim procedem, por descuido. 

Aqueles exiglmos um pouco mais de -cons
ciencia-, a estes pedimos um pouco mals de 
cui dado a bem da filatelia e dos filatellstas 
nacionais. 

FILATELICO 

- Revista mensa I de 48 pagionas plenas de intenesse e actualldede. 
- Seq;:ao permanente de Numismcltica . 
- Servi~o de Novidad~s Universais completo, a pre~os ba'ixissimos. 
- Suplemento do catalogo Yvert-et-Tellier. 
- Assinatura Anual (12 numelros) 150$00. 

R. Ricard'o Jorge, 9-2.° ,Esq. - LISBOA-5 
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, 

CONS'ULTORIO 
Ate a data ainda nao foi recebida qualquer 

res posta as perguntas. formuladas por urn 
nosso associ ado. que publicamos no n.O 282. 
referente ao mes de Dezembro. Como os 
assuntos postos nas duas perguntas reves
tern muito interesse. resolvemos contactar 
tres associ ados que. pensamos. poderao dar 
uma aachega n respond en do as duas ques
toes publicadas no boletim acima referido. 

Publicamos hOje mais quatro perguntas fei
tas pelos nossos leitores esperando que. 
desta vez. haja alguem suficientemente do
cumentado que saiba e queira responder. 

, 

FILATELICO 
PERGUNTAS 

3. Ja temos ouvido falar em Urwick. Gos
tava de saber de quem se trata. 

4. Numa colect;:ao, os ensaios e as provas 
devem ou podem figurar antes ou depois 
dos selos definitlvos? 

5. Existe alguma bibliografia sobre carimbos 
das invasoes napole6nicas? 

6. Quais as taxas que constituem a serie 
das famosas .. Vinhetas azuisJ) de Angola. 
Se possivel, gostaria de saber as tiragens 
de cad a taxa. 

REGULAMENTO ,ESPECIAL PARA AS COLECC;OES DE AEROFILATELIA 

NAS EXPOSIC;OES INTERNACIONAIS SOB 0 PATROCrNIO DA F.1. P. 

Artigo 1.' - 0 presente regulamento espe
cial completa 0 .Regulamento Geral das Ex
posic;;oes Filatelicas Internacionais sob 0 pa
trocinio da F.I.P .• adoptado em 14 de Abril 
de 1975 pelo Congresso de Madrid. para to
dos os assuntos relacionados com Colecc;;oes 
de Aerofilatelia. 

Artigo 2.· - Em conformidade com 0 arti
go 3.2 do referido • Regulamento Geral. e 
valido tanto para as Exposic;;oes Internacio
nais Especializadas de Aerofilatelia como 
para as participac;;oes na classe de Aerofila
telia das Exposic;;oes Gerais. 

Artlgo 3,· - A classe subdivide-se em: 
1 - Colecc;;oes de precursores (Baloes tri

pulados. voos experimentais. etc.); . 
2 - Colecc;;oes de aerogramas incluindo 0 

estudo e classificac;:ao dos selos. marcas 
postais e outros meios diferentes utilizados 
pelo correio para caracterizar a correspon
dencia aerotransportada. 

3 - (A decidir pel a Comissao) Colecc;;oes 
de pec;;as comemorativas de manifestac;:oes 
aereas. 

Artigo 4.· - 0 material exposto deve ser 
autentico tanto no que respeita as franquias 
como as obliterac;:oes bern como as marcas 
aeropostais e etiquetas. 

Artigo 5.· - Para avaliac;;ao das colecc;:oes 
de Aerofilatelia, 0 juri basear-se-a nos se
guintes criterios: 

a) Apresentac;:ao e impressao ge-
ral da colecc;:ao ................... 10 pontos 

b) Conhecimentos filatelicos e 
pesquisas ........................... 25 

c) Grau de adiantamento e estru
tura da colecc;;ao .... ...... .... . 25 

d) Noc;:oes hist6ricas, postais e 
aerofilatelicas .. ... .......... ... ... . 15 

e) Raridade das pec;;as ............ 20 
f) Caracteristicas especiais ...... 5 

100 pontos 

Artigo 6,' - Segundo 0 numero de pontos 
atribuidos pelo juri. as participac;;oes tern di
reito as seguintes recompensas: 

Medalha de ouro. m6dulo 
grande - a partir de .. . 

Medalha de ouro .......... .. 
Medalha de -vermeil . ... .. . 
Medalha de prata .. ......... . 
Medalha de bronze prateado 
Medalha de bronze ......... 

95 pontos 
91 a 94 
86 a 90 
76 a 85 
71 a 75 
60 a 70 

Artigo 7.· - Em caso de divergencia de 
interpretac;;ao da traduc;:ao. 0 texto frances 
fara fe. 

Artigo 8.· - 0 presente Regulamento Es
pecial sera aprovado no Congresso de Fila
delfia; entrara em vigor em 1 de Janeiro de 
1977. 
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES 

E COMUNICAC;OES 

SECRET ARIA DE EST ADO 
DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 

Corl"'eios e Telecomunicac;oes 
de Portugal 

Portaria n.O 150/76 

de 17 de Mart;:o 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa. 

pelo Ministro dos Transportes e Comunica

c;;oes. que. ao abrigo das disposic;;oes do ar

tigo 27.0 do Decreto-Lei n.· 42417. de 27 

de Julho de 1959. seja lanc;:ad~ em circulac;:ao. 

cumulativamente com as que esUio em vigor, 

uma emissao extraordinaria de selos com 

tarja fosforescente. comemorativa da inven

c;:ao do telefone por Alexandre Graham Bell. 

com as dimensoes de 37 mm X 22,4 mm. den

teado 12 X 12,5. nas t!\xas. motives e quan

tidades seguintes: 

38 - Telefone de A. Graham Bell 8000000 

10S50 - Retrato de A. Graham Bell 500000 

Ministerio dos 'f.ransportes e Comunica

c;;oes. 4 de Marc;;o de 1976. - 0 Ministro 

dos Transportes e Comunicac;:oes. Jose Au· 

gusto Fernandes. 

EMISSAO COMEMORA TIV A 
DA INVEN~AO DO TELEFONE 

POR ALEXANDRE GRAHAM BELL 
(1847.1922) 

Os selos. cujo desenho e da autorla de Jose Can· 
dido. tern as dlmensoes de 37x22.4 mm compreen· 
dendo a serrilha. com 0 denteado 12:12,5. 

Os trabalhos de Impressiio forom executados em 
offset pela Imprensa Nacional· Casa da Moeda. 

o plano de emlssao e 0 seguinte : 

(Reprodu~1io autorlzada pelos CIT) 

3500 tiragem de 8000000 em folhas de 50 selos 

10$50 tlragem de 500000 em folhas de 50 selos 

Sobre estes selos e Impressa. uma tarja foslorescente, 

Fol marcada a data de 10 de Mar~o de 1976 para 
o 1.· ella de clrcula~iio da nova emlssiio. 
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES 

E COMUNICAC;OES 

SECRETARIA DE ESTADO 
DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 

Correios e Telecomunicac;oes 
de Portugal 

Portaria n.O 77/76 

de 12 de Fevereiro 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 

pelo Ministro dos Transportes e Comuni

cagoes, que, ao abrigo das disposlgoes do 

artlgo 27." do Decreto-Lei n." 42417, de 27 

de Julho de 1959, seja langada em circulagao, 

cumulativamente com as que, estao em vi

gor, uma emissao extraordinaria de selos 

com tarja fosforescente, comemorativa do 

cinquentenario da Sociedade Portuguesa de 

Autores, com as dimensoes de 40,55 x 26,B 

mm, denteado 12, nas taxas, cores e quan

tidades seguintes: 

3S -- Fundo vermelho 10000000 

20S -- Fundo azul ............... 400 000 

Ministerio dos Transportes e Comunica

goes, 29 de Janeiro de 1976. -- 0 Ministro 

dos Transportes e Comunicagoes, Jose Au· 

gusto Fernandes. 

EMISSAO COMEMORA TIV A 
DO 1.0 CINQUENTENARIO 

DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 

as selos, cujo desenho e da autorla de Ant6nlo 
Alfredo, tIIm as dlmens/jes de 40,55 mmx26.B mm com· 
preendendo a serrllha, com 0 denteado 12. 

as trabalhos de Impressfto foram executados em 
oHset pela Imprensa Naclonal - Cas a da Moeda. 

a plano de emlssao e 0 segulnte: 

(Reproduceo autorizada pelos CTT) 

3$00 tlragem de 10000000 em folhas de 50 selos 
20$00 tlragem de 400 000 em folhss de 50 selos. 

Sobre estes selos II impressa uma tarja fosfores· 
cente. 

Fol marcada a data de 6 de Feverelro do 1976 para 
a 1.0 dla de clrculac50 da nova emlssao. 
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M PELO ENG. A. S. FURTADO 

A X I M A F I L I A Presidente Honorario da Socledade 
"Les Maximaphiles Fran~ais" ------------------------------------

OS SIMP6SIOS DE BUCARESTE E DE PARIS 

Organizada pela Associagao .Les Maxima
philes Frangais- realizou-se numa das salas 
do Grand Palals, por ocasiao da Exposigao Fi
latelica Internacional .ARPHILA 75 PARIS., 
a segunda parte do Simp6sio Internacional 
de Maximafilia, iniciado em Bucareste em 
Outubro de 1974. A ele compareceram 22 
delegados dos seguintes parses: Alemanha 
Federal, Austria, Belgica, Bulgaria, Franlfa, 
Gra-Bretanha, Hungria, Italia, Luxemburgo, 
Portugal, Pol6nia, Romenia e Sulga, as quais 
foram distribuldos por diferentes comissoes 
de trabalho que aprovaram as seguintes pro
postas: 

I - CLASSIFICACAO INTERNA DAS EXPO· 
SICOES ESPECIALIZADAS DE MAXIMA· 
FillA E DA CLASSE "MAXIMAFILlA" 
DAS EXPOSICOES FILATELICAS NA
CIONAIS 

1.· - Exposi~oes especiaJizadas de maxi· 
mafitia 

Podem pertencer a 3 categorias: 
-- nacionais 
-- bilaterais ou multilaterais 
- internacionais 

Nestas 3 categorias, as colecgoes apresen
tadas deverao obrigatoriamente ser repar
tidas entre as classes segulntes: 

Classe A - Colecgao por parses (ou gru
pos de parses) 

Classe B - Colecgoes especializadas e de 
estudo 

Classe C - Colecgoes tematicas e de as
sunto 

Alem destas 3 classes obrigat6rias, as 
organizadores tern a liberdade de acrescen
tar quaisquer outras que Ihes paregam uteis, 
tais como: 

- Classe de Honra 
-- Colecgoes extra·concurso 
-- Classe juvenil 
- Literatura maximMiia 

- Concurso ·reservado as realizagoes pes
soais 

-etc. 

2." - Classe uMaximafitia" das exposl~oes 
filatellcas nacionais 

No intuito de obter uniformldade entre os 
diferentes parses onde uma tal classe exlste, 
recomenda-se que a classlficagao indlcada 
em 1." seja Igualmente seguida. 

II -- CRITERIOS DE APRECIACAO DAS CO· 
LECCOES DE MAXIMAFILIA E BARE· 
MO DE NOTACAO 

Nas exposigoes especializadas de maxima
filia, asslm como para julgar a Classe (ou 
Secgao) de maximafilia das exposigoes flla
telicas naclonais, onde a haja, 0 Juri maxi
mMIIo insplrar-se-a nos criterios de base a 
segulr enumerados. Esses criterios - e 0 
numero de pontos atriburdos a cada urn 
deles - variam segundo a genero de colee
gao que e apresentado. 

CLASSE A - "Colec~oes por parses (ou 
grupos de parses)" 

Numero 
de pontos 

1 - Apresentagao e impressao geral 10 
2 -- Desenvolvimento e valorizagao 

da colecgao 30 
2.1 - estudo e grau de desen-

volvlmento 20 
2.2 - valorizagao 10 

3 -- Elementos filatelicos-maximMilos 60 
3.1 -- Conhecimentos e pesqulsas 

pessoais 20 
3.2 - valor maximMIIo dos pos

tals maximos (estado, anti
gUidade e raridade dos ele-
mentos constltutlvos) 25 

3.3 -- percentagem das concor
danclas (motlvo, lugar, tem-
po) 15 

100 
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CLASSE B - uColecc;oes especiallzadas e 
de estudo» 

Numero 
de pontos 

1 - Apresentacao e impressaO geral 10 
2. - Orlglnalidade da especlalizacao 

ou do estudo e seu desenvolvl-
mento 40 
2.1 - orlglnalidade 15 
2.2 - desenvolvlmento 25 

3 - Elementos filatelicos-maximBfilos 50 
3.1 - conhecimentos pessoals 15 
3.2 - valor maxlmBfilo 20 
3.3 - percentagem das concor-

dAnclas 15 

CLASSE C - uColecc;6es temliticas 
e de assunto» 

100 

Numero 
de pontos 

1-Apresentacao e impressao geral 10 
2 - Tema ou assunto 40 

a) tema 
2.1 -plano da coleccao e desen-

volvlmento do tema 20 
2.2 - orlglnalidade e valorlzacao 

do tema 15 
2.3 -Importancla da coleccao 5 

b) assunto 
2.1 - estudo sistematico e ex-

tensao 25 
2.2 - valorizacao 15 

3 - Elementos filatelicos maxlmBfilos 50 
3.1-conheclmentos pessoals 15 
3.2 - valor maxlmafilo 20 
3.3 - percentagem das concor-

danclas 15 

111- BAREMO DE ATRIBUICAO 
RECOMPENSAS 

100 

Este baremo s6 se aplica as exposlcoes, 
especlalizadas de maxlmafllia 

a) nacionals e bilaterais 
b) Internacionais 

Medalha de Ouro a partir de 
Medalha de Prata Dourada 
Medalha de Prata 

pontos 
(a) (b) 

91 95 
85/90 86/94 
78/84 81/85 

Medalha de Bronze Prateado 
Medalha de Bronze 
Diplomas de partlclpacao 

70/77 71/80 
61/69 61/70 
50/60 50/60 

o baremo das recompensas a atrlbulr na 
crasse (ou Secc,:ao) de maximafilia das e~po
sicoes filatelicas naclonals - e eventual
mente Internaclonals - e da competencla ex
cluslva dos organlzadores destas exposlcoes. 

IV - COMENTARIOS E CONSELHOS RESPEI· 
TANTES AOS CRIT£RIOS DE APRECIA· 
CAO DAS COLECCOES DE POSTA IS· 
·MAXIMOS NAS EXPOSICOES 

PLANO GERAL 

A apreclacao de coleccoes de postals ma
xlmos faz-se: 

1 - Segundo criterlos gerais valid os para 
todas as categorlas apresentadas nas expo
slcoes. 

2 - Segundo crlterios partlculares especi· 
flcos a cada classe. 

I - Criterios gerais 

1 - Apresentacao da coleccao e impressao 
geral 

2 -IDesenvolvlmento e valorizacao da colec-
cao 

3 - Elementos ~ilatelicos·maximatilos 
4 - ConheClmentos pessoals 
5 - Valor maxlmBfilo 
6 - Percentagem das concordanclas de mo

tivo, de lugar, de tempo. 

11- Criterlos partlculares 

1 - Coleccoes por paises (ou grupo de pai
ses) 

2 - Coleccoes especializadas e de estudo 
a)-o motlvo 
b) - as obliteracoes 
c) -0 postal 

3 - Coleccoes temBticas e de assunto 
a) -0 tema 
b) - 0 assunto 

Os outros dois pontos da ordem do dla 
respeitavam: 

a cotacao dos postais-maximos nas 
trocas internaclonals entre colecclona
dores partlculares; 
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LEGISLAOAO 

Portaria n.O 695/75 de 25 de Novembro de 1975 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 

pelo Mlnlstro dos Transportes e Comuni

cacoes, que, ao abrigo das disposicoes do 

artigo 27.0 do Decreto-lei n." 42417, de 27 

de Julho de 1959, sejam lancados em clr

culacao, cumulativamente com os que estao 

em vigor, destinados ao tratamento automa

tico das correspondenclas, selos com as se

gulntes caracteristicas: 

Impressao de uma tarja de tinta fosfores

cente colocada vertical mente sobre a mancha 

impressa. 

No prlmeiro grupo utilizam-se as taxas de 

$50, 2$, 6$ e bilhetes-postais simples de 1$50 

da emissao ordinaria • Paisagens e Monu

mentos NacionaisD, seguindo-se, oportuna

mente, as resi!antes taxas e emlssOes ex

traordinarias a lancar ou os saldos das emls

soes ja lanQadas. 

As datas das emlssoes do prlmeiro grupo 

e segulntes, asslm como as taxas que os 

compoem, serao anunciadas palos CIT. 

Mlnisterlo dos Transportes e Comunica

coes, 30 de Outubro de 1975 - 0 Mlnlstro 

dos Transportes e Comunicacoes, Walter Rul

YO Pinto Gomes Rosa. 
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Os filatelistas su(~os 
interrogam-se acerca do perigo 

que podem apresentar para os selos 
as tiras de plastico 

Foram dadas respostas alarmantes. 0 pro
prio correio do Prlncipado de Liechtenstein 
vlu-se obrigado a advertir os filatelistas das 
posslveis consequEincias desta utiliza~ao. 
Mas nao e preciso generalizar 0 perigo; todos 
sabem que existe urn grande numero de 
fabrlcantes mas a firma mais conhecida inter
naclonalmente e talvez a casa .Hawid. que 
nao tomou, imediatamente, posi~eo sobre 0 

assunto explicando, porem, que as suas tiras 
nao apresentam qualquer risco. 0 material 
utllizado para 0 fabrico das suas tiras nao 
contem chumbo nem qualquer substancia 
susceptivel de amolecer ou deteriorar os 
selos. 

o B.A.M. (Instituto Federal para 0 exame 
de material) fez Investlga~oes, em 1975, no 
sentido de verificar se era prudente arrumar 
selos durante urn grande espa~o de tempo, 
em tiras .Hawld •. Apos as observa~oes da 
B.A.M., que duraram varios meses, 0 resul
tado revelou-se absolutamente satisfat6rio. 

Exlstem varias especles de Iplasticos que 
sao prejudiciais para a arruma~ao de selos 
e que, com 0 tempo, as descoram e os 
amolecem. As tiras em polietileno sao reco
mendaveis, uma vez que nao contem qual
quer produto susceptrvel de deterlorar os 
selos. Indica-se, a segulr, urn meio de saber 
se as tiras podem ser ou nao utilizadas, sem 
perigo: Faz-se urn teste com urn f6sforo, 
impregnando 0 cheiro na tira. Se a tira 
-sente. 0 acido cloridrico, e suspeital Se 
exala urn cheiro de cera, e de polietileno, 
portanto sem perigo para os selos. 

Como este problema, muito actual na im
prensa filatelica e mesmo em jornais diarios, 
pode tornar perplexos os filatellstas. julga-se, 
asslm, te-Ios tranquilizadot 

(Artigo publicado na revista belga .Balasse 
Magazine», traduzido por Eurico C. E. Lage 
Cardosol. 

FEDERA~AO PORTUGUESA 
DE FILA TELIA 

FILIADA NA FEDERACAO INTERNACIONAL 
DE FILATELIA 

Avenida Almirante Reis, 70·5.° Dto. 

A Federa~ao Portuguesa de Filatelia e uma 
associacao cultural de agremiacoes filate
licas portuguesas destinada, fundamental
mente, a: 

Promover a propaganda da Filatelia ' em 
todo 0 terrlt6rio nacional; 

Defender os Interesses da Fllatelia Por
tuguesa; 

Apoiar de forma efectiva, mostras, expo
slc;oes e toda e qualquer iniciativa valida 
que se relacione com a Filatelia; 

Intensificar 0 estreitamento de relac;oes 
entre as agremiac;oes filatelleas; 

Combater, por todos os meios ao seu 
alcance, as frau des e falsificacoes. 

PORTUGAL, COL6NIAS E 

ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 

RUA 1." DEZEMBRO, 45-3." 

TELEF. 365B52 

LISBOA 

~-------------------------------, 
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a instituic;ao de urn codigo interna
cional de trocas e Ii redacc;ao de urn 
glossario maximBfilo internaeional; 

Antes de se separarem, os delegados can
cordaram ainda com os pontos seguintes: 

- todos os textos adoptados nos simpo
slos de Bucareste e de Paris sao edita
dos na sua verseo francesa e enviados 
aos diversos 'Paises europeus aelma 
referidos, ficando a seu cargo a tradu
c;ao nas suas Ifnguas nacionais. Entre
tanto e com vista a uma Iiga~eo com 
a FIP sera tambem redigida uma ver
sao oficial em alemao; 

- sera crlada uma .Comissao de L1g<l
~ao MaximMila. europeia, de 5 mem
bros, urn dos quais sera francEis; 

- a proximo -Encontro MaximBfilo. 
tera iugar em Mileo em Outubro de 1976 
por ocasieo da Exposic;eo Internacional 
da FIP .ITALIA 76., na qual uma Classe 
de Maximafilia podera dispor de 100 qua
dros. 

P1R'IIM'EI RA REUIN!IAO' :DlE 
MAX'IMiAFlILISTAS ,PORTUGUESES 

No dia 6 de Marc;o reuniram-se em Coim
bra alguns maximafilistas portugueses com 
o fim de discutirem os seus problemas co
munse de assentarem na sua actua~ao fu
tura, tanto Individual, como colectiva, atl
nente ao desenvolvimento da maximafilla 
em Portugal. 

Ap6s troea pormenorizada de impressoes, 
chegou-se a acordo unanlme quanto as se
guintes conclusoes: 

1. - Participac;ao na Exposic;ao Filatelica 
conjunta VI LUBRAPEX e X NACIONAL, a 
efectuar no Porto, de 9 a 1 B de Outubro de 
1976, ao abrigo do art." 7." do respectivo 
Regulamento. , 

2. -Ingresso dos colecclonadores de pas
t.ais.maximos na Associa~ao Portuguesa de 
Filatelia. Tematlea, com sede no Porto e 
constitui~iio de uma .Seccao. ou de urn 
-Grupo. no seio da referida Associa~ao. 

3. - Realizacao de .postais-maxlmos com 
os selos alnda em circulacao e principal
mente com os das futuras emissoes, para 
o que cada urn, de pel 5i, se deve esfor~ar 
par encontrar postais concordantes com os 

HUMlfllARTL LOA. 

Compra e vende 

SELOS 
MOEDAS 
MEDALHAS 

Cal~ada do Carmo, 25 5/1 - Esq. 

TELEFONE 365207 

LISBOA-2 

selos, ou, entao, decumentos validos que 3e 
possam reproduzlr em Postal. 

4. - Comunicac;ao a Imprensa Filate-lica das 
novidades que forem sendo realizadas, com 
a indicac;ao da emissao, facial do selo, des
cri~ao sucinta do 'Postal, tipo e data da obli
terac;ao, concordancla e nome do realizador. 

5. -Inrensif.icac;eo da propaganda da rna· 
ximafilia, em especial pela participac;ao em 
todas as exposi~oes e mostras filatelicas 
no Continente e Jlhas e pela actuacao Indi
vidual junto dos filatelistas. 

6. - Comunica~ao dos resultados da reu
niao as Revistas filatelicas e aos diferentes 
Clubes da especialldade, para efeitos de 
publicacao nos seus Boletins. 

Digna~am-se assistir a reunieo, como obser
vadores, os _Ex.mo. Srs. Paulo de Oliveira Sa 
Machado, COm'issario Geral e Dr. Jesse Ber
tellotti, Comissario Regional da refer-ida Ex
posi~ao. 

Os maxlmafilistas e simpatlzantes que 
desejarem tratar de quaisquer assuntos re
lacionados com os pontos Beima referidos 
poderao dirlgir-se por escrito a A. Furtado, 
Apartado 2263, Lisboa 2, ou entao pelo tele
fone 862520 durante as horas de expediente. 
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Poortugaal Por A. GUEDES MAGALHAES 

L F E P 

Na Grande Enciclopedia Portuguesa e Bra
slleira colhemos a informacao historica de 
que foi em 1593 que os primeiros judeus por
tugueses aportaram a Amsterdao, ali fun
dando a primeira sinagoga em 1598. Em 
1608 instituiram uma segunda e uma terceira 
sinagoga em 1618. Estas tras acabaram por 
se ·fundir numa (inica, a • Talmud Tora-, em 
1675, 

Este facto foi recorda-do em Fev. 75 pel a 
Administracao dos Correios holandesa, com 
a emissao dum selo de 3D c., comemorativo 
do 3.· centenario da sinagoga portuguesa de 
Amsterdao. 

Veio, assim, aquele juntar-se a muitos ou
tros selos que, em parses estrangeiros, 
memorizam assuntos portugueses, 0 que 
deve causar grande satisfacao a uns tantos 
fllatelistas que, M ja alguns anos, veem cons
tituindo coleccoes sob tal tema. E, tambem, 

Casa Filalelica J. ELL· 
FUNDADA EM 1940 

Novidades sempre aos melhores pre~ 

Material filahmco 
HAWID, LEUOHTTURM e SAFE 

EM STOCK: 
MAIS DE 7.000 S~RIES DIFERENTES 

DE TODO 0 MUNDO 

StRI.ES COM~LETAS NOVAS DE 
PORTUGAL ·E ULTRAIMAR 

Rua da Prata, 184-2.0 -Esq. 

Telefone 32 3508 
L1SBOA-2 

mais urn motivo para refundir e grandemente 
ampliar a catalogacao de tao simpaticos 
selos, cuja primeira tentativa foi levada a 
cabo por Justino Augusto de Almeida no 
catalogo da XI ExposiCao Filatelica de Sa da 
Bandeira, realizada em 1973. 

Quase simultaneamente fomos grande
mente surpreendidos por somente ap6s 35 
anos de 'actMdade filatelica, virmos a ter 
conhecimento da axistencia duma marca 
postal, ja com perto de 60 anos de idade, 
estranha ao espaco lusfada, e que lembra 
factos hist6ricos portugueses. E, ainda, ligada 
a e~pulsao de Portugal dos judeus. 

Devemos esse prazer a amabllidade do 
born amigo eng.· Marques Gomes que nos 
remeteu 0 postal que reproduzimos a ilustrar 
este apontamento, sob condicao de satisfa
zermos a natural curiosidade marcofila, emer
gente dum interessantfssimo equivoco postal. 

o sr. Jongepier, de Helder (base marrtima 
do N. da Nova Holanda), enviou para PORTU
GAL urn TCV (Timbre a cote vue) muito em 
mod a na epoca e que pode ser considerado 
o predecessor do postal maximo. 0 selo de 
3c., verde, com a efigie da rainha Guilher
mina, colado na face do postal, foi obliterado 

Sel05 de Portu?al, Ultramar e ':strangeiro. 
Novidades. Tematic05. Sobrescrit05 de 1.0 dia. 
-- TODO 0 MA11£RIAL FILATiLICO --

BASTOS 6' CAMPOS, LOA. 
R. MARIA ANDRADE, 55 
LISBOA-l 

Telef. 834108 
(PORTUGAL) 

Deselo trocar ou comprar selos das ex·col6nlas 
portuguesas novos ou usados. Ofere~o selos 
da Austr411a e IIhas do PacIfico. Cat4logos 
S. Ferreira ou El4dlo e Stanlay Gibbons . Cor· 
respondAncla em InglAs ou portuguAs. M. F .. 
Sliva - P. O. Box 161 Kingsford 2032 -
N.S.W. AUSTRALIA 
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SEMANA TEMATICA 
DEDICADA AO DESPORTO NA 
ASSOCIA<';AO PO RTUGUESA 

DE FILATELIA TEMATICA 

A Associacao Portuguesa de Filatelia Tema
tica levou a efeito de 23 a 28 de Fevereiro 
passado, na sua sede, Av. Rodrigues de Frei
tas n.· 11, no Porto, uma exposicao filatelica 
de caracter nao competitivo dedicada ao 
tema .Desporto.. Os C.T.T. emitiram urn 
carimbo comemorativo do evento, tendo a 
A.P.F.T. editado urn sobrescrito alusivo ao 
acontecimento. 

«SE'RE'NIISSI'MA 76» 
Com esta designacao 0 Circolo Filatelico e 

Numismatico Veneziano, em colaboracao com 
a Associazione Italiana di Aerofilatelia anun
cia uma ExposiCao Aerofilatelica com parti
cipacao internacional. 

Este certame realizar-se-a no Lido de Ve
neza de 27 a 3D de Agosto de 1976, num 
dos editrcios do centro turistico-cultural, sen
do as participacoes apreciadas par urn juri 
internacional. 

Na mesma altura tera lugar 0 16.· Con
gresso anual da FISA. 

Todos os esclarecimentos relacionados com 
estas realizacoes devem ser solicitadas para 

.Serenissima - 76-, Piazza Carrara, 9 
20141 - Milso-ltEma 

DUAS ((MOSTRAS» 
INTERNACIONAIS A REALIZAR 

EM ITALIA, EM 1976 

Por iniciativa do Gruppo Sportivo Ricreativo 
Dipendenti Comunali, com sede em Cinisello 
Balsamo, realizam-se, no ana em curso, as 
seguintes manlfestacoes filatelicas: 

2." Mostra Internacional de Filatelia Tema
tica, .Olympia 76-, subordinada aos temas: 
.Olimpfadas e Desporto-, de 22 a 27 de Maio. 

2.ft Mostra Internacional de Filatelia .Scout 
76-, apenas com escotismo mundial, de 29 
a 31 de Maio. 

A correspondencla deve ser dirigida para 
aquele grupo desportivo, Calxa Postal A, 
20092 - Cinisello Balsamo - Italia. 

PORTUGAL ULTRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

E'm pagamento, aceito selos em 
q1la'ntidade 

Ped ir tabe·la de valoriza~ao 
e cond i~5es de troca 

SANCHO OSORIO 
Apartado 1 3 12 LlSBOA- 1 

ET I QU,ET AS DE FOSFOROS 
Reuni6es para trocas todos os sabados, 
das 17 as 19 horas, na nossa sede 

Av. Almirante Reis, 70-5.0 -Dt.o 
LISBOA- 1 

Domingos Sacramento 
Mercado FilatcHico de Lisboa 

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

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

* TODO 0 MATERIAL NECESSARIO 
AO flLATELISTA 

* ALBUNS DE PORTUCAL, UL TRAMAR, 
ESTRANGEIRO, EDI<;OES SIMOES FER
REIRA, DOM INGOS .00 SACRAMENTO 

E ELADIO DOS SANTOS 

* Circulares gratis em distribui~o 

5 
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CALENDARIO DE MANIFESTA~OES FILAT£LICAS 
(COM 0 PATROCfNIO DA F. I. P.) 

Para 1976: 

ITALIA 76. Milano, 14 a 24-X-1976 
Exposl~ao Mundlal de Filatella 
Correspondencla: Federazlone fra Ie So
cleta Filateliche Italiane 
Via Meravlgli, 16 

20123 Milano. Italla. 

* INTERPHIL. Filadelfia. 29-V a 6-VI-1976 
Comlssario: Paulo Sa Machado 
Rua Direlta das Campinas, 33 - Porto 

* HAFNIA. Copen hague 20 a 29·VIII-1976 
Comlssario: Paulo Sa Machado 
Rua Dlreita das Campinas, 33 - Porto 

* 
Exposicao especializada para jovens fila
telisms: 

JOUVAROUEN. Rouen (Franca) . 24-IV a 
2-V-1976, com col6qulos de jovens e 
reuniao da Conferencla da Juventude 
FIP_ 

* JUVAROUEN -76 
Comlssarlo-Geral: Marcel Ouennehen 
76130 Mont-Salnt-Algnan 
67 Chemin de Cleres. Fran~a. 

P~ra 1977: 

ARPHILEX 77. Amsterdam. 24-V a 2-VI-1977 

* Exposicao especializada Tematica: 

PORTUCALE .. Porto. 1977 
Associacao Portuguesa de Filatelia Te
matica 
Avenlda Rodrigues de Freitas, 11 . Porto 

OUTRAS EXPOSI<;:OES 

Solicitado 0 patrocinio FIP para 1978 

Praga. Checoslovaquia. Principio de Se
tembro de 1978 
Toronto. Canada. Junho de 1978 

Exposicao especializada para jovens fila
telistas: 

JUVENTUS. LlJ.xemburgo. Pascoa. 

Para 1979: 

Sofia (Bulgaria) 

Para 1980: 

Oslo (Noruega) 

Inglaterra 

As datas serao acordadas entre as fe
dera~oes dos dols paises. 

Para 1981: 

Viena (Austria), Maio a Junho. 

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

L1SBOA-2-Telef.321514 

TUDO PARA FILATEL-IA 

SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR 
e a nossa grande especialidade 

Selos de todo 0 mundo para 
todos os temas 

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

COMPRA - VENDA 

Execu~ao rapida de pedidos 
por correspondencia 

----------_#--#----~------------\ 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 21 

a 12-XII-16 entre as 10 e as 11 horas da 
manha. Por natural engano, 0 correia de Hei
der encaminhou 0 postal para POORTUGAAL, 
pequena vila da Holanda, que deve 0 seu 
nome aos judeus portugueses que ali se flxa
ram, depois de decretada a sua expulsao no 
reinado de D. Manuel. A POORTUGAAL che
gou no mesmo dia, entre as 7 e 8 horas da 
noite. Verlficado 0 equivoco, 0 correlo desta 
pequena vilaree~pedlu 0 postal no dla se
gulnte, 13, entre as 6 e as 7 horas da manha, 

~' .. , .\. 

para chegar ao SABUGO, em PORTUGAL, no 
dia 1 de Jan. 17. 

Naquela data la Portugal allnhava com as 
Na~oes al iadas na 1.' Grande Guerra, pelo 
que 0 postal transitou pela Censura Postal, 
onde recebeu 0 carimbo azul que Ihe foi 
aplicado pelo censor n." 8 em 31 Dez. 1916. 

Sera do maior interesse a compilacao das 
marcas postals estrangelras que lembram 
motivos portugueses, e multas ja sao. Esta
mos prontos a ajudar. 

Revista Filatelica Portuguesa. Uma revista ao servi~o do coleccionador. 
Assinatura anual (11 numeros) 120$00. Envia-se exempla,r amostra a 
quem 0 solidte e envie 5$00, em selos, para portes e despesas de expe
diente. Esureva-nos. P'ra~' Artur Port.ela. 2-5.° Dt.o - Lisboa 4-
PORTUGAL 

.' 
~ 
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MARCOFILIA DE PORTUCAL - LEGISLA<;AO 
- EMISSoES DE SELOS E MA'RCOFILIA 

DOS NOVOS PAISES DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

compi/ado por JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA 

MARCOFILIA 

Portugal 

Carimbos de 1.0 dia de circula~o 

1.' CENTENARIO DA SOCIEDADE PORTU
GUESA DE AUTORES - Lisboa, 6 de Feve
reiro de 1972. Carimbos identicos em Porto 
(Municipio), Coimbra e Funchal. 

CENTENARIO DA INVENQAO DO TELEFO
NE POR ALEXANDRE GRAHAM BELL
Lisboa, 10 de Marco de 1976. Carimbos iden
ticos em Porto (Municipio), Coimbra e Fun
chal. 

Carimbos Comemorativos 

MOSTRA FILATELICA DO SPORTING CLU
BE DE ALENQUER - Alenquer, 30 de Janei
ro de 1976. Posto de Correio na sede do 
Sporting Clube de Alenquer. Largo da Rainha 
Santa Isabel. 

JORNADAS FiLATELICAS DE PArSES SO
CIALISTAS - Lisboa, 14 de Fevereiro de 
1976. Posta de Correio no Clube Filatellco 
de Portugal. Avenida Almirante Reis, 70-5.< 
-Dir.·-L1sboa. 

SEMANAS TEMATICAS - DESPORTO -
Porto, 28 de Fevereiro de 1976. Posto de 
Correia na sede da Associacao Portuguesa 
de Filatella Tematica. Avenida Rodrigues de 
Freitas, 11. 

XXI CONVENTUS DA SOCIETA OTO-RHI
NO-LARINGOLOGIA LATINA - Estoril, 27 
de Maio de 1975. Posto de Correio no Pa
vilhao dos Congressos. 

Flamulas 

1.° CENTENARIO DA CAiXA GERAL DE 
DEPOSITOS - Em Lisboa, na Estacao Cen
tral dos Correios (Terreiro do Pago). No Por
to, na Estagao do Correio do Municipio. Em 
Coimbra, na Estagao do Correlo de Coimbra 
(ao Mercado). 

Estas tres flamulas estarao em uso du
rante 0 periodo de 60 dias, a saber: de 10 
de Abril a 8 de Junho. 

LECISLAC;AO 

Portugal 

PORTARIA N." 695/75 de 25-11-1975-Lan
gamento em circulagao de selos de dlversas 
taxas destinadas ao tratamento automatico 
das correspondencias. 

PORTARIA N." 706/75 de 28-11-1975 -
Emissao extraordinaria de selos comemora
tiva do 1.· Cel'ltenario da Sociedade de Gee
grafia de Lisboa. 

PORTARIA N.· 744/75 de 15-15-1975-Emis
sao extraordinaria de selos com tarja fosfe
rescente, comemorativa do Ano Europeu de 
Proteccao Arquitectonica. 

Normas privativas dos CTT 

DE 006375 CA de 30-10-1975 - Alteragao 
da designagao da CTF 3 de D. Manuel II. 
Passagem a estagao urbana. 

CC 003375 DSC de 10-11-1975 - Alteragao 
da designagao de CTF no mes de Outubro. 

CC 003575 DSC de 22-11-1975 - Servh;:o 
Postal Internacional. Congresso de Lausana 
de 1974. 

CC 003675 DSC de 25-11-1£75 - Vinhetas. 
Fabrica Ancora. Cancelamento. 

CC 003975 DSC de 17-12-1975 - Corres
pondencia oficial. 

OS 006375 CA de 30-12-1975 - Correspon
den cia oficial. Aboligao de isengoes postais. 

EMISSoES DE SELOS E MARCOFILIA DOS 

NOVOS PAISES DE EXPRESSAO PORTUCUESA 

Repub~ica Popular de. Angola 

Emissao Mascaras 

Esta emissao formada por 2 valores, taxas 
S50 e 3$50, foi posta a circular no passado 
dia 6 de Fevereiro. 
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o REAL SERVI~O INVOCADO INDEVIDAMENTE 

Ja 0 disse noutros escritos que, entre os 
varios motivos de interesse duma coleccao 
filatelica pre-adesiva, se inclui por ventura 
o proprio texto da carta quando aborda 
assuntos que mais ou menos se prendem 
com a Hist6ria Postal. E, por exemplo, 0 
caso de uma carta de Agueda para Lisboa, 
com data de 17 de Abr,· de 1818 dirigida a 
Antonio Xavier Ribeiro, ao tempo mordomo 
da Duquesa de LaMes, no palacio do Grilo, 
em Lisboa, assinada por Antonio Joaquim de 
S. Thiago Pires Monteiro e que reza da 
seguinte forma: 

- ... A 3 de Junho sigurei a Provisao e-
-mais papeis p' elle (Provedor de Coim--
.bra); e depois de apertar m.to 0 Cor-
creio pelo recibo, mandou dizer 0 Cor-
-reio de Coimbra que 0 dito Ministro. 
-nao tirara a Carta do Correio pro nao-
-pagar 140 reis do pelO; 0 que me cau-. 
-zou bastante admiracao, porque espe-. 
-rava que elle nao receasse fazer esta. 
-despeza, pois ainda nao havia meioD 
canno que eu 0 tinha obsequeado quan.. 
-to foi possivel em hua informacao de-
-que fui encarregado de hua conta dada. 
-de Seu Irmao a Coronel de Millcias de-
.Coimbra. Escrevee-me hua carta dizen-
-do que eu tive a Culpa de nao segurar-
-a Carta, e papeis, como se fosse do-
-Servico, 0 q eu entertdi nao devia-
-fazer pro ser de interesse particular;-
.tudo vai assimL ... 

Em primeiro lugar ha que referir os -140 
reis do pezo- a que significa que, sendo a 
distiincia entre Agueda e Coimbra de 6 
leguas, ou seja, a 1.' distancia, a carta, para 
ser taxada com 140 reis, deveria pesar 2 on
"as e 6/8, 11.· escalao do peso na 1.' distan
cia. Havia pois que pagar 7 vezes a taxa duma 
carta si'l1gela a que, compreende-se, nao era 
agradavel para 0 recebedor. 

Embora 0 texto me pareca algo confuso, 
podera dele concluir-se que, nas suas expli
cacoes, 0 signatario apoia-se na legislaCao 
postal da epoca, nomeadamente no Artigo 
XXVIIi do Regimento Geral para 0 Correio 
de 8 de Abril de 1805. Transcrevamo-Io: 

.Somente as Cartas e Papeis dirigidos
«pelas Author.idades Constituidas, e que-

PELO: ENG. lIf. il'1_ DE ANilJRAlDE E SOUSA 

.tenhao por objecto 0 Real Servigo im-. 
«mediato, e publico, serao isentos das" 
.taxas; para 0 que devem ser as sobres-" 
.criptos de semelhantes Cartas e Pa-. 
.peis assignados pel as pessoas de Au-" 
-thoridade publica que os dirigem, ou" 
• pelos seus Secretarios ou Escrivaes;" 
.mas quando nao forem daquella natu-
.reza, e houver parte requerente e in." 
.teressada, serao postas nos sobrescri-
-ptos as palavras seguintes: -para inte-. 
cresse particular., a fim de S8! haver
-neste cas a as competentes taxas, evi-" 
-tando-se deste modo os abusos, que. 
-se possao praticar contrarios a Fazen--
-da Real e Publica, que as mesmas Au--
-thoridades Constituidas devem zelar, e-
-promovel1 .• 

Esta disposigao mostra claramente que a 
correspondencia das autoridades oficiais 
estava isenta de taxas apenas quando tives
se .por objecto a Real Servico", tal como 
hoje ainda acontece, privih~gio este que sem 
duvida se justifica. E para que nao houvesse 
quaisquer confusoes, as sobrescritos de tal 
correspondencia, alam de serem assinados 
pela -pessoa de Authorldade publica", osten
tavam na parte superior uma inscrigao ma
nuscrita, tal como R.S. (Real Servigo), S.N.R. 
(Servico Nacional e Real) e outras seme
Ihantesl 

Ora bern, no nosso caso parece nao haver 
duvidas de que a razao estava do lado do 
remetente, e daf a sua digna atitude ao repu
diar uma proposta desonesta: sonegacao do 
pagamento duma taxa elevada, a troco da 
invocacao de urn privilagio que a correspon
dencia, pela sua natureza, nao usufruia. 

E pronto. Aqui fica mais uma acha para 
alimentacao do fogo filatelico pre-adesivo! 

MANUEL ANTONIO JERONIMO 
FILATELISTA- FILUMINISTA 

COMPRA - TROCA - VENDE 
R. COELHO iDA ROCHA. 112, R/C D _ 0 

(A Campo de Ourique) 
Tel!. 66 50 93 (.EMIP.666023) iLISBOA-3 
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A direc~ao do C.F.P. apela de novo para os socios 
do clube que utilizam 0 servi~o de novid'ades 

o apelo que formulamos no n.O 282, deste 
Boletim no sentido dos S6cios do Clube que 
utllizam 0 servlc;:o de novldades acertarem 
as suas contas de modo a nao apresentarem 
saltos negativos teve urn born acolhimento 
por parte da maioria dos associ ados que, 
certamente por motlvos estranhos a sua von
tade, nao procuravam saber se a posic;:ao 
das suas contas-correntes podiam ou nao 
suportar os encargos com as emissoes de 
selos que iam sendo postas em circulac;:ao. 

Porem, alguns s6clos, por razoes que des
conhecemos. nao corresponderam ao apelo 
que fizemos 0 que, francamente, lamenta
mos, pOis, e do conhecimento de todos os 
associ ados que, de modo algum, a vida fi
nancelra do Clube e desafogada. 

Assim, nao nos parece justo nem 16glco, 
embora tenhamos por todos os socios a 
maior considerac;:ao e slmpatla, que alguns 
dos nossosassoclados nao tlvessem ainda 
satlsfelto os pagamentos em atraso no ser
vlc;:o de novldades, 0 qual, alias, Ihes e pres
tado gratuitamente, 0 que esta causando se-

TEMATICOS 

rias dificuldades no sector encarregado da 
aquisic;:ao das series emitldas. 

Por muito boa vontade que tenhamos nao 
podemos aceltar que haja s6cios que se sir
vam do Clube para adqulrir as series que 
vao osaindo. sem as pagar a tempo e horas, 
provocando, com tal procedimento, urn malor 
desiquliibrio nas suas financ;:as. 

Confiam os dirlgentes do C. F. P. que, 
desta vez, 0 apelo sera ouvldo por todos 
aqueles que ainda nao puderam ou nao qui
seram fazer 0 acerto das suas contas no 
que respelta ao aludido cservlc;:o. que Ihes 
e oferecido. Caso c{)ntrario, como anuncla
mos em Dezembro passado, ficarao suspen
sos os envios das novas emlssoes, conti
nuando a Dlrecc;:ao do Clube a insistlr pelo 
pagamento das importancias que se encon
tram em atraso, ate liquldac;:ao total. 

Esperamos, sinceramente, que os socios a 
quem e dlrlgldo este novo apelo saibam com
preender a razao que nos assiste em defesa 
do Clube que e de todos nos. 

A DIRECCAO DO C.F.P. 

Possufmos gra1ndie varied\3de de sobrescritos naciona,is 

e estrang.eiros dos seguintes temas: 

* 
* 
* 
* 
* 

ASTROFILATELIA 
PINTURA 
FAUN'A 
FLORA 
D'ESPORTOS 

* MOSICA 
* BALLET 
* RELICIAO 
* BARCOS 
* ETC. 

BARATA DAS NEVES 
Rua da Trindade, 5, 1." - Dt.O - (ao La'rgo do Ca,rmo) 

TELEFONE 367·1 33 

LlSBOA - 2 
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Carimbo de 1.° dia de Circula~o 

MASCARAS - Luanda, 6 de Feverelro de 
1976. 

Carimbo ComemMativo 

1.' SEMANA NACIONAL DE CONSERVA
CAO DA NATUREZA - Luanda, 26/31 de 
Janeiro de 1976. 

Repubfica de Cabo Verde 

Emissao Comemorativa 

03.0 ANIVERSARIO DO ASSASSINATO DE 
AMfLCAR CABRAL •• 

Portaria ,n.0 4/ 76 de 17 de Janeiro 

Nos termos da Declsao com Forc;:a de Lei 
n.O 1/75, de 5 de Julho, manda 0 Governo 
da Republica de Cabo Verde pelo Mlnlstro 
de Transportes e Comunicac;:oes; 

Artfgo unfeD - Sao postos em circulac;:ao 
a partir de 20 de Janeiro de 1976, 200000 
selos comemorativos da emissao .3.0 Ani
versario do Assassinato de Amilcar Cabral., 
com as dimensoes de 30X40 mm, denteado 
13X131/2, da taxa unlca de 5$00. 

Minlsterlo de Transportes e Comunica
c;:oes, 14 de Janeiro de 1976. - 0 mlnlstro, 
Herculano Vieira. 

Emissao (cindependencia 5 de Julho)) 

Ate agora foram sobrecarregados, apenas 
os selos da taxa 1$00 da serle «5.0 Centena
rio de Pedro Alvares Cabral- com as legen
das -Independenclas 5 de Julhoo e -Republi
ca de Cabo Verde •. Vao ser sobrecarregados 
com os mesmos dizeres os selos das emls
soes Centenarlo OMI (2$50), Flora (4$50) e 
Dessalinlzac;:ao do Mindelo (4$00). 

Os pedidos acompanhados das respectlvas 
importiinclas, podem ser dlrlgldos a Repartl
c;:ao de Fllatelia dos Correlos e Telecomu
nlcac;:oes. Praia. Republica de Cabo Verde. 

Carimbos do 1.0 dia de circula~aOl 

ACORDO DE L1SBOA - Praia, 19 de De
zembro de 1975. 

3.0 ANIVERSARIO DO ASSASSINATO DE 
AMILCAR CABRAL - Praia, 20 de Janeiro 
de 1976. 

ACON11ECIMENTOS AfROFILATtLI
COS DO ANO / AEROPH'ILAliEUC 
EViEiNTS OF TH,E YEAR / tVtNIE-

MENTS AEROPHUATtLIQUES 
IDEL 'AiNIN ElE 

3 / 4 - Primelro voo Lisboa/Caracas/Lisboa 
- First flight Lisbon/Caracas/Lisbon 
- Premier vol Lisbonne/Caracas/ 

/LlsbonllEl 

17/6 -10.0 aniversarlo do 1.0 voo a Jacto 
Lisboa/Rio de Janelro/Lisboa 

- 10th anniversary of the 1st jet flight 
lisbon/Rio de Janeiro/Lisbon 

-10.· annlversaire du 1er vol a reac
tion Lisbonne/Rlo de Janelro/ 
/Lisbonne . 

20 / 6 - 10.° aniversario do 1.0 voo a jacto 
Lisboa/New York/Lisboa 

-10th anniversary of the 1st jet flight 
Lisbon/New York/Lisbon 

- 10.0 annlversaire du 1 er vol a reac
tion Lisbonne/New York/Lisbonne 

3/10 _7.0 Dia da Aerofllatelia em Portugal 
- 7th Day of Aerophllately In Portugal 
- 7e Journee de l'Aerophilatelie au 

Portugal 

Informac;:ao prestada p~r / Information given 
by / Information donnee par 

TAP PHILATELIC CLUB 
Apartado 5194 

LlSBOA (5) - PORTUGAL 

FALECEU 0 DR. ANT6NIO FRAGOSO 

Ji este numero do Boletim do C. F. P. se 
encontrava a compor quando fomos sur
preen didos com a noUcia do faleclmento do 
grande fllatelista e distlnto colaborador 
desta revlsta, Dr. Ant6nio Fragoso. 

Espers 0 C. F. P. poder prestar no pr6xlmo 
numero da sua revlsta a homenagem, em
bora slngela, que e devida ao lIustre extlnto. 

A familia enlutada apresenta a Dlrec~o 
Clube e 0 director do Boletim a expressio do 
msis profundo pessr. 
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SELOS 

UM APELO MUNDIAL 

A .Oxfam», uma organiza<;ao de caridade 
britanica 'CIe assistencia aos paises em desen
volvimento, lanr;:ou um apelo a paises estran
geiros, com 0 objectivo de obter selos usa
dos e nao usados, destinados a angarlar;:ao 
de fundos para os seus multiplos projectos 
relativos a paises do Terceiro Mundo. 

o departamento de selos da .Oxfam. rea
IIza mais de £ 3.500 (cerca de 210 contos) 
todos os meses, com selos provenientes de 
escolas e estabelecimentos de ensino estran
geiros. Os selos sao escolhidos por um 
exercito de 100 volullltarios, sendo depois 
vendidos nas lojas -Oxfam- espalhadas por 
toda a Gra-Bretanha. 

Um porta-voz da -Oxfam. afirmou que 
embora os pedidos de selos feitos atraves 
de jornais estrangelros tivessem levado a 
um aumento consideravel dos selos recebi
dos, a organlzar;:ao precisa sempre de mais. 
E acrescentou: .Os selos das Antilhas sao os 
que se vendem pelos prer;:os mais elevados 
- e nao nos 'importamos se ja vem com ca
rimbo dos correios ou sem ele. Se as esco
las e outros estabelecimentos de enslno do 
Terceiro Mundo realizassem a importancia 
que os selos tem para n6s, estariam talvez 
dispostos a organizar recolhas de selos para 
nos serem enviados». 

A organizar;:ao esta igualmente a pedir 
toda a especie de moedas e postais 

.Se possivel, os postais deverao ser ante
rlores a 1930. Ja chegamos a receber £ 40 
(cerca de 2.400$00) por um unico postal, por 
ter um carimbo dos correlos especial, e 
temos vlndo a registar muitos pedidos de 
postals e moedas nas nosses lojas». 

No ana passado, a -Oxfam- conseguiu 
recolher £ 4,8 milhoes, que foram apllcados 
nos seus programas para os parses em 
desenvolvimento. 

(.Oxfem-, Head Office, 274, Banbury Road, 
Oxford) Inglaterra. 

CENT·RO PORTUGU£S DE COLECCIONISMO 
I 

Constou que se encontra em organizar;:ao 
um Centro que pretende abarcar varias mo
dalldades de coleccionismo e cuja sede pro
visoria e na Av. da Liberdade, 124-1.° Dt.° 
em Lisboa. 

TABELA DA PUBLICIDADE 

A PARTIR DESTE NUMERO 

MlNIMO, ATE 5 L1NHAS 25$00 

CADA LlNHA A MAIS 5$00 

Selos para colec!;oes 

COMPRA E VENDE 

Apa-rtado 13 - Teiefone 856 - ELVAS 

A. GAMA REIS 
(MR. CORK} 

Member of Portuguese Chomber of Commerce 

WELCOMES YOU AT 

Casa das Corti~as - Metropolis 
(Cork House) (Mrs. Cork's Souvenir Shop) 
'i - 6 - Rua da Escola Politecnica - 8 - 10 

{
PHONE: 325858 

llELIE GRAMS: ISOLANllES 

LISBON - PORTUGAL 
WONDERFUL COLLECTION OF CORK 

SPiECIALTlU 

BOl[TIM DO ClUB[ 
~3-/1J'/7 J 

rl "0 
fllAT[liCO Of PORTUGAl · 

I ANO xxx ABRIL DE 1976 N.O 284 I 
REALIZOU-SE 0 SORTEIO DO CONCURSO 
((0 MAIS BELO SELO PORTUGU£S EMITIDO NO ANO DE 1974» 

Cumprindo a data anunciada no n." 282 
deste Boletim encerrou-se em 29 de Fev.e
reiro passado 0 prazo para entrega das res
postas ao concurso em epigrafe no qual 
participaram entusiastas pela Filatelia inde
pendentemente de serem ou nao socios 
do Clube Filatelico de Portugal, conforme 
estipulava 0 .Regulamento • . 

Tendo-se apreciado cad a uma das respostas 
dos filatelistas que tao gentilmente cola
boraram na nossa Iniciativa verificou-se que 
o selo portugues votado como 0 mais belo 
emitido em 1974, foi 0 da taxa de 4$50 da 
serie -Natar.. 

Em segundo lugar ficou 0 selo da taxa 
de 1.0$00 da mesma serie e em terceiro 
lugar -ex-aequo» 0 selo da taxa de 1$50 ainda 
da serie -Natal e as taxas de 4$50 e 7550 
de; serie -Damiao de Goes». 

Sem menosprezar 0 gosto dos concor
rentes que votaram noutros selos (gostos 
nao se discutem) desejamos, desde ja, feli
citar vivamente os participantes -no con
curso que escolheram os selos da serie 
.Natal» porquanto revel a bem a sensibi
lidade artistica dos nossos filat~listas con
correntes. Nao deve esquecer-se que a refe
rida serie foi ha bem pouco tempo distin
guida com 0() Gran Premio Internazionale 
d'Arte Filatelica .San Gabriele» num con
curso internacional instltuido por uma orga
nizar;:ao italiana para a melhor serie de selos 
de tema religioso emitida em cada ano, 
conforme fizemos referencla na devida 
altura. 

Entre os concorrentes que escolheram 
a taxa de 4$50 da aludida serie -Natal. foi 
sorteado um album de selos que coube ao 
concorrente n." 7, Joao C. Branco, residente 
em S. Paulo, Brasil. 

Devemos esclarecer que aos concorrentes 
que elegeram 0 referido selo foi Inicialmente, 
at~ibuido um numero por sorteio, tendo a 
Direcr;:ao do C. F. P. e 0 Director do Boletim 
sorteado 0 premio nos mol des habituais. 

Ao feliz conremplado lapresentamos as 
nossas saudC!<;oes filatelicas. Conforme cons-

ta do Regulamento a todos os concorrentes 
que votaram no selo -elelto» vao ser envla
dos, oportunamente, tres sobrescritos da 
emissao do C. F. P. e aoS' que nao indica
ram nas suas respostas 0 selo votado 
sera ofertado um sobrescrito igualmente da 
emissao do Clube 0 que constituira como 
que uma recordar;:ao pelo facto de terem 
participado em mais uma iniciativa. do maior 
clube filatelico portugues. 

A todos os que nos quiseram distinguir 
com a sua simpatica colaborar;:ao neste con
curso apresentamos os nossos ,agrCldeci
mentos com a promessa de que outras ini
ciatlvas se seguirao. 

Tal como fizemos quando noticiamos neste 
Boletim 0 premio internacional .San Ga
briele. lamentamos que 0 Sr. Eng." Manuel 
Grar;:a que foi director dos Servir;:os Indus
triais dos Correios, falecido no ana tran
sacto, nao pudesse ter assistido a mais 
este exito da ultima emissao de selos em 
que superintendeu no exercicio daquelas 
elevadas fun\toes. 

Aproveitamos, porem, a oportunidade Para 
felicitar os Servir;:os Artisticos da Empresa 
Publica dos Correios e Telecomunicar;:oes de 
Portugal (C.T.T.) ao mesmo tempo que ende
rer;:amos uma palavra de eloglo ao artista 
plastico A. Matos e Silva que desenhou a 
referida .Serie-. 

o se/o e/eito 

Ow 
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8S - 0 estudo dos mares; 0 as
trolabio arabe da Sociedade 
de Geografia ................. .. 

10$-0 estudo do Homem nas 
suas relacoes com a Terra 

500 000 

500 000 

Ministerio dos Transportes e Comunica
coes, 14 de Novembro de 1975. - 0 Ministro 
dos Transportes e Comunicacoes, Walter 
Rulvo Pinto Gomes Rosa. 

Ha portarias que referem, tambem as 
cores dos selos. 

2.3 - TECNICAS DE FABRICO, TIPOS 
DE PAPEIS E DENTEADOS DOS 
SELOS POST AIS. 

Na presenca de um selo postal como 0 
representado na ultima gravura da seccao 
anterior tres perguntas se podem fazer, des
de logo, que nada tem a ver com a imagem 
que 0 selo nos procura transmitir. Essas 
tres questoes, referem-se exclusivamente aO 
fabrico do proprio selo. 

Assim. procurar-se-a saber qual a tecnica 
de Impressao que fol utiiizada, 0 papel de 
que e felto equal 0 seu denteado. 

Quanto a tecnica de impressao referire
mos tres grandes grupos em que se utilizam 
varios processos: 

1-. Em relevo; 2.· Em plano; 3.· Em cavado. 
A impressao em relevo pode definir-se 

como sendo as partes elevadas da forma 
impressora que, atintadas ,por rolos ou .bo
necas» passam a tinta ao papel. 

A impressao em plano e fundamentada no 
antagonismo entre a agua e as gorduras. 

A imagem a imprimir e desenhada com 
uma tinta gordurosa sobre uma pedra cal
carea de grao muito fino. Humedece-se a 
superficie da pedra com agua, a qual pene
tra nas regioes vlrgens da pedra. Passa-se 
com um rolo de tinta gordurosa (tinta lito
grBfica) na pedra, penetrando a tinta IIgei
ramente nas partes desenhadas fixando-se 
ai e delxando Intactas e Iimpas as partes 
humedecidas pel a agua. A leve camada de 
agua impede a aderencia da tinta. Assim, so 
a imagem e transferida para 0 papel. 

A este processo chama-se Iitografia, do 
grego alithos~ pedra e "graphein~ escrever, 
tendo sido inventado por Alois Senefelder 
em 1796, que, entao, residla em Munique. 

Modernamente a chapa de zinco ou alumi
nlo levemente granitada substitui a pedra, 

mantendo-se, no entanto, a designacao de 
litografla. 

Como variante do processo IitogrBfico te
mos 0 -off-set» que e, na realidade, um pro
cesso fotomecanico cujo emprego esta a 
atingir grande repercussao pelas suas enor
mes vantagens. Consiste em a Impressao 
IitogrBfica ser feita sobre um cilindro de 
borracha que, por sua vez, transfere a tlnta 
ao papel. 

A impressao em cavado ou tecnica calco
grBfica apresenta duas variantes que sao: 
o talhe doce e a heliogravura. No tal he doce, 
a forma e gravada pelo artista gravador a 
burll, em aco, e a tintagem da chapa ou 
cilindro impressor feita por um rolo au la
mina que delxa a tinta apenas nos sulcos. 
A tinta e depols pass ada para 0 papel por 
meio de uma forte pressao. 

A heliogravura tambem chamada rotogra
vura baseia-se na obtencao par meios foto
grBficos e quimicos, de uma gravura sobre 
um ciiindro de cobre em que os elementos 
que imprimem nao sao trac;os mas sim pe
quenas covas mais ou menos fundas. De
pols de tintado, 0 cilindro e Iimpo por uma 
lamina de aco denominada .raclette» que 
delxa a tlnta apenas nas covas passando ao 
papel por uma forte pressao. 

Vamos, final mente, indicar relativamente 
a cada um dos processos referidos uma se
rie de selos emitida em Portugal. 

Processo tipogratico - Gii Vicente - ana 
de emissao, 1973. 

Processo Iitograflco - Centenario do Nas
cimento de Vasco da Gama - ano de emis
sao, 1969. 

Processo Cloff·set» (variante do litogrBfico) 
- Protecc;ao a natureza - ana de emissao, 
1971-

Processo tal he doce - Escultores Portu
gueses - ano de emissao, 1971-

Processo heliografico -Infante D. Henri
que - ana de emissao 1960. 

* Quanto aos tipos de papeis que podem ser 
us ados no fabrlco dos selos postais indica
remos as nove mais conhecidos: 

Porcelana: A superffcie e macla e tem a 
briiho do aljofar. ~ preparado com uma ca
mada de gesso. 

Esmalte: A superffcie e acetinada e mais 
brilhante do que a do oporcelana., mas 
isenta de qualquer preparado. ~ a qualidade 
de papel a que os franceses, por semelhanc;a, 
chamam .glacee». 

Os selos fpram Impress as um a um, man
tendo-se 0 sistema de relevo ate 1876/80, 
sendo a pouco e pouco substituido pelo pro
casso estampado, muito mais barato e 
pratico. 

Os selos eram separados por corte ate
soura, processo este normalmente utilizado 
em todo a mundo. Porem, em 1848 0 irian
des Henry Archer, Inventor da maquina de 
perfurar, propos aos Correios Ingleses a in
troduc;ao do novo processo de perfurac;ao. 
Decorreram, no entanto, seis anos ate a in
troducao do novo metoda. Com efeito, so 
em 1854 a Inglaterra 0 adoptou, tendo sido 
o primeiro pais a faze-Io. 

Portugal adoptou a novo sistema passado 
13 anos, julga-se que em Fevereiro de 1867. 

Cre-se que a Casa da Moeda decidiu a 
compra da sua primeira maquina de picotar 
em Fevereiro de 1866, tendo-a encomendado 
a uma firma londrina e pouco depois a 
segunda a uma firma belga. Supoe-se que 
ambas as maquinas entraram em funciona
mento quase simultaneamente no referido 
ano de 1867. 

UM SELO DE D. MARIA II 

DA 1.' S£RIE EMITIDA EM PORTUGAL 

2- 1-2 - ILHAS ADJACENTES 

A) Arquipelago da Madeira 

Ate 1868 os Selos do Continente circula
ram em todo 0 Arquipelago. 

De 1868 a 1,880, fOi provido de selos pro
prlos devido it dlferenca de valor da sua 
moeda em ·relac;ao a do Continente. A par
tir de 1881 voltaram a circular definitiva
mente os selos do Continente, embora ti
vesse havido emissoes especials para a Ma
deira em 1898, 1925 e 1929. 
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o dlstrito do Funchal foi provido, porem, 
de selos proprios de 1892 a 1905, data em 
que voltaram a circular neste distrito, defi
nitivamente, os selos do Continente. Qs prl
meiros selos representam a effgie de D. Car
los. 

B) Arqu/pelago dos A90res 

Os selos do Continente cI·rcularam nos 
Acores ate 1868. De 1868 a 1931 0 Arqulpe
lago foi provido de selos proprios, devido 
a diferenca do valor da sua moeda em re
lac,:ao a do Continente. A partir de 1931 vol
taram a usar-se os selos do Continente 
por ter acabado essa diferenc,:a. 

De 1892 a 1905, os distritos de Angra do 
Heroismo, Horta e Ponta Dellgada, tiveram 
emissoes pr6prias. 

2- 1 -3 - TERRITOR lOS COLONIAlS AINDA 
SOB A ADMINISTRA~AO PORTU
CUESA 

I - Macau 

Comec,:aram a circular em 1884 os primei
ros selos postais adesivos do tlpo .Coroa». 

II- Timor 

Comec,:aram a circular os prlmeiros selos 
postals em 1886. Foram utilizados selos de 
Macau tl:ipo aCOrOa- com sobrecarga im
pressa a vermelho no de 5 reis e a preto 
nos restantes. 

2-1-4 - EX-COLoNIAS PORTUCUESAS, AC
TUAIS «PAiSES DE EXPRESSAO 
PORTUCUESA» 

I-Angola 

o prlmeiro selo postal adesivo comec;ou 
a circular no 1.· semestre de 1870, represen
tando uma coroa. 

o distrito do Congo foi provido de selos 
proprlos de 1894 a 1920. Ate 1894 e depois 
de 1920 usou os selos de Angola. Os pri-
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melros ·representavam, uns, gravuras ape
nas com legendas e outros a efigle de 
D. Carlos. 

Ii - Cabo Verde 

a prlmeiro selo postal adesivo entrou em 
circulacao no ano de 1877, representando 
Igualmente uma coroa. 

III -Cuine 

De 1877 a 1881, foram usados na Guine 
os selos de Cabo Verde, com sobrecarga 
local Impressa a preto. 

IV-india 

as primeiros selos postals adeslvos come
caram a circular em 1871. Merece-nos uma 
referencla especial pelo motlvo que se se
gue. Sao os famosos, actual mente raros e 
carissimos selos nativos, cujo denteado a 
muito imperfeito devido ao processo primi
tivo com que fol feito. a desenho e da au
toria do Engenheiro Jose d'Assa Castel
-Branco e os cunhos foram gravados pelo 
ferreiro indigena Goindozo. Foram impressos 
tipograficamente. 

V - Mosambique 

Comecaram a circular em 1876, os primei· 
ros selos postais adeslvos do tlpo .Coroa •. 

a) a distrito de Inhambane foi provido de 
selos proprios de 1895 a 1920. Aproveitaram
-se os selos de Mocambique de 1886 com 
a etrgie de D. Luis I e de 1894 com a de 
D. Carlos, com sobrecarga Impressa a preto. 

b) Klonga 

Em 1916 teve selos pr6prlos. Aproveltou 
os selos de Lourenco Marques com sobre
carga local a vermelho. 

c) Lourenpo nAarques 

De 1894 a 1921, teve selos pr6prlos. as 
prlmelros selos apresentavam gravuras va
rlas e a etfgle de D. Carlos. 

d) Companhia de nAopambique 

Esta Companhia fol autorlzada em 1892 por 
um Decreto a emitlr selos para serem usa
dos nos territ6rlos sob a sua administracao. 
Em 1941 ao termlnar a concessao voltaram 
a Ser usados os selos de Mocambique. 

as primeiros selos da Companhla de Mo
camblque representavam a etfgle de D. Luis I 
(selos de Mocambique) com sobrecarga a 
preto e a vermelho no de 5 reis. 

e) Companhla do Nlessa 

Esta Companhia fol autorlzada em 1894, 
par um Decreto a emitlr selos para serem 
us ados nos terrltorlos sob a sua admlnlstra
cao. Em 1927 ao termlnar a concessao vol
taram a ser usados os selos de Mocambique. 

as primeiros selos desta Companhla sao 
iguals aos da Companhla de Mocambique, 
com sobrecarga «Nyassa- Impressa a preto. 

f) Ouelimane 

Este Distrito fol provido de selos pr6prios 
de 1913 a 1920. 

as primelros selos sao os de Africa Portu
guesa de 1898 (Vasco da Gama) com sabre
carga «Republica - Quelimane- e sobretaxa. 

g) Tete 

Este Distrito foi provido de selos proprlos 
de 1913 a 1920. Ate 1913 e depols de 1920 
usou os selos de Mocambique. 

as primeiros selos sao iguais aos de Que
Iimane alterando, como e 6bvlo, apenas a 
sobrecarga para «Republica - Tete •. 

h) Zambezia 

Este Distrito fol provido de selos proprlos 
de 1893 a 1920. Ate 1893 e depols de 1920 
us au os selos de Mocambique. 

as primelros selos representavam varlas 
gravuras e a eflgie de D. Carlos. 

VI - S. Tome e Principe 

Foram emitidos para esta ex-col6nia portu
guesa os prlmelros selos em 1869 tlpo 
aCoroa-. 

Flnalmentel oAprovado. Poderli Inlclar ... II Impressio, 
tal como se Indlcou, ou seJa com as cores originals 
do salo da D. Marla ados brazoes.. envlando-se 
provas dessas coras a medlda que forem sendo tlradal •• 

o selo emltldo para Moc;amblque 

Nos Correios e Telecomunicacoes de Portu
gal 0 processo seguldo a diferente. 

Com efelto, os servicos artisticos da refe
rlda Empress Publica atraves do seu consul
tor artistlco encomenda a um artlsta plastlco 
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a feitura de um selo ou de uma sarie de se
los Indicando 0 respectlvo tema e fornecendo 
alguns dados, com 0 mesmo relaclonado, 
caso consldere isso de interesse. 

a trabalho da feitura do selo o.u da serle 
de selos a concebido total mente pelo artista. 

De um modo gel'1al, os Servlcos Artisticos 
dos C.T.T. aceltam 0 trabalho sem qualquer 
reparo. 

a consultor artistico dos Correlos rara
mente faz uma ou outra observacao ao traba
Iho apresentado, aprovando-o, normal mente, 
sem emendas quando 0 mesmo e submetido 
a sua apreclacao, mandando imprimir 0 que 
foi encomendado. 

No entanto, nao basta que aqueles ServlCos 
considerem aprovados os desenhos dos se
lo.s,. e os mal1'dem Imprimir para que uma 
sene de selos possa ser lancada em cir
culacao. 

Torna-se necessario, com efeito, uma au
torizacao governamental dada at raves do Mi
nisterio dos Transportes e Comunicacoes, 
departamento este que faz publicar uma Por
taria no .Diario da Republica-, 1 serle, sem
pre que val ser posta em circulacao uma 
nova serie de selos postais. 

Na referida portaria alem de se mandar 
por em circulacao uma determlnada serle 
de selos, alude-se as dimensoes dos mes
mas, ao seu denteado, taxas, motivos e quan
tidades, como adiante se pode veriflcar: 

MINISTERIO DOS TRANSPORTES 
E COMUNICAC;OES 

SECRETAIUA DE ESTADO DOS TRANSPORTES 
E COMUNICA(:oES 

Correios e Telecomunicac;oes de Portu,gal 

Portaria n.O 706/75 de 28 de Novembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Mlnistro dos Transportes e Co
municacoes, que, ao abrlgo das disposicoes 
do artlgo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 
27 de Julho de 1959, seja lanc;:ada em circu
lac;:ao, cumulatlvamente com as que estao 
em Vigor, uma emissao extraordlnaria de se
los, comemoratlva do 1.· centenarlo da So
ciedade de Geografia de Lisboa, com as dl
mensoes de 41,5 mm X 32,1 mm, denteado 
12,5X12, nas taxas, motlvos e quantldades 
segulntes: 
2$ - a estudo e medic;:ao da Ter

ra; 0 teodolito de Gago 
Coutlnho ............. ............ 5000000 
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Mas, apesar de tantas recomendaQoes, ha mals que 
alterar: - .Valha-me DeUB. Parece que vamos de mal 
a plor. Se padl que flzelsam a selo de D. Marla 
malar, para qua 0 dlmlnufram? A taxa dave flcar urn 
pouco malar. A bagueta que vern do salo da D. Marla 
deve IIgar As datal de 1853 e 1953. A legenda .S. Tome 
e Princlpeo voltarii como estava, em dUBS IInhal. 
Para avltar parde de tempo .uglro a vlncla do deae
nhador a Lllboa para tratar dlrectamente com ele 

o arranjo que sa pretende •• 

o trabalho come98 8 entrar nos alxos: .Estli quul 
born. A taxa deva flcar urn pouco malar a a selo 
de D. Marla deve sublr urn pouco mall. Isto felto, 

agradeca-.e a envlo de nova prova fotogriiflc ••. 

2.2 - AS FASES PORQUE PASSA 0 
ESTUDO DE UMA EMISSAO DE 
SELOS RELATIVAMENTE MO· 
DERNA ATE SER PERMITIDA A 
SUA IMPRESSAO. 

Nesta seccao parece-nos de grande In
teresse focar, embora suclntamente, -as 
voltas que um selo da- desde 0 esboco 
apresentado pelos servicos ·responsavels 
dOB Correlos ate a aprovacao que permlte 
iniciar a sua impressao. 

EBb~o aprelentado pelo. ServlQOB de Velores Poatals 
do extlnto Mlnl.terlo do Ultramar, para uma eml •• llo 
dastlnada As 8 col6nlas. Entregue ao artlsta desenha
dar com esta. IndlcaQoes: , Pede-se a obsequlo de 
fazer uma maqueta deste esboQo, envlando-nos depols 
uma prova fotogrBflca da mesma, com as dlmens!5es 

de 40/ 30 mm .• 
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Nas gravuras a segulr reproduzldas mos
tram-se as dlversas fases desse trabalho 
respeltantes a uma emlssao para 0 terrlt6-
rio colonial nessa altura, total mente, sob a 
adminlstracao portuguesa, composta de olto 
selos, em que as legendas sao bem elucl· 
dativas do saber, do Interesse, do carlnho, 
da nocao da responsabilldade e, por vezes 
ate, do desespero de quem dlrlgla os Ser
vlcos de Valores Postals do extlnto Minis
terlo do Ultramar. 

Julgamos extremamente curloso, sob todos 
os aspectos, 0 que passamos a referlr. 

Maqueta apresentada palo artlsta. Devolvlda com 
as prlmelr.. amend ••• 
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Nllo satlsfaz alnda. Indleam-se modlflea~oes: - «Nao 
est8 nas condlr;6es do esbor;o que entreguei. A palevro 
«correios. deve ser eliminada. A legenda .Ultramar 
Portugues. deve ser impressa em tlpo maior. No lugar 
da taxa devem ficar as datas u1853·1953., passando 
a taxa para baixo, 00 lado da legenda «Guinti.. A mol· 
dura a fazer para 0 seio de D. Maria, como se indicava 
no esbor;o que se entregou a lapis, deve ficar ligoda 

aos 8 braziles •• 

Voltam as modifiea~iies: uO seio de D. Maria deve 
ficar um pouco maior. A moldura de.ve ficar mais 
ligada aos braziles. A lagenda «S. Tome e Principe. 
deve ocupar uma linha apenas. Eiiminar a palavra 
«correios» visto ela constar do selo de D. Maria. 
A taxa deve ficar ao lade da paiavra «Moc;ambigueu 

e no seu lugar as datas 1853 e 1953. Pede·se para 
fazer nova maqueta, enviando·se uma fotografia da 
mesma depois de consideradas as correcc;iies aqui 

indicadasD. 

J ,. 
.. 

.1 

Novas altera~oes: uNao satisfaz ainda. Como se pedlu 
la, a legenda «Uitramar Portuguesu deve ficar com 
tipo maior. No lugar da taxa devem ficar as datas 
1853 e 1953 e no lugar destas a taxa. Aiargar um 
pouco mais 0 escudo em baixo. Substituir por cifrao 
os centavos. Pede.se nova prova fologratlca com as 

correcr;iies indicadas-. 

9 

Mals emendas: - «Verlfica·se que a legenda .. Uitramar 
Portugues. e 0 seio de D. Maria continuam em ponto 
pequeno, quando se pediu para os aumentarem um 
pouco mais. A taxa deve ser Impressa como se indicou 
ao lado da legenda «Moc;amblqueD e no seu lugar 
as datas 1853 e 1953. Pede·se 0 obsequio de nova 
prova fotogrlifica, que acompanharii esla, com as 

correcc;iies aqui feltas •. 
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Mas, apesar de tantas recomendaQoes, ha mals que 
alterar: - .Valha-me DeUB. Parece que vamos de mal 
a plor. Se padl que flzelsam a selo de D. Marla 
malar, para qua 0 dlmlnufram? A taxa dave flcar urn 
pouco malar. A bagueta que vern do salo da D. Marla 
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Nas gravuras a segulr reproduzldas mos
tram-se as dlversas fases desse trabalho 
respeltantes a uma emlssao para 0 terrlt6-
rio colonial nessa altura, total mente, sob a 
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melros ·representavam, uns, gravuras ape
nas com legendas e outros a efigle de 
D. Carlos. 

Ii - Cabo Verde 

a prlmeiro selo postal adesivo entrou em 
circulacao no ano de 1877, representando 
Igualmente uma coroa. 

III -Cuine 

De 1877 a 1881, foram usados na Guine 
os selos de Cabo Verde, com sobrecarga 
local Impressa a preto. 

IV-india 

as primeiros selos postals adeslvos come
caram a circular em 1871. Merece-nos uma 
referencla especial pelo motlvo que se se
gue. Sao os famosos, actual mente raros e 
carissimos selos nativos, cujo denteado a 
muito imperfeito devido ao processo primi
tivo com que fol feito. a desenho e da au
toria do Engenheiro Jose d'Assa Castel
-Branco e os cunhos foram gravados pelo 
ferreiro indigena Goindozo. Foram impressos 
tipograficamente. 

V - Mosambique 

Comecaram a circular em 1876, os primei· 
ros selos postais adeslvos do tlpo .Coroa •. 

a) a distrito de Inhambane foi provido de 
selos proprios de 1895 a 1920. Aproveitaram
-se os selos de Mocambique de 1886 com 
a etrgie de D. Luis I e de 1894 com a de 
D. Carlos, com sobrecarga Impressa a preto. 

b) Klonga 

Em 1916 teve selos pr6prlos. Aproveltou 
os selos de Lourenco Marques com sobre
carga local a vermelho. 

c) Lourenpo nAarques 

De 1894 a 1921, teve selos pr6prlos. as 
prlmelros selos apresentavam gravuras va
rlas e a etfgle de D. Carlos. 

d) Companhia de nAopambique 

Esta Companhia fol autorlzada em 1892 por 
um Decreto a emitlr selos para serem usa
dos nos territ6rlos sob a sua administracao. 
Em 1941 ao termlnar a concessao voltaram 
a Ser usados os selos de Mocambique. 

as primeiros selos da Companhla de Mo
camblque representavam a etfgle de D. Luis I 
(selos de Mocambique) com sobrecarga a 
preto e a vermelho no de 5 reis. 

e) Companhla do Nlessa 

Esta Companhia fol autorlzada em 1894, 
par um Decreto a emitlr selos para serem 
us ados nos terrltorlos sob a sua admlnlstra
cao. Em 1927 ao termlnar a concessao vol
taram a ser usados os selos de Mocambique. 

as primeiros selos desta Companhla sao 
iguals aos da Companhla de Mocambique, 
com sobrecarga «Nyassa- Impressa a preto. 

f) Ouelimane 

Este Distrito fol provido de selos pr6prios 
de 1913 a 1920. 

as primelros selos sao os de Africa Portu
guesa de 1898 (Vasco da Gama) com sabre
carga «Republica - Quelimane- e sobretaxa. 

g) Tete 

Este Distrito foi provido de selos proprlos 
de 1913 a 1920. Ate 1913 e depols de 1920 
usou os selos de Mocambique. 

as primeiros selos sao iguais aos de Que
Iimane alterando, como e 6bvlo, apenas a 
sobrecarga para «Republica - Tete •. 

h) Zambezia 

Este Distrito fol provido de selos proprlos 
de 1893 a 1920. Ate 1893 e depols de 1920 
us au os selos de Mocambique. 

as primelros selos representavam varlas 
gravuras e a eflgie de D. Carlos. 

VI - S. Tome e Principe 

Foram emitidos para esta ex-col6nia portu
guesa os prlmelros selos em 1869 tlpo 
aCoroa-. 

Flnalmentel oAprovado. Poderli Inlclar ... II Impressio, 
tal como se Indlcou, ou seJa com as cores originals 
do salo da D. Marla ados brazoes.. envlando-se 
provas dessas coras a medlda que forem sendo tlradal •• 

o selo emltldo para Moc;amblque 

Nos Correios e Telecomunicacoes de Portu
gal 0 processo seguldo a diferente. 

Com efelto, os servicos artisticos da refe
rlda Empress Publica atraves do seu consul
tor artistlco encomenda a um artlsta plastlco 
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a feitura de um selo ou de uma sarie de se
los Indicando 0 respectlvo tema e fornecendo 
alguns dados, com 0 mesmo relaclonado, 
caso consldere isso de interesse. 

a trabalho da feitura do selo o.u da serle 
de selos a concebido total mente pelo artista. 

De um modo gel'1al, os Servlcos Artisticos 
dos C.T.T. aceltam 0 trabalho sem qualquer 
reparo. 

a consultor artistico dos Correlos rara
mente faz uma ou outra observacao ao traba
Iho apresentado, aprovando-o, normal mente, 
sem emendas quando 0 mesmo e submetido 
a sua apreclacao, mandando imprimir 0 que 
foi encomendado. 

No entanto, nao basta que aqueles ServlCos 
considerem aprovados os desenhos dos se
lo.s,. e os mal1'dem Imprimir para que uma 
sene de selos possa ser lancada em cir
culacao. 

Torna-se necessario, com efeito, uma au
torizacao governamental dada at raves do Mi
nisterio dos Transportes e Comunicacoes, 
departamento este que faz publicar uma Por
taria no .Diario da Republica-, 1 serle, sem
pre que val ser posta em circulacao uma 
nova serie de selos postais. 

Na referida portaria alem de se mandar 
por em circulacao uma determlnada serle 
de selos, alude-se as dimensoes dos mes
mas, ao seu denteado, taxas, motivos e quan
tidades, como adiante se pode veriflcar: 

MINISTERIO DOS TRANSPORTES 
E COMUNICAC;OES 

SECRETAIUA DE ESTADO DOS TRANSPORTES 
E COMUNICA(:oES 

Correios e Telecomunicac;oes de Portu,gal 

Portaria n.O 706/75 de 28 de Novembro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Mlnistro dos Transportes e Co
municacoes, que, ao abrlgo das disposicoes 
do artlgo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 
27 de Julho de 1959, seja lanc;:ada em circu
lac;:ao, cumulatlvamente com as que estao 
em Vigor, uma emissao extraordlnaria de se
los, comemoratlva do 1.· centenarlo da So
ciedade de Geografia de Lisboa, com as dl
mensoes de 41,5 mm X 32,1 mm, denteado 
12,5X12, nas taxas, motlvos e quantldades 
segulntes: 
2$ - a estudo e medic;:ao da Ter

ra; 0 teodolito de Gago 
Coutlnho ............. ............ 5000000 
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8S - 0 estudo dos mares; 0 as
trolabio arabe da Sociedade 
de Geografia ................. .. 

10$-0 estudo do Homem nas 
suas relacoes com a Terra 

500 000 

500 000 

Ministerio dos Transportes e Comunica
coes, 14 de Novembro de 1975. - 0 Ministro 
dos Transportes e Comunicacoes, Walter 
Rulvo Pinto Gomes Rosa. 

Ha portarias que referem, tambem as 
cores dos selos. 

2.3 - TECNICAS DE FABRICO, TIPOS 
DE PAPEIS E DENTEADOS DOS 
SELOS POST AIS. 

Na presenca de um selo postal como 0 
representado na ultima gravura da seccao 
anterior tres perguntas se podem fazer, des
de logo, que nada tem a ver com a imagem 
que 0 selo nos procura transmitir. Essas 
tres questoes, referem-se exclusivamente aO 
fabrico do proprio selo. 

Assim. procurar-se-a saber qual a tecnica 
de Impressao que fol utiiizada, 0 papel de 
que e felto equal 0 seu denteado. 

Quanto a tecnica de impressao referire
mos tres grandes grupos em que se utilizam 
varios processos: 

1-. Em relevo; 2.· Em plano; 3.· Em cavado. 
A impressao em relevo pode definir-se 

como sendo as partes elevadas da forma 
impressora que, atintadas ,por rolos ou .bo
necas» passam a tinta ao papel. 

A impressao em plano e fundamentada no 
antagonismo entre a agua e as gorduras. 

A imagem a imprimir e desenhada com 
uma tinta gordurosa sobre uma pedra cal
carea de grao muito fino. Humedece-se a 
superficie da pedra com agua, a qual pene
tra nas regioes vlrgens da pedra. Passa-se 
com um rolo de tinta gordurosa (tinta lito
grBfica) na pedra, penetrando a tinta IIgei
ramente nas partes desenhadas fixando-se 
ai e delxando Intactas e Iimpas as partes 
humedecidas pel a agua. A leve camada de 
agua impede a aderencia da tinta. Assim, so 
a imagem e transferida para 0 papel. 

A este processo chama-se Iitografia, do 
grego alithos~ pedra e "graphein~ escrever, 
tendo sido inventado por Alois Senefelder 
em 1796, que, entao, residla em Munique. 

Modernamente a chapa de zinco ou alumi
nlo levemente granitada substitui a pedra, 

mantendo-se, no entanto, a designacao de 
litografla. 

Como variante do processo IitogrBfico te
mos 0 -off-set» que e, na realidade, um pro
cesso fotomecanico cujo emprego esta a 
atingir grande repercussao pelas suas enor
mes vantagens. Consiste em a Impressao 
IitogrBfica ser feita sobre um cilindro de 
borracha que, por sua vez, transfere a tlnta 
ao papel. 

A impressao em cavado ou tecnica calco
grBfica apresenta duas variantes que sao: 
o talhe doce e a heliogravura. No tal he doce, 
a forma e gravada pelo artista gravador a 
burll, em aco, e a tintagem da chapa ou 
cilindro impressor feita por um rolo au la
mina que delxa a tinta apenas nos sulcos. 
A tinta e depols pass ada para 0 papel por 
meio de uma forte pressao. 

A heliogravura tambem chamada rotogra
vura baseia-se na obtencao par meios foto
grBficos e quimicos, de uma gravura sobre 
um ciiindro de cobre em que os elementos 
que imprimem nao sao trac;os mas sim pe
quenas covas mais ou menos fundas. De
pols de tintado, 0 cilindro e Iimpo por uma 
lamina de aco denominada .raclette» que 
delxa a tlnta apenas nas covas passando ao 
papel por uma forte pressao. 

Vamos, final mente, indicar relativamente 
a cada um dos processos referidos uma se
rie de selos emitida em Portugal. 

Processo tipogratico - Gii Vicente - ana 
de emissao, 1973. 

Processo Iitograflco - Centenario do Nas
cimento de Vasco da Gama - ano de emis
sao, 1969. 

Processo Cloff·set» (variante do litogrBfico) 
- Protecc;ao a natureza - ana de emissao, 
1971-

Processo tal he doce - Escultores Portu
gueses - ano de emissao, 1971-

Processo heliografico -Infante D. Henri
que - ana de emissao 1960. 

* Quanto aos tipos de papeis que podem ser 
us ados no fabrlco dos selos postais indica
remos as nove mais conhecidos: 

Porcelana: A superffcie e macla e tem a 
briiho do aljofar. ~ preparado com uma ca
mada de gesso. 

Esmalte: A superffcie e acetinada e mais 
brilhante do que a do oporcelana., mas 
isenta de qualquer preparado. ~ a qualidade 
de papel a que os franceses, por semelhanc;a, 
chamam .glacee». 

Os selos fpram Impress as um a um, man
tendo-se 0 sistema de relevo ate 1876/80, 
sendo a pouco e pouco substituido pelo pro
casso estampado, muito mais barato e 
pratico. 

Os selos eram separados por corte ate
soura, processo este normalmente utilizado 
em todo a mundo. Porem, em 1848 0 irian
des Henry Archer, Inventor da maquina de 
perfurar, propos aos Correios Ingleses a in
troduc;ao do novo processo de perfurac;ao. 
Decorreram, no entanto, seis anos ate a in
troducao do novo metoda. Com efeito, so 
em 1854 a Inglaterra 0 adoptou, tendo sido 
o primeiro pais a faze-Io. 

Portugal adoptou a novo sistema passado 
13 anos, julga-se que em Fevereiro de 1867. 

Cre-se que a Casa da Moeda decidiu a 
compra da sua primeira maquina de picotar 
em Fevereiro de 1866, tendo-a encomendado 
a uma firma londrina e pouco depois a 
segunda a uma firma belga. Supoe-se que 
ambas as maquinas entraram em funciona
mento quase simultaneamente no referido 
ano de 1867. 

UM SELO DE D. MARIA II 

DA 1.' S£RIE EMITIDA EM PORTUGAL 

2- 1-2 - ILHAS ADJACENTES 

A) Arquipelago da Madeira 

Ate 1868 os Selos do Continente circula
ram em todo 0 Arquipelago. 

De 1868 a 1,880, fOi provido de selos pro
prlos devido it dlferenca de valor da sua 
moeda em ·relac;ao a do Continente. A par
tir de 1881 voltaram a circular definitiva
mente os selos do Continente, embora ti
vesse havido emissoes especials para a Ma
deira em 1898, 1925 e 1929. 
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o dlstrito do Funchal foi provido, porem, 
de selos proprios de 1892 a 1905, data em 
que voltaram a circular neste distrito, defi
nitivamente, os selos do Continente. Qs prl
meiros selos representam a effgie de D. Car
los. 

B) Arqu/pelago dos A90res 

Os selos do Continente cI·rcularam nos 
Acores ate 1868. De 1868 a 1931 0 Arqulpe
lago foi provido de selos proprios, devido 
a diferenca do valor da sua moeda em re
lac,:ao a do Continente. A partir de 1931 vol
taram a usar-se os selos do Continente 
por ter acabado essa diferenc,:a. 

De 1892 a 1905, os distritos de Angra do 
Heroismo, Horta e Ponta Dellgada, tiveram 
emissoes pr6prias. 

2- 1 -3 - TERRITOR lOS COLONIAlS AINDA 
SOB A ADMINISTRA~AO PORTU
CUESA 

I - Macau 

Comec,:aram a circular em 1884 os primei
ros selos postais adesivos do tlpo .Coroa». 

II- Timor 

Comec,:aram a circular os prlmeiros selos 
postals em 1886. Foram utilizados selos de 
Macau tl:ipo aCOrOa- com sobrecarga im
pressa a vermelho no de 5 reis e a preto 
nos restantes. 

2-1-4 - EX-COLoNIAS PORTUCUESAS, AC
TUAIS «PAiSES DE EXPRESSAO 
PORTUCUESA» 

I-Angola 

o prlmeiro selo postal adesivo comec;ou 
a circular no 1.· semestre de 1870, represen
tando uma coroa. 

o distrito do Congo foi provido de selos 
proprlos de 1894 a 1920. Ate 1894 e depois 
de 1920 usou os selos de Angola. Os pri-
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FtLtADO NA FED~RA~AO PORTUGUESA D:E flLATELIA (F. P. F.) 

Socio n." 451 da Associayso da Imprensa Nso-Diaria 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALM IRANTE REIS, 70-S.o-Dt.o (com elevodor) - L1S60A- t - Telef. 823936 

CORR.ESPONDINCIA : APARTADO 2669 - L1S60A-2 - PO R TUG A L 

tXPEDt'ENl'E - Ter~os e Sextos-fei ros, dos 21 as 24 haros, e sob ados, dos 16 as 20 horos 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA QUOTIZA<;AO 

L1SBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos. 20$00 por mes; Juniores .. 10500 por mes 

Continente (excepto Lisboa e Conce/hos Iimitrofes) Jlhas e ex-co/6nias 
Correspondentes .. 150$00 por ana . 
Juniores . . . . . . . 70$00 por ana ou eqUlvalente em moeda local 

Brasil. . . . . . . . . . .. { 100500 ana 
Espanha .... ... .. . 
Outros paises . . . . . . . U. S. $6,00., por ana 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO au SELOS 
EM CURSO. SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS. 

A SEVERA 
RUA DAS CAVEAS, 55 - 57 * Telef. 34006 

* PORTUGAL BAIRRO ALTO * LISBOA - 2 

RESTAURANTE TiPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

T Y PICA L RES TAU R A 'N T 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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VISITE 
0 

MUSE U DOS c. T. T. 
RUA D. ESTEFANIA, 175 - LISBOA 

A mais importante Coleq:ao Filatelica Nacional 

•••• 

HORA~IO : 

DAS 15 AS 18 HORAS 
E AOS DOMINGOS, DAS 10 AS 13 HORAS 

ENCERRADO AS 2 .. • FEIRAS E FERIADOS 

•• • 

COLECCIONE 
SELOS 
PORTUGUESES 

PARA INFORMA<;OES DE SAIDA DE NOVAS EMISSOES 

E PAGE LAS DIRIJA-SE AOS SERVI<;OS DE FILATELIA DOS C. T. T. 

RUA ALVES R'EDOL, 9 - 1.0 LISBOA 

p' •• • 

u::u 




