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BOAS FESrAS
Mais um Natal vamos festejar. a nasc/·
mento de um novo ana preparamo-nos para
celebrar.
Quando estamos prestes a voltar a ultima
folha do calendar/o, talvez por Mbito, cuja
origem se perde na noite dos tempos, temos a csperan9a que 0 ano prestes a despontar nos val proporc/onar todas as venturas que 0 ano -morlbundo. nos negou.
Tambem, umas vezes por formalismo, outras por bmlzade, desejamos a parentes e
amlgos, uma vez por ano, as prosperldades
que para n6s ambicionamos.
No momento conturbado e dfffcll que atravessamos, politlca, social, econ6mlca e financeiramente falando, havemos que medltar um
pouco, no sent/do desse habito sadio ultrapassar a nossa pr6pria pessoa e 0 clrculo
restrito dos que nos rodeiam. Devemos, com
efelto, com espirito crlstao, de forma mais
altruista, com uma Ie InquebrantBvel e uma
esperan9a verdadelra, dese/ar que um futuro
mais promlssor contemple todos os portugueses sem excep980, quaisquer que sejam
as suas lorma90es politlco-religiosas e as
suas condl90es s6oio-econ6mlcas.
Se no se/o da generalidade das famillas
esta quadra e, particularmenta, feste/ada, os
crlstaos comemoram-na de modo multo espe·
cial.
a Natal em sl mesmo reveste tal slgnlfi·
cado que ate os mais aguerrldos adversarlos
fazem, durante esta quadra, algumas horas
de treguas nos campos de batalha.
l natural e compreenslvel que tudo Isto
suceda, porquanto 0 aniversario do nascimento de Cristo com 0 que .representa de
fraternldade, to/erancia, am or e paz tem sldo,
desde tempos imemoriais, uma data que, de
gera9ao em gera9Bo, vem sendo transmltlda
como verdadelra heran9a social.
Todas estas razoes e 0 ensejo que temos
de dlrigir blgumas palavras aos nossos prezados leltores fazem com que seJa sempre
com ans/edade e muita alegria que vemos
aproxlmar i! quadra natalicia.

Ao fazer 0 balan90 do nosso ano filatelico
prestes a findar, temos, infellzmente, de dizer que a filatelia nacional continua a estar
-enferma •.
A doen9a de que sofre tem varias causas
e os apelos que fizemos nas -Boas Festas.
do ano transacto, com 0 unlco objectlvo de
Ihe minorar 0 -mal., foram pura e simples·
mente Ignorados. Defelto nosso que nBO nos
fizemos compreender? Culpa dos outros que
pensaram mals em si, nos seus interesses
materials, nas dlstln90es que tanto prezam e
que tanto 8pregoam desprezar?
Uma colsa e certa: M pessoas que alimentam, umas a sua valdade ,outras 0 seu orguIho, nao servindo ass/m, de modo algum, a
filatelia lusiada.
Nao e esta a ocasiao propicla para lamentar umas Po censurar outras.
Tambem n6s, nesta data, fazemos treguas
no -mundo. igualmente perturbado da fila·
telia portuguesa E, por Isso, abstemo-nos de
criticas severas, de ansilses profundas, de
reparos duros. Aprove/temos estas treguas
que 0 Natal tradlclonalmente proporciona para
lan9ar um novo ape/o aos dirigentes filatelicos, C.T.T., comerciantes e grandes fIIateIistas Intranslgentes, em suma, a todos os
que, de qualquer modo, podem contrlbulr,
com 0 seu bom senso, 0 seu trabalho, a sua
honestldade e os seus profundos conhecimentos, para e/evar bem alto 0 nome da
Fllatelia Naclonal, tendo sempre em vista,
como objectlvo prlmelro ,servlr a -causa·
filatelica e dela nBo se servlr.
Aos assoclados do C.F.P. que sao tambem
as nossos estimados leltores, agradecemos
todo a carlnho e apolo que nos tem dado, a
que const/tui mals um estlmulo para prossegulrmos.
Por ultimo e flnalmente em nome dos
Corpos Gerentes do grande C. F. P. e no
nosso pr6prlo dese/amos a todos os s6cios
de aquem e alem frontelras Festas multo felizes, votos que slio extensivos as Exmas. familias.
EURICO C. E. LAGE CARDOSO
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BOlETIM DO CLUBE Fll'ATt:lICO DE PORTUGAL
.CARTAS VINDAS DO BRASIL
PELOS PAQUETES TRANSATlANTICOS.
Unhas gerais deste volume da autorla
do Coronel Guedes de Magalhaes
Em Janeiro de 1798 foi institufdo 0 servil;:o
de .Correios Maritimos •• para a ligacao entre as diferentes territ6rios do espaco p~r.
tugues de entao. Simultaneamente. foram
reorganizados os Correios em cada uma
daquelas parcelas e e nessa data que aparecern as primeiras marcas postais. isto e.
comeca a Filatelia Lusa e Brasileira.
A tabela de portes fol de tal manelra bern
fixada que perdurou por mals de melo seculo. s6 sendo alterada it medida que 0 selo
postal ia sendo adoptado.
No volume em apreco apresentam-se as
marcas encontradas nas correspondencias
vindas do Brasil para Portugal em varias
epocas e ate it constituicao da Uniao Postal
Universal.
No periodo do Brasil colonial. mesmo ate
Julho de 1828. eram as correspondenclas marcadas com os carlmbos nominais das estacoes postais expedidoras; mas. aquelas que
eram directamente entregues a bordo recebiam 0 carimbo .COR.· MARITIMO. a~ chegarem a lisboa ou ao Porto.
Depols de Julho de 1828. as cartas chegadas a lisboa eram marcedas com 0 (Xlnhecldo .C. Est. de N.•• cuJas inicials signlflcam .Costa estrangelra de navio. e os
portes eram regulados p~r tabela mals onerosa; as que chegaram ao Porto recebiam
urn dos carlmbos .BARRA DO PORT •.
Coube aos paquetes brltiinicos urn papel
relevante na Iigacao postal e as correspondenclas por eles transportadas receblam a
chegada a lisboa a' marCa .P. BRIT.· •• sendo
os portes regulados p~r tabela especial.
Mas em Janeiro de 1857 iniciou-se urn
servico de paquetes transatlanticos. come. cado por a Mala Real Inglesa e que. poucos
anos decorridos. se estendeu a navios de
varias empresas e nacionalidades. A correspondencia por eles transportada recebia em
lisboa 0 carimbo datado .P. TRANSATlANTICO. e que era aposto a cores diferentes
para cada empresa.
Durante este 'periodo a .Compagnie des
Messageries Imperiales. impunha nas correspondencias carimbos da sua pr6pria organizacao. isto e. dos agentes em terra como dos control adores a bordo.
Na sequencia do estudo. 0 autor teve
oportunidade de descobrir Os carimbos especfficos do correlo marftimo de lisboa pa-

BOlETIM DO CLUBE FllATt:lICO DE PORTUGAL

ra 0 f1orto. executado antes e depois da
adopcao do selo adesivo e ate ao estabelecimento da via terrea.
A terminar. e apresentada ligeira nota do
correio dirigido da America do SuI para Espanha. com escala por lisboa.

SELOS
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Si:RIES, ETC.

H. Santos Viegas
RUA 1.. DEZEMBRO, 45-3.·
TElEF. 365852
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Telefone 856 -

ELVAS
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Selos e material filatelico
Jorge M. S. Lopes

Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret.
OLiVAIS SUL -

L1SBOA 6

3

AOS SOCIOS DO C. F. P.
Embora com um razoavel aumento
do numero de socios, 0 ClubeFila·
telico de Portugal tem vindo a deba·
ter..se com enormes dificuldades rna·
teriais 0 que, na realidade, nao a de
estranhar, 'se tivermos em conta que,
toda a subida de custos se 'r eflecte
necessariamente no dia a di'a de to·
dos nos e, portanto, na vida interna
de um Clube que, como 0 'n05SO, a
caminho dos 2000 socios, a ,um ver·
dadeiro mundo de canseiras, preo·
cupac;oes e dificuldades.
Aumentos salariais a que nao nos
pudemos eximir por for98 da lei e que
nem sequer sao exagerados, provo·
caram, contudo, sarios embarac;os
dada a fraca capacidade de res posta
do Clube sob 0 ponto de vista finan·
ceiro.
Os encargos com a tipografia onde
se prooede a feitura do nosso Bo·
letim aumentaram tambem de modo
multo significativo.
A subida dos :portes do correio
acarretou-nos um aumento de des·
pesa incomportavel para ·as nossas
possibilidades.
A ¥enda da casa, onde a ,"ossa
Sede esta instalada, tambem sofreu
este ano, um agravamento.
Serra para os nossos prezados con·
socios demasiado fastidioso se nos
permitissemos enumerar tudo aquilo
que, tendo subido de prec;o, colocou
as ((financ;as)) do nosso Clube Inuma
situac;ao nao diremos desesperada
mas, porque nao confessa·lo, bastante
preocupante.
Por outro lado, 0 ape'lo que diri·
gtmos aos nossos associados ·no Bo·
'etim '0. 288, de Dezembro de 1976
(pag. 13) nao encontrou 0 eeo que
0

nos esperavamos 0 que, sem duvida,
Impediu a ·reduC;ao das despesas com
a cobranc;a das respectivas quotas.
Em face do que acabamos de expor,
tendo em considerac;ao que os soclos
do C. F. P. semp~re souberam com·
preender as razOes dos nossos ape·
los, tendo em vista os poderes que
as normas estatutarias nos conce·
dem, a Direcc;ao do Clube Filatalico
de P,ortugal na sua ultima reuniao reo
solveu por unanlmidade:
1. Fixar 0 prec;o das quotas nos
quantitativos seguintes, 'a parti,r de
1 de Janeiro de 1978.
0

)

Mensais
Lisboa -

Socios Efectivos ...
ata 50 kms. de
Lisboa . . . . . ... . ... .. ... . ... . . .
Ju'niores (menores de 21
anos) Llsboa e arredores

25$00

Loca~idades

25$00
15$00
Anuals

Provincia - Socios corres·
pondentes .....................
Provincia - Socios Ju·niores
(menos de 21 anos) ... ...
Ex·Provincias Ultramarinas,
Brasil e Espanha - Socios
correspondentes ............
Estrangeiro - Socios carres·
pondentes .....................

200$00
120$00
200$00
300$00

2. M·x ar nova tabela para os anun·
cios a publicar no Boletim do C. F. P.,
a partir de 1 de Janei,ro de 1978.
0

)

Pagina ...............•............
Meia pagina .................... .
Quarto de pagina .............. .
Oitavo de pagina .............. .
Economicos minimo, 5 Unhas
Cada Jinha a mais ...........•

600$00
400$00
250$00
150$00
25$00
5$00
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0

)
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0

)
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Todos os pre~os sao liquidos, acres·
cidos de 10 % de Imposto de Selo.
Espera a Direc~ao do ,C. F. P. a me·
Ihor compreensao 'para estas medidas
por parte dos associados. Os s6cios
que neste momento se enconi'ram a
~rente dos destin os do Clube tern a
consciencia plena que esta tomada
de posi~ao pode ·nao ser simpatica.
Uma coisa e certa: os dirigentes do
C. F. P. tudo Item feito, nao so para
o manter como, ,se possivel, para 0
engrandecer ainda mais. 0 sacrUicio
tern e 'deve ser colectilVo. 0 Clube
Filatetico de Portugal e de todos nos,
seus associados.
A OIRECCAO DO C. F. P.

NUMlf.llARTL LOA.
Compra e vende
SELOS
MOEDAS
MEDALHAS
C'al~da

do Carmo, 25 5/1 - Esq.

TELEFONE 366207

LISBOA-2

YISIT( AS INSTAlACO(S

D:O SEU CLUBE

Domingos Sacramento
Mercado Filatel'ico de Lisboa
Rua do Cruclfixo. 28 -

Tefef. 324891

LlSBOA - 2

*

VARIADO SORTIDO DE SERIES COMPLETAS E SELOS ISOLADOS. DE PORTUGAL E ULTRAMAR

*

TODO 0 MATERIAL NECESSARIO
AO FILATELISTA

*

ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR,
EDICOES SIMOES FERREIRA, DOMINGOS DO SACRAMENTO e ELADIO
DE SANTOS

«Os Paren,tes Pobres»
Dos Correlos e Telecomunicac;oes de Portugal recebemos um amavel oficio no qual
a Conservadora-Chefe do Museu dos C.T.T.
nos Informa ter apreclado 0 artlgo em eprgrafe publicado no n.6 293 deste Boletlm, da
autoria do nosso s6cio n.O 44.
Embora possamos ferir a modestla do nos50 prezado cons6cio, resolvemos dar a conhecer aos nossos leltores 0 nome do autor
do citado artigo. Trata-se do 'nosso querido
amigo, distinto medico, grande tilatelista, antigo e prestlgloso dirigente no nosso clube,
Dr. Antonio d' Almeida Figueiredo, que vem
colaborando no nosso Boletlm com uma asslduldade que multo nos agrada.

NATAL 77-DE COMO' UMA VUtGAR AULA DE DESENHO
ACABOU POR CORBER MUNDO'
No dla 29 de Novembro realizou-se no
edlficio da Admlnlstral;ao dos CTT/TLP a
pequena cerimonla da entrega de premlos
as 4 crianl;as autoras da emissao de selos
uNATAL 77 •.
Como fol ja noticiado, os CTT pediram a
colaboral;ao das escolas no senti do de enviarem desenhos para a emissao do Natal.
Assim, 101 escolas espalhadas por todo 0
Pais aplicaram-se na aula de desenho, tendo
sido escolhidos quatro desenhos.
E, assim, vieram a Lisboa, a convite da
Administral;80 dos CTT/TLP, a Carla e Paula
do Sardoal, Rosa Maria de Agueda e a Maria do Sameiro de Braga acompanhadas dos
pals e de dOis professores: Dr.' Olga Varandas (Braga) e Dr. Germano Santos (Sar_
doal).
Os premlos foram entregues pelo Adminlstrador dos CTT / TLP Dr. Pereira Dias e a
cerimonia assistlram alguns jornalistas.
A Rosa Maria responde com a vontade a
todas as perguntas e afi.rma que quando estava a fazer 0 desenho -as outras colegas
dlziam que nao estava bonitoo. E 0 -selo.

da Rosa Marla e um festival de cor: uma
estrela cadente desce do ceu servindo de
berl;o ao menlno Jesus ao pousar no chao.
A Paula e a Carla, do Sardoal, eram alunas
da mesma escola (0 concurso fol reallzado
em Marl;o do ana passado). Os seus desenhos demonstram a utHizac;ao de tecnicas especfflcas. Alias 0 professor Germano Santos - vlu ja alunos seus premlados noutros
concursos.
o desenho da Maria do Samelro (Braga)
e feito em fundo preto a lapis de cor.
Pela 1.' vez 0 selo da emlssao de Natal
sera feito a partir de desenhos infantis. Fol
com grande surpresa que as crlanl;as se
aperceberam que os seus desenhos iam ser
espalhados por todo 0 mundo em milhares
de exemplares.
No dia 3D, 0 programa prosseguiu com uma
vislta a Casa da Moeda, onde as 4 concorrentes puderam ver como os seus desenhos
se transtormaram nos selos da Emlssao uNatal 77-.
Da parte da Tarde vlsltaram 0 Museu dos
CTT, termlnando assim 0 seu curto relnado
de vedetas.

ULTIMOS ACONTECIMENTOS
AEROFILATELICOS
Da TAP PHILATELIC CLUB ree-ebemos um
comunlcado sobre 05 ultlmos aconteclmentos
filatelicos que, gostosamente, transorevemos:
22/24 de Novembro - 10.' Aniversario do
voo Inaugural Lisboa/Blssau/L~sboa.
4/5 de Dezembro -15.' Aniversario do Servic;o Llsboa/Las Pa}mas/L1sboa.

dos C T T / T L P, Dr. Pereira Dias com as crianr;as
e uma das professoras que as acompanhou
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GOSTO DE COL£CCIONAR

o decalogo do filatelista
Tem sldo publicado em dlversas revlstas
de Hngua Inglesa e espanhdla 0 segulnte
decalogo, cuja primeira publlcac;ao apareceu
em -Weekly -Philatelic Gossip. sob 0 titulo
-The Creed of a Philatellst-:
1.° Tratarei com carlnho, repelto e smor
tudo 0 que concerne aos selos e a filatelia
pelas muitas heras de prazer, dtstracc;ao e
cultura que me proporcionam.
2.0 Acooolclenarel e apresenta~ei os meus
selos de tal manelre que as outras -pessoas
ver~fiquem tratar-se de col sa dlgna rle ser
eSflmada.
3.° Auxi'llarel, de acordo com as mlnhas
possibnlldades econ6micas, as publlcac;oes
que se dediquem a filatella, para que 0 seu
Interessante trabalho possa progredir.
4.o Contrlbulrel para as assoclac;oes locais
dedlcadas a filatena, de acordo com as mlnhas possibilidades, e sempre estarel disposta aos trabalhos indlviduais que me sejam pedidos, se estes quadrarem com as
mlnhas faculdades.
5.° Colaborarel e temarel parte nas cx.posic;oes das colectlvidades locals e ate noutras mals Importantes se as mlnhas possibilidades economicas e metellcas mo permltl rem , apresentaooo 0 mel'her da ml'l1ha
colecc;ao com 0 fil~me prop6slto de ganhar
algum premlo sa 0 merecer, todavia tambem
mostrando 0 suflclente e~lrito desportivo
perante os outros concorrentes que se mostrarem mals merecedor.es.
6.° ,Esforc;ar-me-el por atralr outros ao
campo da filatella, pelo merlOs em numero
nao ,I nferior a dols, a iWm de que este passatempo 1!enha cada vez mals praticantes,
e quando me toque delxar este mundo sejam ,pelo menos dols frIatelistas a suprllT
a minha vaga.
7.° Trabalharel activamente -no sentido de
Interessar a juventooe neste campo magnifi.co, ajudanoo os mals novos a comec;a.,
e ,procurando fazer com que 0 Intoresse
pelos selos consl!i!l:ua uma faceta do seu
caracter pela vida fora.
8.° Aceitarel 0 pr,lncfplo da cooroenar;:iio
dos meus esforvos com os dos outros filateIIstas, para que a HlateHa posse organ!zar-se campl'etamente no plano naclona!.
9.° Reconher;:o que a fllatelia alguma colsa fez por mim.
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10.° Por gratldiio, por boa-vontad-3, e ate
no meu pr6prlo Interesse, sempre me disporei a trabalhar pela filatella 0 mais que
possa.
Tradur;:iio e adaptar;:iio de

ANUNCIOS ECONOMICOS
TABELA DE PUBLICIDADE' {MfNIMO, ATE 5 LlNHAS
• CADA LlNHA A MAIS

25$00
5$00

JOS~ DA COSTA MOREIRA

Vendo FDC, postais maxunos, cartas antigas, ~royas, _erros, ensaios de cores e tudo para
especlaliza!;ao. Consulte e alguma coisa encontrarai de interesse.
FELIX DA COSTA ILHA - ALCOENTRE.

(A publica{:8o deste decalogo s6 fol possivel por amavel colabor8{:80 do nosso prezado amigo Dr. Rene Rodrigues da Silva, que
nos envlou uma fotoc6pia do texto pub/icado
num jornal portugues).

SELOS NOVOS EM CIRCULACXO - Em
de seus pedidos, pode enviar-nos
selos das emissoes nacionais, para uso na
correspondencia. Uma boa ocasiiio para se
desfazer do que tiver a mais. SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
liquida~iio

M. ALB U QUE R QUE
58. St. Marks Road
LONDON, W.10 - ENGLAND

Selos para Coleccionadores

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

Inglaterra - Imperio BrltAnlco
IIhas do Canal- Irlanda
PORTUGAL e EX-COLONIAS

NOVAS EMISSOES - Fome~o novidades
de qualquer pais ou tema, nas meIhores condi!;oes. Pe!;a circular de inscri~ao, prontamente
remetida. SERGIO lSIMOES - CALDAS DA
RAINHA.

Crande Stock de Inteiros Posta is
de Portugal e Territorios
Uttramarinos
Tematica NATA L especializada

V. QUE SABE ESCOLHER ... pois clarol
EscqIhe foIhas em formato intemacional, modelos normal e luxo, para montagem das suas
colec~es, editadas por SERGIO SIMOES CALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra.

Compra e Venda de Colecc;oes, Lotes,
FOe, Catalogos Estrangelros, Albuns
e outro material filatellco
Consulte-nos ou envle hole mesmo a
sua /ista de fsitss
Aceltamos cheques em ESCUDOS

COMPRO. F.D.C., provas, ensaios
relacionados com os temes cVeiculo;
torizados:., cGuerra:. e cRefugiados:..
viar propostas a Paulo sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

PORTUCAL - ULTRAMAR
REMESSAS A ESCOLHA
com selos ·novos e usados

MATERIAL FILAT1!:LICO - Tudo 0 que
pretender. Solicite pre9arios. que prontamente lhe serao remetidos. Fa!;o remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.

E'm pagamento, aceito selos em
qua,ntidade
Pedir tabela de valorizac;io
e condic;6es de troca

OS SELOS QUE PRETENDER e 0 material filatelico que desejar. encontranl por
certo em SERGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA. Pe!;a pre!;anos.

SANCHO OSORIO
Apartado 1312

etc.,
MoEnRua

L1SBDA-l

I

100 U. S. for 100 large Portugal - MILLER
361 E. 25th. ST. Brooklyn, N. Y. 11226:
U.S.A.

Ofere!;o: lhilia, Vaticano e S. Marino.
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ing!. Aldrovani Costantino - 40.060 Villafontana.
Bologna. Itailia.
- . ,
Com pro, Troco e Vendo selos chissicos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo albuns
e material filatelico. A. Borges Brito BARREIRO - Portugal - Telefone 2272329.
Com pro e vendo selos novos e usados
Portugal e Col6nias, Novos Paises Lingua Lu:
sa e Estrangeiros, assim como todos os Temas, Blocos, Sobrescritos, etc. Remeta Listas em DUPLICADO e selo 4$00 para resposta a: SILVA PEREIRA, Rua Antonio Nobre, 43-2.°, Dt.° - LISBOA 4 ou Telefone 784816.
COMPRO TUoo; colec~oes, Iotes, conjuntos, cstocks~, novos e usados. de ,Portugal,
UItramar e Estrangeiro. Principahnente coIcc~oes espccializadas, interessam-me muito.
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
Compro, venda, selos nacionais e estr:mgeiros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto. lote
434-4.° E. Ret. - Olivais Sui, Lisboa 6.

I-Ioracio R. Tripoli. Blanco Enselada 917.
Buenos Aires (1428) Argentina. Pode fomecer aos socios os selos da Argentina que se venham a emitir referentes ao Campeonato Mundial de Futebol 78, venda ao valor facial.
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L1SBDA-l

I
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- . ,
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sa e Estrangeiros, assim como todos os Temas, Blocos, Sobrescritos, etc. Remeta Listas em DUPLICADO e selo 4$00 para resposta a: SILVA PEREIRA, Rua Antonio Nobre, 43-2.°, Dt.° - LISBOA 4 ou Telefone 784816.
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UItramar e Estrangeiro. Principahnente coIcc~oes espccializadas, interessam-me muito.
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
Compro, venda, selos nacionais e estr:mgeiros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto. lote
434-4.° E. Ret. - Olivais Sui, Lisboa 6.

I-Ioracio R. Tripoli. Blanco Enselada 917.
Buenos Aires (1428) Argentina. Pode fomecer aos socios os selos da Argentina que se venham a emitir referentes ao Campeonato Mundial de Futebol 78, venda ao valor facial.
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Desejo corresponder-me para troca de novidades com filatelistas dos seguintes paises:
Espanha, Mo!;ambique, Angola, Cabo Verde.
Francisco Lavarda. Venancio Aires, 1105.
Santiago. RS. Brasil.
Selos. Compro e vendo.
Lotes, cstocks~, col~es novos ou usadol.
Tenho grande cstocks~ de selos classicoI,
novos e usados, em exemplares de excepcional qualidade, bern como todos os restantes
do continente, e senes do Ultramar.
Rua da Penha de Fran!;R, 256-2.0 -Esq.
Telefone 833878.
PROVAS, NAO DENTEADAS, ERROS E
ENSAIOS DE COR - Esta e uma das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
aprecia!;ao. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
Estou interessado no seguinte: Portugal Numera!;ao Eladio Santos. Selos usados: 388,
389, 390, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411,
412, 551, 558, 560, 561, 562, 568, 625. Blocos
1 8 e 12. Condi!;oes a combinar. Resposta
a'Tel. 41107 ou carta a Pedro Jose Waddington Peters - Av. Joao Crisostomo, 81-4.°,
Lisboa-1.
Contra 100 selos comemorativos diferentes
de preferencia das tematicas Natal ou religiosas, envio outros do mesmo valor. Servic;o de
Novidades de Italia e do Estado do Vaticano.
Quintavalle Alberto. Via Dei Mille n.o 18
35.100 Pad ova (Italla).
SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DlA
Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que
colecciona. Faremos envio para aprecia!;ao.
S~RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.
Filatelista finlandes quer contactar com filatelistas de todo 0 mundo.
Envie-me 125 selos ' diferentes do seu pais.

Eu depois enviar-lhe-ei 125 selos diferentes
finlandeses.
.
Olavi Palevuo - Helsinginkatu 28 B 4800530 Helsinki 53, Finlandia.~
Compro sobrescrito, nao circulado, com a
serie completa Cavalinho, com carimbo de
1.0 dia do Porto e 0 selo de Angola n.O 19
S. F. (Correio aereo 50 Ang.). Tambem posso fazer transac!;iio por troca. Joaquim Gon!;alves da Costa, Rua Teixeira Pascoais, 3-2.°
Eso., Lisboa.
Yvert 1977. 3 volumes. Impecavel. Vendo por 650$00. Resposta it Secretaria do Clube ao n.O 20.
Vendo senes completas novas paises expressiio portuguesa, F.D.C. Erros de S. Tome.
Pre!;o sem concorrencia. Envios a cobran!;a
por conta do comprador, Antonio de Matos
- Rua Padre Francisco A1vares, 27-2.° esquerdo - Lisboa 4.
Reinado D. Carlos. Procuro bons selos novos, cartas, inteiros, documentos, ensaios, provas, etc. Compro ou troeo H, Torres. Portela,
lote 96-3 E - Sacavem.
Estou interessado em 25/50 selos usados
das Ultimas emissoes de Portugal, Fran!;a,
Alemanha Ocidental, Grecia e Outros Paises
da Europa OcidentaI. Isabel Pqrtillo. Perez
Galdos 5 p. 26 Valencia 7 - Espanha.
Alemanha Oriental. Incompleta. Com 1.441
francos de selos novos e 1.153 francos usados.
Vende maior oferta - Antonio de Matos R. Padre Francisco Alvares, 27-2.°, Esq.o Lisboa 4.
Timbres, Stamps. Sellos Briefmarken. Je
donne des noveautes de la Belgique, France,
Malta (Republica), Gilbraltar, Liechtenstein,
Grande-Bretagne, Israel, Autriche, Yougoslavie Faroer, ONU, Eire, Ghana, Channel, Islands, Espagne et Portugal. Service des noveautes. Ecrire premier Tino de Palma. Via
A Tortora 31-Pagani (SA) 84016 Italia.
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Pretendo senes Portugal c/ carimbo 1.° dia,
so c/ margem de canto e carimbo apanhando
metade margem e metade selo.
Indicar series disponiveis e pr6!;os a:
Eng. Carlos Ramalho Guerra - Rua Ramalho
Ortigao, 11-5.° Dto. - Lisboa.
Portugal, novos, born estado, cabilogo
S. Ferreira, pretendo: 195 - 356. Idem Mo!;ambique: 18 - 33 - 37 - 40 - 66 _
67 - 69 - 72 (usado) - 81 - 99 - 101
191 - 199 - 245.
Resposta c/ pre!;os individuais a: Eng. Car.
los Ramalho Guerra - Rua Ramalho Ortigao,
11-5.° Dto. - Lisboa.
Desejo series e FDC de Portugal, Espanha,
Fran!;a, Inglaterra, Paraguai, e Paises Arabes.
Ofere!;o Romenia, URSS, DDR, Checoslovaquia, Polonia e pintura de todo 0 mundo. Correspondencia em frances, ingles e espanhol.
Dr. Claudia Secuiu - Str. Cameliei, n.O 10BI-38 Ap-52. 2 000 - PLOIESTI ROMANIA.
CATALOGO YVERT - 1978 - Completo, 3 volumes, esc. 1.500$00, Cerca de 3.000
paginas de grande formato, descrevendo os
selos de todo 0 mundo. Envia-se a cobran!;a.
S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES CALDAS DA RAINHA.
1978 Catalogo de selos do Japiio S3,OO US
ou equivalente. Resposta por aviao 3 C.R.I.
Desejo trocar series novas e usadas (Flora,
Fauna, Caminhos de Ferro, Musica) Base
Yvert au Scott. Dou todo 0 mundo. JAPON
FILA-Shogo Uji, P.O. Box 57 Den-enchofu-Ohta, Tokio, 145 - JAPAO.
Deseo Canje de sellos con todo el mundo
Sellos nuevos, usados, FDC, revistas, y Campeonato Mundial de Foot-Ball Argentina 78.
Contestacion aerea asegurada. Castella no e
Ingles. Horacio R. Tripoli. Blanco Encalada
917 Buenos Aires (1428) Argentina.
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Compro selos ao quilo. Comemorativos,
250$00/kg; ordinarios, 40$00/kg. Resposta ao
Apartado n.O 4136 - Lisboa 6.
Deseo series de nuevas emisiones, compietas y sin uso, maximuns. ofrezco Brasil. Waldemar de Oliveira Passos. Rua Politeama de
Baixo, 45. 40000. Salvador - Bahia - BRASIL.
Compro - Troco - Vendo - P. A. Angola - Portugal - A. Sui - Fauna - Flora
- Religiosos - Desportos. Luis Manuel _
P. Visconde Abran~ha, 2 - ABRANTES.
Compro, selos usados da Companiha de
Mo!;ambique, com carimbos com 0 nome da
esta!;ao bern visivel. MARIO TORRES GOMES-Av. Conde Valbom, 67/1.°
LISBOA.

Casa Filafelica J. ELL
FUNDADA EM 1940
Novidades _pre _
m..ho.... III'8fM

Material fii'tatetico
HAWID, LEUOHTTURM e SAFE
EM STOCK:
MAIS DE 7.000 S~RIES DIFERENTES
DE TODO 0 MUNDO

S~RIES COMPI.JETAS NOVAS DE
,PORTUGAL ,E ULTRAJM~R

Rua da Prata, .184-2. -Esq.
D

Telefone 323508
LlSBOA-2

Revista Filatelica Portuguesa. Uma revista ao servi~o do coleccionador.
Assinatura ainu a I (11 numeros) 170$00. Envia-se eX'emplar amostra a
Quem 0 solicite e envie 5$00, em selos. para portes e despesas de expedj,e nte. Esoreva-nos. ,pra~a Artur Portela, 2-5.° Dt.O - Lisboa 4 PORTUGAL
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MOSTRA FILATtLICA COMEMORATIVA
DO «D'IA D'D SELO"

CORREIO EM TIMOR PORTUGUtS
DURANTE A OCUPA~AO JAPONESA
(1942.1945)
Por: JOS~ RODRIGO DIAS FERREIRA

E

'Certame Comemorativo do 34. Aniversario do Glube Alatelico de Portugal
0

Em Llsboa, na Travessa do Cal ado, 2, 1."
num Salao gentilmente cedido pel a Junta da
Freguesla da Penha de Franc;:a, 0 Clube Filatelico de Portugal organizou uma -Mostrafilatelica comemorativa do XXIII Dia do Selo.
Este certame filatellco teve 0 patrocinio
dos C. T. T. e da Federac;:ao Portuguesa de
Filatelia. tendo estado patente ao publico
de 1 a 3 de Dezembro.
De entre os varios convidados pelo Clube
organlzador, particlparam nesta - Mostracom colecc;:oes tematicas, os segulntes filatelistas:
1-

23-

46-

7-

Ant6nio Jose Bonina - Damala
Sulcando os Mares
Dr. Romano Caldeira Camara - Oeiras
Turismo em pafses latinos
Dr. Eurleo C. E. Lage Cardoso - Lisboa
Escritores Unlversais (Poetas, Drama_
turgos, Contistas, Novelistas, Romanclstas e outros prosadores)
Victor M. Carma Correia - Lisboa
Pesca
Felix da Costa Ifha - Alcoentre
Jesus Cristo
Raul Soares - Lisboa
Camlnhos de Ferro

o Clube Filatellco de Portugal edltou,
como de costume, urn sobrescrito comemorativo, tendo Os C. T. T. mandado cunhar urn
carimbo comemorativo que fOi aposto na correspondencia apresentada no dia da Inaugurac;:ao, no posto de correio que funcionou no
local da -Mostra-. Aos sete expositores que
partlclparam neste Certame 0 C. F. P. oferece
uma medalha comemoratlva do evento.
As comemorac;:oes do XXIII Dia do Selo
culminaram com urn jantar, cuja iniciativa
pertenceu a urn grupo de filatelistas frequentadores assiduos da sede do Clube.
.Esta inlciartiva mereceu desde logo total
concor.dancia Ida dl'recc;:ao do C. F. P., ate
porque se reiniciou, deste modo. uma toradic;:ao que tinha sido interrompida ha 15 anos.

Com efelto, num restaurante da capital,
reuniram-s-e, para confraternizar varios filatelistas alguns dos quais se flzeram acompanhar de suas mulheres e nlhos. Fol uma
reunlao agradavel num ambiente simpatico e
acolhedor. Rodo 0 repasto e depols do presidente da direcc;:ao do C. F. P. ter pronunciado algumas palavras alusivas ao dia que
se comemorava, foram distribufdas medaIhas aos filatelistas presentes que, em 1976,
partlciparam nos certames filatelicos organizados pelo Clube Filatelico de Portugal.

*
Tambem no mesmo dia e no mesmo local,
o C. F. P. resolveu, Igualmente com 0 patroclnio dos C. T. T. e da F. P. F. inaugurar urn0
certame destinado a comemorar 0 seu 34.
Anlversario.
Em vitrlnas preparadas especialmente para
o efelto estiveram em exposic;:ao as recompensas obtidas em exposic;:oes nacionais e
internacionais pelo Boletim do Clube, bern
como varios trofeus oferecidos.
Tudo 0 que esteve exposto, representa,
sem duvida, 0 prestiglo de que 0 Clube de
todos n6s dlsfruta tanto no Pais como no
estrangeiro, partlcularmente atraves do seu
boletim que se publica ha trlnta e dois
anos.
Fol tambem edltado pelo C. F. P. urn sobrescrito comemorativo, tendo os C. T. T.
mandado cunhar urn sugestivo carimbo para
comemorar 0 evento, que foi utilizado na
correspondencia apresentada no posto de
correia que funclonou no local da exposic;:ao
em 1 de Dezembro.
Selol de Portu90l, 1Iitromor • Estrongelro.
Novidodes. Temotlcol. Sobrascritos de 1.0 dio.
- - TODO 0 MA11ERIAL FILATtLiCO - -

BASTOS & CAMPOS, LDA.
R. MARIA ANDRADE, S5
LISBOA-l

Tel.f. 834108
(PORTUGAL)
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Na cronologia da Guer.ra do Pacffico, 0 dia
e asslnalado com
o ataque da ForQa Mista flO Estrelto de Bandung, sendo afundado 0 .Piet Heln-, da Armada Real Holandesa. Ataque a OW (Timor
Portugues) e a Kupang (TImor Holandes). Ocupac;:ao de Bali e de Telok Betong.
A 3 de Setembro de 1945, nmor era reocupado.
Historicamente tudo esta certo. Mas filatelicamente 0 que se passou?
J: esta ultima parte 0 que mals nos interessa e que vamos fazer 0 possive] por arquivar nas flossas paginas tudo ou quase
tudo 0 que fol publicado, resultado das nossas pesquisas durante 35 anos, data que nos
separa desde 0 primeiro dia da ocupac;:ao.
Contudo, tudo e muito obscuro e nao fica dita
a ultima palavra sobre tao palpltante assunto.
Se voltamos passado tanto tempo e porque
consideramos dever dos fi·latellstas darem
a estampa, os seus conhecimentos e que tudo
Isto possa entusiasmar a que outros venham
a relatar por ,exemplo: 0 que se passou
antes. durante a ap6s a descolonizac;:ao de
Angola, C. Verde, GUine, S. Tome e MOI;amblque. 0 1:rabalho sobre S. Joao B'aptista de
Ajuda ja esta publicado desde ha anos.
Fol Artur de Vasconcelos, quem primeiro
procurou saber 0 que se tirma passado am
Timor e no seu -Mercado F.llatelico- de
20 de Novembro de 1945, podia ler-se 0 se9 ulnte:

~o de Fevereiro de 1942

Os selos de Timor durante a ocupa{:iio
japonesa
Escreve-nos 0 sr. Jose Fer,reira da Rocha,
marinheiro portugues em aguas de Timor:
.Acuso a recepc;:ao do seu radlograma. Desejo l,"fo~ma"lo de que durante a ocupac;:ao
japonesa de Timor tudo foi destruido e nao
se fizeram nem oovos selos, nem sobrecargas sobre qua'iquer emissao O'aolonal ou estrangelra.
Ora. como a destruic;:iio atinglu os .stocksde selos da Col6nia, nao havla f6rmulas de
franquia para correspondenclas. As cartas ou
qualsquer outras modalidades de comunicac;:ao
postal, eram entregues, pelos portugueses
detldos nos campos de concentrac;:ao, ao res-

pectivo comando nip6nlco que, por sua vez,
asreexpedla de diversas manelras.
Nao -houve, portanto, qualquer emissao ou
sobrecarga durante esses negros dias da
ocupac;:ao, tendo a -Coluna Negra- (so'ldados
japoneses) destrufdo pelo fogo 1:oda a exlstencia, da Col6nia, dos selos nacionaisl
Quanto a Macau nada Ihe posso dlzer por
estar distante, ·Isto e, a 5 dies de navegac;:ao.
Talvez que 0 barco em que me encontro
va ate la por trazer 0 Comandallte da -Comissao Expedlcionaria as Col6nlas D , 0 qual
precisara de completar 0 seu relat6rlo, e,
neste caso, oportunamente Ihe darei mals
',"formes-_
Mais tarde no mesmo Mercado Filatelico
no numero 21/22 de Janeiro a Abril de 1946:
Selos de MO\=ambiqult com sobrecarga
de Timor
Correspondentes nossos, em Lourenc;:o Marques, informaram·nos de que os selos de Mec;:ambique, com a sobrecarga de rimor que
foi efectuada na Imprensa Nacional daquela
Provincia Ultramarlna, foram embarcados, na
sua totalidade, no paquete Angola, com es
tropas de ocupagBo.
IEstes selos, chegados a Timor, nao foram
postos a venda, 0 que se prova pela clrcunstancia de a correspondencia, dali para Moc;:ambique, ter sldo envlada sem franqula,
sendo de sup~r, por isso, que 0 venham a
ser logo que a situac;:ao se normalize.
Recentemente, porem, fol-nos dito pelo
Snr. Jaime Ribeiro de Oliveira, de Viseu, que,
por Informac;:oes recebldas de fonte fidedigna,
sou be que a recente emlssao de selos de
Moc;:amblque com sobrecarga de Timor nao
foram postos a circular, e que, em virtude
de terem demorado a sua chegada aquela
Col6nia, chegaram a tempo os selos emitldos
na Metr6pole. Assim, e dada a especl1lac;:ao
que se pretendia, em certos melos, par em
pratlca, foi ·resolvido que toda a emlssao
com sobrecarga fosse quelmada .
E final mente, no mesmo - Mercado Filatelico- n.O 24 de Setembro/Outubro de 1946.
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MOSTRA FILATtLICA COMEMORATIVA
DO «D'IA D'D SELO"

CORREIO EM TIMOR PORTUGUtS
DURANTE A OCUPA~AO JAPONESA
(1942.1945)
Por: JOS~ RODRIGO DIAS FERREIRA

E

'Certame Comemorativo do 34. Aniversario do Glube Alatelico de Portugal
0

Em Llsboa, na Travessa do Cal ado, 2, 1."
num Salao gentilmente cedido pel a Junta da
Freguesla da Penha de Franc;:a, 0 Clube Filatelico de Portugal organizou uma -Mostrafilatelica comemorativa do XXIII Dia do Selo.
Este certame filatellco teve 0 patrocinio
dos C. T. T. e da Federac;:ao Portuguesa de
Filatelia. tendo estado patente ao publico
de 1 a 3 de Dezembro.
De entre os varios convidados pelo Clube
organlzador, particlparam nesta - Mostracom colecc;:oes tematicas, os segulntes filatelistas:
1-

23-

46-

7-

Ant6nio Jose Bonina - Damala
Sulcando os Mares
Dr. Romano Caldeira Camara - Oeiras
Turismo em pafses latinos
Dr. Eurleo C. E. Lage Cardoso - Lisboa
Escritores Unlversais (Poetas, Drama_
turgos, Contistas, Novelistas, Romanclstas e outros prosadores)
Victor M. Carma Correia - Lisboa
Pesca
Felix da Costa Ifha - Alcoentre
Jesus Cristo
Raul Soares - Lisboa
Camlnhos de Ferro

o Clube Filatellco de Portugal edltou,
como de costume, urn sobrescrito comemorativo, tendo Os C. T. T. mandado cunhar urn
carimbo comemorativo que fOi aposto na correspondencia apresentada no dia da Inaugurac;:ao, no posto de correio que funcionou no
local da -Mostra-. Aos sete expositores que
partlclparam neste Certame 0 C. F. P. oferece
uma medalha comemoratlva do evento.
As comemorac;:oes do XXIII Dia do Selo
culminaram com urn jantar, cuja iniciativa
pertenceu a urn grupo de filatelistas frequentadores assiduos da sede do Clube.
.Esta inlciartiva mereceu desde logo total
concor.dancia Ida dl'recc;:ao do C. F. P., ate
porque se reiniciou, deste modo. uma toradic;:ao que tinha sido interrompida ha 15 anos.

Com efelto, num restaurante da capital,
reuniram-s-e, para confraternizar varios filatelistas alguns dos quais se flzeram acompanhar de suas mulheres e nlhos. Fol uma
reunlao agradavel num ambiente simpatico e
acolhedor. Rodo 0 repasto e depols do presidente da direcc;:ao do C. F. P. ter pronunciado algumas palavras alusivas ao dia que
se comemorava, foram distribufdas medaIhas aos filatelistas presentes que, em 1976,
partlciparam nos certames filatelicos organizados pelo Clube Filatelico de Portugal.

*
Tambem no mesmo dia e no mesmo local,
o C. F. P. resolveu, Igualmente com 0 patroclnio dos C. T. T. e da F. P. F. inaugurar urn0
certame destinado a comemorar 0 seu 34.
Anlversario.
Em vitrlnas preparadas especialmente para
o efelto estiveram em exposic;:ao as recompensas obtidas em exposic;:oes nacionais e
internacionais pelo Boletim do Clube, bern
como varios trofeus oferecidos.
Tudo 0 que esteve exposto, representa,
sem duvida, 0 prestiglo de que 0 Clube de
todos n6s dlsfruta tanto no Pais como no
estrangeiro, partlcularmente atraves do seu
boletim que se publica ha trlnta e dois
anos.
Fol tambem edltado pelo C. F. P. urn sobrescrito comemorativo, tendo os C. T. T.
mandado cunhar urn sugestivo carimbo para
comemorar 0 evento, que foi utilizado na
correspondencia apresentada no posto de
correia que funclonou no local da exposic;:ao
em 1 de Dezembro.
Selol de Portu90l, 1Iitromor • Estrongelro.
Novidodes. Temotlcol. Sobrascritos de 1.0 dio.
- - TODO 0 MA11ERIAL FILATtLiCO - -

BASTOS & CAMPOS, LDA.
R. MARIA ANDRADE, S5
LISBOA-l

Tel.f. 834108
(PORTUGAL)
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Na cronologia da Guer.ra do Pacffico, 0 dia
e asslnalado com
o ataque da ForQa Mista flO Estrelto de Bandung, sendo afundado 0 .Piet Heln-, da Armada Real Holandesa. Ataque a OW (Timor
Portugues) e a Kupang (TImor Holandes). Ocupac;:ao de Bali e de Telok Betong.
A 3 de Setembro de 1945, nmor era reocupado.
Historicamente tudo esta certo. Mas filatelicamente 0 que se passou?
J: esta ultima parte 0 que mals nos interessa e que vamos fazer 0 possive] por arquivar nas flossas paginas tudo ou quase
tudo 0 que fol publicado, resultado das nossas pesquisas durante 35 anos, data que nos
separa desde 0 primeiro dia da ocupac;:ao.
Contudo, tudo e muito obscuro e nao fica dita
a ultima palavra sobre tao palpltante assunto.
Se voltamos passado tanto tempo e porque
consideramos dever dos fi·latellstas darem
a estampa, os seus conhecimentos e que tudo
Isto possa entusiasmar a que outros venham
a relatar por ,exemplo: 0 que se passou
antes. durante a ap6s a descolonizac;:ao de
Angola, C. Verde, GUine, S. Tome e MOI;amblque. 0 1:rabalho sobre S. Joao B'aptista de
Ajuda ja esta publicado desde ha anos.
Fol Artur de Vasconcelos, quem primeiro
procurou saber 0 que se tirma passado am
Timor e no seu -Mercado F.llatelico- de
20 de Novembro de 1945, podia ler-se 0 se9 ulnte:

~o de Fevereiro de 1942

Os selos de Timor durante a ocupa{:iio
japonesa
Escreve-nos 0 sr. Jose Fer,reira da Rocha,
marinheiro portugues em aguas de Timor:
.Acuso a recepc;:ao do seu radlograma. Desejo l,"fo~ma"lo de que durante a ocupac;:ao
japonesa de Timor tudo foi destruido e nao
se fizeram nem oovos selos, nem sobrecargas sobre qua'iquer emissao O'aolonal ou estrangelra.
Ora. como a destruic;:iio atinglu os .stocksde selos da Col6nia, nao havla f6rmulas de
franquia para correspondenclas. As cartas ou
qualsquer outras modalidades de comunicac;:ao
postal, eram entregues, pelos portugueses
detldos nos campos de concentrac;:ao, ao res-

pectivo comando nip6nlco que, por sua vez,
asreexpedla de diversas manelras.
Nao -houve, portanto, qualquer emissao ou
sobrecarga durante esses negros dias da
ocupac;:ao, tendo a -Coluna Negra- (so'ldados
japoneses) destrufdo pelo fogo 1:oda a exlstencia, da Col6nia, dos selos nacionaisl
Quanto a Macau nada Ihe posso dlzer por
estar distante, ·Isto e, a 5 dies de navegac;:ao.
Talvez que 0 barco em que me encontro
va ate la por trazer 0 Comandallte da -Comissao Expedlcionaria as Col6nlas D , 0 qual
precisara de completar 0 seu relat6rlo, e,
neste caso, oportunamente Ihe darei mals
',"formes-_
Mais tarde no mesmo Mercado Filatelico
no numero 21/22 de Janeiro a Abril de 1946:
Selos de MO\=ambiqult com sobrecarga
de Timor
Correspondentes nossos, em Lourenc;:o Marques, informaram·nos de que os selos de Mec;:ambique, com a sobrecarga de rimor que
foi efectuada na Imprensa Nacional daquela
Provincia Ultramarlna, foram embarcados, na
sua totalidade, no paquete Angola, com es
tropas de ocupagBo.
IEstes selos, chegados a Timor, nao foram
postos a venda, 0 que se prova pela clrcunstancia de a correspondencia, dali para Moc;:ambique, ter sldo envlada sem franqula,
sendo de sup~r, por isso, que 0 venham a
ser logo que a situac;:ao se normalize.
Recentemente, porem, fol-nos dito pelo
Snr. Jaime Ribeiro de Oliveira, de Viseu, que,
por Informac;:oes recebldas de fonte fidedigna,
sou be que a recente emlssao de selos de
Moc;:amblque com sobrecarga de Timor nao
foram postos a circular, e que, em virtude
de terem demorado a sua chegada aquela
Col6nia, chegaram a tempo os selos emitldos
na Metr6pole. Assim, e dada a especl1lac;:ao
que se pretendia, em certos melos, par em
pratlca, foi ·resolvido que toda a emlssao
com sobrecarga fosse quelmada .
E final mente, no mesmo - Mercado Filatelico- n.O 24 de Setembro/Outubro de 1946.
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Selos de Mo~mbique com sobrecarga
de Timor
Do nossa prezado amigo e correspondente, sr. Jaime Ribeiro de Oliveira, de
Viseu, aeabamos de receber mais Informes
sobre os selos de Moc;:ambique com sobrecarga de Timor, a que nos refe·rimos ja no
n.· 21-22 da nossarevlsta, por amavel deferenela tarnbem claquele Senhor.
Sabe-se, agora, que os selos nao chegaram a ser inutilizados, mas, pelo contrarlo,
postos a venda durante as comemorac;:oes
do aniversario da IIbertac;:ao daquela nossa
martlrizada col6nla e aorescenta que os
selos tem os valor-es de:
cl 50 c. - c. Aereo
8 avos
12 sl 1 oE - c. Aereo
40 sl 3 E -c. Aereo
50 - s l 5 E - c. Aereo
1 pataca sl 10 E -c. Aereo
1 avo
sl 15 C.-'franquia
4 avos sl 35 c. - franqula
sl 50 c. - franquia
8 _
10..
sl 70 C.-franquia
12..
sl 1 E -franquia
20 sl 1$75-franquia
o nosso habitual 'infor:mador acaba de
nos comunicar que, dada a circunstancia _de
terem desaparecido, durante a ocupac;:ao,
selos no valor de 600 000 patacas, os correios de Timor 'I1ao ecei,tavam cartas js franqueadas; 0 selo era posto no pr6prio correlo, para evitar que fossem aproveltados
os selos roubados (1).
Merecendo-nos tao aliciante assunto uma
investigac;:ao mais profunda procuramos
saber algo mais. Porem, todas as portas estavam fechadas e os consultados recusavam-se a responder a questionarios, nomeadamente 0 Museu Postal de T6qulo.
Querramos saber mais do que 0 Agente
do Clube em Timor sr. Jose Marla Baptista
que trabalhava na SAPT, Lda. Fatubessi. Dili
nos comunicava em 22 de Maio de 1964,
porque comec;:aram a surgir duas hipoteses
quanto as comunlcac;:oes posta is. Uma a civil
e outra a militar; esta muito dlficll de esclarecer dada a diferenc;:a de Hngua, japonesa,
dlstancia a que nos encontravamos e a tempo passado.
Porem, nao queremos deixar de arquivar
o texto da carta que a seguir transcrevemos:
Prezado Amigo e Senhor,
Tenho a honra de acusar a recepc;:ao de
sua carta de 25 de Man;:o do corrente,
cumpro-me informar 0 seguinte:

cn

1) 0 Edifiolo dos
fol saqueado pelos
'soldados japoneses na manha de 20 de
Fevereiro de 1942, todos os Iivros e
selos etc. destruidos ou queimados,
as 'linhas telefonicas foram cortadas.
Os Correlos delxaram de funclonar ate
a chegada das nossas forc;:as e navios
de guerra em fins de Setembro de 1945;
2) Durante a ocupac;:iio japonesa niio houve
serv,lc;:o do Correio a nao ser de eles
proprlos com 0 Japao etc. e nao consta
de emprego de selos nossos, pols nada
exi'stla;
3) Os selos em poder cia Caixa de Tesouro
(Banco Naclonal Ultramarlno) tambem
fol destrurdo por ter arrombado os cofres do Banco;
4) Selos com motivo de ancora ou qualquer outra indicac;:ao sao falslflcados,
nada consta ca desse respeito;
5) Toda a correspondencla entre portugueses em Timor fol suspenso ate a
data de re-ocupac;:iio, em 3 de Setembro
de 1945.
Subscrevo-me de V. Excla. com muita conslderac;:iio e estlma.
Como lemos, alguns cas os fica ram devldamente con~lrmados e esclarecldos e outros por exemplo 0 n.· 4 pouco ou nada
se adiantou.
A partir destes elementos de que dispunhamos impunha-se um maior aprofundamento do assunto e entao so os estrangeiros
podlam vir ao nosso auxflio v,lsto que a
-prata da casa.. estava praticamente esgotada.
Comec;:amos por traduzir e publicarmos 0
mals sensacional artigo sobre 0 assunto,
publicado oonumero 34 do vol. XXXI pagina 9, de 27 de Outubro de 1958, do .Linn's
Weekly Stamp News-, que amavelmente
nos cederam uma fotoc6pia.
Pergunta sobre Filatelia Japanesa 110
valor de $64,000: Que aconteceu durante
a ocupac;:iio do Timor Por:tugues?
R. P. ALEXANDER
Se Winston Churchill fosse um filatelista
a rever os resultados obtidos na investigac;:ao
ace rca dos pormenores filateHcos sobre a
ocupac;:iio japonesa de Timor, dirla provavelmente: .. Nunca ,tao pouco fol obtido por
alguns que muito trabalharam •.
Dispoe-se de oma documentac;:ao razoavel
relativa aos postos de correio japoneses

durante a ocupac;:iio do Timor Portugues, grac;:as a um trabalho da autoria de Sesl Masakata, sOOio do ISJP e funclonarlo do Minlsterio Japones dos Correios.
Este estudo fol editado por Nakagawa Choichi, outro socia japones de ISJP. Nesse
estudo encontram-se ipormenores bastante
completos sobre os postos de correlo do
Exercito e os da Marinha.
Mas que servlc;:os civis de Correio existlram durante 0 periodo de ocupac;:ao japonesa? 0 conhecido livro de Hedeman e
Boekema -DAI NIPPON NO SUDESTE ASIAT,ICO, 1943- Informa que -ainda se mantem
obscuro 0 que aconteceu aos Selos de Timor
Portugues emitidos antes da guerra. Gostadamos de ser eselareci'CIos a este respeito,
apesar dos funclonarlos Portugueses nada
saberem.
Em 1940, a parte portuguesa da i1ha tinha
uma popul!!c;:ao de cerca de meio milhao
de habitantes, numa area de 7383 mil has
quadradas. ifarece provavel que tenha sido
mantido um servlc;:o ,rudlmentar de correlo,
mas poucos ~ndfclos ate agora foram encontrados.
Em 7 de Janeiro de 1957, a Embalxad a.
Portuguesa em Washington informou 0 autor
deste artigo de que: -Esta Embaixada fol
info~mada que durante a ocupac;:ao japonesa
de Timor, oa 'II Guerra Mundial, oao existlram servic;:os ,postais em Timor, nem foram
utillzados selos ou estabelecldos postos de
correio nesse territ6rio-.
Desgarradamente foram-se obtendo alguns
po~menores. Ha cerca de oito ou dez enos,
Robert M. Spaulding Jr. viu, em Toquio,
uma folha de album com cerca de doze
selos do nmor Portugues (serie-base) tendo
como sobrecarga uma ancora. Eram selos
novos e tanto quanto 0 sr. Spaulding se lembra. a sobrecarga era a preto. A oplniao general,izada e, ou pelo men os era, de que
aquelas sobrecargas eram fraudulentas, mas
julga-se que estas opinioes eram mals resultantes da ignoriincla acerca do que se terla
passado.
John A. Mo~risby, residente agora na Tasmania, -infonmou 0 autor que fez parte do
contlngente que desemharcou em Timor,
quando da IIbertac;:ao da i1ha do dominio
japones. Pouco depols do desembarque em
Koepang, enviou 0 sargento e um pequeno
grupo a Dill com Instruc;:oes especfficas de
obter esClareclmentos das autorldades portuguesas a ,respelto do que aconteceu quanto a correlo e a selos durante a ocupac;:ao
japonesa.
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o ·relatorlo do sargento indlcava que nao
tlfTha havido sobrecarga de selos do Timor
Portugues mas que ele tlhha conseguido
obter alguns selos base, oferecidos por um
funclonanio dos correios locals.
,00 Snr. Andrew Croniu, residente agora
em Toronto, no Canada, obtive alguns selos
da ocupac;:ao japonesa do Timor Holandes,
com a sobrecarga -NICA TIMOR-, que foram utilizados 100 T,i mor holandes apos a
rendic;:ao das tropas japonesas, no final da
guerra.
Informac;:ao obtida de E. J. Felix, de La
Habra, California, actualmente a viver na Holanda. -Em seguimento a ocupac;:ao inlcial
de Timor em Dezembro de t941 pelas tropas
a1iadas (sob protesto .portugues), 0 govemo
continuou a funcionar (inclulndo os servlc;:os
postals). Ate agora, nao temos conhecimento
de qualquer relatorio ou publlcac;:ao portuguesa, referente ao Timor por.l:ugues em tempo de guerra. Gostaria de ter qualquer Informac;:ao a esse resperto w•
Infelizmente, a maioria dos reglstos acerca
dos postos de correia mUitares e navais japoneses no Timor portugues foram destruidos, acidental ou proposltadamente tanto
durante como logo a seguir a guerra.
A correspondencia que enviel, a tentar
obter esclar,ecimentos, a medicos, advogados e comerciantes portugueses agora residentes em mil, que ai vlveram antes da
guerra e, provavelmente, durante a ocupac;:ao
japonesa, tlveram uma coisa em comum com
as cartas que envlel ao chefe de Correlo
e Telegrafos, Governo de Timor, Dill e a
outras entidades coloniai,s portuguesas em
Timor - nunea se 'recebeu qualquer resposta!
o estudo detalhado das comas referentes
as operac;:oes militares na IIha - Japonesas,
Holandesas e Australlanas - principa'lmente
as do Tenente-Coronel Noborlzaka Sesunu e
do Coronel Oda Aklmutsu, conflrmadas pelo
Major General Takashima e pelo Tenente-Coronel Yamashfita, ambos oficlais do Comando
Operaelonal, Mda adlantaram aresoluc;:ao
deste misterlo.
As Companhlas Independente australian as
que travaram lutas de guerrilha contra os
japoneses, ap6s Timor ter flcado sob controlo
nip6ni'co, .nao tern qualquer informacao (0 que
e natu~al) sobre este assunto. Os arquivos
do Museu de Gue~ra Australiano e da Divisao de Historia do Exercito Amerlcano nada
possuem sobre este assumo. 0 Snr. Felix
tambem enviou ~mensas cartas, mas sem
qualquer ,resultado. Em resumo, nada de
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Selos de Mo~mbique com sobrecarga
de Timor
Do nossa prezado amigo e correspondente, sr. Jaime Ribeiro de Oliveira, de
Viseu, aeabamos de receber mais Informes
sobre os selos de Moc;:ambique com sobrecarga de Timor, a que nos refe·rimos ja no
n.· 21-22 da nossarevlsta, por amavel deferenela tarnbem claquele Senhor.
Sabe-se, agora, que os selos nao chegaram a ser inutilizados, mas, pelo contrarlo,
postos a venda durante as comemorac;:oes
do aniversario da IIbertac;:ao daquela nossa
martlrizada col6nla e aorescenta que os
selos tem os valor-es de:
cl 50 c. - c. Aereo
8 avos
12 sl 1 oE - c. Aereo
40 sl 3 E -c. Aereo
50 - s l 5 E - c. Aereo
1 pataca sl 10 E -c. Aereo
1 avo
sl 15 C.-'franquia
4 avos sl 35 c. - franqula
sl 50 c. - franquia
8 _
10..
sl 70 C.-franquia
12..
sl 1 E -franquia
20 sl 1$75-franquia
o nosso habitual 'infor:mador acaba de
nos comunicar que, dada a circunstancia _de
terem desaparecido, durante a ocupac;:ao,
selos no valor de 600 000 patacas, os correios de Timor 'I1ao ecei,tavam cartas js franqueadas; 0 selo era posto no pr6prio correlo, para evitar que fossem aproveltados
os selos roubados (1).
Merecendo-nos tao aliciante assunto uma
investigac;:ao mais profunda procuramos
saber algo mais. Porem, todas as portas estavam fechadas e os consultados recusavam-se a responder a questionarios, nomeadamente 0 Museu Postal de T6qulo.
Querramos saber mais do que 0 Agente
do Clube em Timor sr. Jose Marla Baptista
que trabalhava na SAPT, Lda. Fatubessi. Dili
nos comunicava em 22 de Maio de 1964,
porque comec;:aram a surgir duas hipoteses
quanto as comunlcac;:oes posta is. Uma a civil
e outra a militar; esta muito dlficll de esclarecer dada a diferenc;:a de Hngua, japonesa,
dlstancia a que nos encontravamos e a tempo passado.
Porem, nao queremos deixar de arquivar
o texto da carta que a seguir transcrevemos:
Prezado Amigo e Senhor,
Tenho a honra de acusar a recepc;:ao de
sua carta de 25 de Man;:o do corrente,
cumpro-me informar 0 seguinte:

cn

1) 0 Edifiolo dos
fol saqueado pelos
'soldados japoneses na manha de 20 de
Fevereiro de 1942, todos os Iivros e
selos etc. destruidos ou queimados,
as 'linhas telefonicas foram cortadas.
Os Correlos delxaram de funclonar ate
a chegada das nossas forc;:as e navios
de guerra em fins de Setembro de 1945;
2) Durante a ocupac;:iio japonesa niio houve
serv,lc;:o do Correio a nao ser de eles
proprlos com 0 Japao etc. e nao consta
de emprego de selos nossos, pols nada
exi'stla;
3) Os selos em poder cia Caixa de Tesouro
(Banco Naclonal Ultramarlno) tambem
fol destrurdo por ter arrombado os cofres do Banco;
4) Selos com motivo de ancora ou qualquer outra indicac;:ao sao falslflcados,
nada consta ca desse respeito;
5) Toda a correspondencla entre portugueses em Timor fol suspenso ate a
data de re-ocupac;:iio, em 3 de Setembro
de 1945.
Subscrevo-me de V. Excla. com muita conslderac;:iio e estlma.
Como lemos, alguns cas os fica ram devldamente con~lrmados e esclarecldos e outros por exemplo 0 n.· 4 pouco ou nada
se adiantou.
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Pergunta sobre Filatelia Japanesa 110
valor de $64,000: Que aconteceu durante
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R. P. ALEXANDER
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o ·relatorlo do sargento indlcava que nao
tlfTha havido sobrecarga de selos do Timor
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da ocupac;:ao japonesa do Timor Holandes,
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verdadeiramente concreto fOi possivel obter
acerca do furn:ionamento dos corraios civis
no Timor Portugues, durante a ocupac;ao
japonesa.
Urn elemento de interesse fOi revelado por
Robert M. Spaulding Jr., que trata da neutralidade portuguesa, na altura em que 0
Japao decidiu invadir 0 Timor Portugues e
o Holandes, apesar do Japao nao ter quaisquerintenc;oes de declarar guerra a PortugaL
Escreve 0 Snr. Spaulding:
.Contudo, veriticou-se uma viva altercac;ao
entre os altos comandos japoneses acerca
do curso das operac;oes logo ap6s a ocupac;ao de Timor. 0 general Torno Hideki, na
altura Primeiro-Ministro do Japao, declarou
numa conferencia ,realizada em Toquio em
28 de Janeiro de 1942, que as forc;as japonesas se reti'rariam de Timor ,logo que a ilha
fi<:asse liber·ta do contrale aliado, a menos,
eVidentemente, que Portugal decidisse entrar
na guerra ao lado dos Aliados.
.. A Marinha de Guerra Japonesa, contudo,
queria manter a dominac;ao de Timor, afim
de facilitar as futuras operac;oes contra
Darwin. Na reuniao de 28 de Janeiro, 0 almirante Nagamo 0 Samu, Chefe do Estado
Maior da Marinha Imperial, ,insistiu em que
a decisao sobre aretirada de Timor deveria
depender f1ao so da ·neutralidade de Portugal,
mas tambem de outros facto res decisivos
na altura da conquista - uma frase que deixa.va total lliberdade de acc;ao a Armada Niponica.
• Tojo ameac;ou que levaria a disputa a
decisao final do Imperador, mas evidentemente que 1sso 'Ilao fol feito. Numa conferencia realizada posterionmente em Fevereiro - a disputa continuou, mas acabou por
ser ,resolvida em termos tais que constltukam uma vitor,ia para 0 Almlrante Nagano.
Foi decidido que as forc;as japonesas se
retirar,iam de Timor se, apos a imfasao, Portuga,1 mantivesse 0 seu estatuto de neutralidade, mas .. que as forc;as japonesas manterlam a ocupac;ao da ilha como base militar
no caso das operac;oes militares 0 cons iderassem como aconselhavel.
Portugal manteve-se neutro apesar da ocupac;ao japonesa de Timor. 0 Snr. Spaulding
continua:
A outra colonia pomuguesa na zona ocupada pelos Japoneses, Macau, nunca foi verdadeiramente sujeita a dominac;ao oiponica
apesar de ser evidente a colaborac;ao que
as autoridades portuguesas de Macau prestaram aos japoneses na vizinha Hong-Kong
e nas regioes chi,nesas vizlnhas dominadas.

Os se""ic;os postais ,entre Macau e os
territor,ios ocupados pelos japoneses (especialmente Hong-Kong) parecem ter continuado sem inter,rupc;oes durante toda a guerra,
utilizando os selos normais de Macau. Se
havia ou nao qualquer acordo tacito, entre
o Japao e Portugal, a exemplo do que existia com a F>ranc;a de Vichy, referente a Indochina Francesa, nao sai.
.A situac;ao parece ser analoga, visto que
tecnica.mente 0 Japao nao estava em guerra
com a Franc;a de V4chy e considerava esse
regime como aliado-.
Quanto aos selos, 0 Snr. Spaulding viu ha
dez anos - sobrecargas tipo «Ancora-, falsas. Existem e foram feitas sobre selos da
Nova Guine Australiana, em Toquio, ja depois
do fim da guerra.
Se a mesmo se passa com os selos do
Timor Portugues que eu vi ou se, por outro
lado 'se trata de emissoes genuinas mas nao
registadas, eis uma pergunta sem resposta.
Deve-se notar que os selos podem ser genuinos mesmo que a sobrecarga seja falsa,
visto que foram utilizadas muitas sobrecargas tipo «ancora-.
Pede-se que alguem - mesmo pessoas em
nome individual- que tenham conhecimento
exacto de pormenores filatelicos referentes
ao Timor Portugues durante a ocupac;ao japonesa entre em contacto com 0 autor deste
arti'go. Por Isso, se espera mais uma vez
que -Nunca tanto fol dito por tao poucos
a tantas pessoas-.
Nao consta que 0 autor R. P. Alexander
tenha entretanto podido acrescentar mais
qualquer coisa ao que exaustivameote comunicou.
Urn outro artigo da autoria de Ga'ie J.
Raymond, 'Publ,icado no Boletim n.O 5 da Portuguese Philatelic Society, de Inglaterra e
que tinha por titulo .0 que aconteceu no
Timor Portugues sob ocupac;ao. pouco ou
nada adianta, assim como a res posta a nOSSa
consulta ao especialista em marcofi4ia portuguesa Drs. Roel H. Houwink, de Zeist
(Holanda)embora reconhec;amos a ambos
o seu merito e valor.
Ate este ponto compreende-se que nao
tivesse hallJldo em "imor, correio civil. Quanto ao oficial nao restam duvidas. Os japoneses tiveram concerteza de expedir correspondencia.
Fica em duvida quanto ao uso de selos
com sobrecargas ou nao, e isso s6 podera
ficar esclarecido quando, por exemplo, aparecer alguma carta ou outro documento
posta1.

o artlgo do R. P. Alexander dlz claramente que Robert M. Spaulding Jr. viu selos
portugueses tendo como sobrecarga uma
lincora 0 que bastante nos admira, sabendo
que os japoneses eram muito poupados e
aprovei!aram quase sempre os seus selos,
mas nao consta qualquer sobrecarga referida sobre selos japoneses.
Para terminar-mos 0 nosso trabalho nao
deixaremos de reproduzir as partes mais
interessantes e que podem abrir caminho
para estudo mais aprofundado, da obra .Dai
Nippon in South East Asia. por N. H. Hedeman e R. Boekema, que dedicou dezenas
de paginas ao estudo dos selos de ocupac;oes
e certamente pelas suas maos passaram
milhares de ·exemplares, que servkam de
base para a sua obra. Concerteza, que 13
de acreditar na veracidade do seu trabalno,
quando para ele deram valiosos contributos
documentais a Instituto de Estudo e 00cumentac;ao de Guerra e 0 Departamento
da India Holandesa, a Associac;ao dos Filatelistas das Indias Holandesas, em Batavia.
Assim podemos ler nos capitu,los VI e
VIII as partes que .mais nos interess!lm
a saber.
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Sobre selos da India Holandesa
1941 - Rainha Guilhermina
Sobrecarga normal
10 c vermelho I
10 c
17 ~ c laranja
50 c chocolate
80 e vermelho

Denteado 12 ~

-

12~
12~
13~
13 ~

Estas sobrecargas verdes, contudo, foram
tamMm usadas em Bali e Lombock, visto
que sobre ela apareceram carimbos de
GianJar e Saparna.
£ igualmente obscura 0 que tera sueedido
aos stocks de selos de antes da guerra da
parte po/'ltuguesa de Timor, e gostariamos,
com todo 0 gosto, de ser esclarecidos neste
ponto, a despelto do facto de que as entidades portuguesas nada parecem saber a
este respeito.
Esclarecemos que a ancora (Fig. 1) 13 0
emblema da Marinha e a legenda .Dai-Ni-Lon- (Dal Nippon) (Fig. 2) significa grande
Japao (da direita para a esquerda).

VI-INFORMACAO FILATELICA DE
AMBOINA
As sobrecargas tipo -ancora. de Amboina,
Bali e 'f.imor, sao muito diffeeis de distinguir, visto que as suas dimensoes sao Iguais.
o relevoexcepcional da sobrecarga, de bela
concepc;ao, 13 caracteristJico de Amboina.
Alem da sobrecarga .ancora. Dutra era
utilizada, consistindo dum circl110, que incluem 4 caracteres kauji e 4 katakana. Neste
caso, agradecemos a decifrac;ao que nos
forneceram, dizendo .Yuhin Kyoku Cho
Ambon., e que signifiea .Chefe dos Correlos de Amboina •.
VIII-INFORMACAO FILATELICA DE TIMOR
As sobrecar-gas venmelhas de Bali, tipo 12,
eram normalmente tambem usadas ~m Timor.
Ma.s Timor possui tambem uma sobrecarga
prOpl'1la, ,exactamente do mesmo tam::mho,
que era muito nitida e era aposta com 0
maior cUidado.

Fica uma dlivida ao que 0 autor indica
como Timor. Sera IIha de Timor no seu conjunto, incluindo 0 enclave de Ocusi-Ambeno
ou apenas a Timor Holandes?
Esperamos que com 0 nosso trabalho possamos avivar este apaixonante assullto e
que outros ftilatelistas tragam novas achegas de qual 0 correio que funcionou durante a ocupac;ao japonesa, 'selos utilizados, etc.
'Pela nossa parte, confessamos que nada
mais podemos acrescentar.

MANUEL ANTONIO JERONIMO
FILATELISTA- FILUMINISTA

COMPRA -

Tipo 12

verde

Rg.2

Fig. 1

TROCA -

VENDE

R. C0ELlro DA ROCRA, 112, RIC D _0
(A Campo de Ourique)
Tell. 66 50 93 (.EMIP.666003) LISBOA-3
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M'A RCOFILIA DE PORTUGAL - LECISLA~.AO
- EMllSSoES DE S,E'LOS E MARCOFILIA
DOS NOVOS PAISES DE EXPRESSAO PORTUCUESA

LEGISLACAO
PORTARIA N.· 380/ 77. 23.6.1977. Emissao
extraordinaria de selos, com tarja fosforescente, comemorativa do Dla de Camoes e
das Comunidades :Portuguesas.
PORTARIA N.· 475/77. 28-7-1977. Emissao
extraordinaria de selos, com tarja fbsforescente, alusiva a educac;:ao permanente.

compi/ado por JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA
PORTUGAL
Carimbos de 1.' dia de circulac;ao
SUBSOLO (CICLO DE RECURSOS NATURAlS). Lisboa, 4 de Outubro de 1977. Carimbos i'denticos em Porto (Muni'clpio), Coimbra (ao Mercado), Funchal e Ponta Delgada.
ALEXANDRE HERCULANO Lisboa, 19 de Outubro de 1977. Carimbos identicos em Porto
(Municipio), Coimbra (ao Mercado), Funchal
e Ponta Delgada.
:PORTUCALE 77. Lisboa, 19 de Novembro de
1977. Carimbos identicos em Porto (Municipio), Coimbra (ao Mercado), Funchal e
Ponta Delgada.
Carimbos Comemorativas
EXPOSICAO DO CLUBE DE CAMPISMO
DO PORTO. Porto, 17 de Setembro de 1977.
Posto de Correio na Rua D. Manuel II, 30.
PORTEX 77. SEMANA PORTUGUESA DE
TEXTEIS, MALHAS E VESTUARIO. Porto, 19
de Setembro de 1977. Posto de Correio no
Palacio de Cristal.
SEMINARIO INTfRNACIONAL DE RECREACAO E lEMPOS L1VRES. Lisboa, 26 de Setembro de 1977. Posto de Correio no Penta
Hotel.
MOVELNOR 77. EXPOSICAO DE MOVEIS
DO NORTE. Braga, 1 de Outubro de 1977.
Posto de Co~reio no Pa'lli'lhao dos Servic;:os
da Movelnor.
MOSTRA FILAT£LICA ESC REVER £ LUTAR.
Torres Novas, 1 de Outubro de 1977. Posto
de Correio na Galeria Maria Lamas.
1.0 ENCONTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA NO TRABALHO. I..Jlsboa, 9 de Outubro de 1977. Posto de Correio na Fundac;ao Calouste Gulbenkian.
XX JAMBOR6E NO AR. Porto, 15 de Outubro de 1977. Posto de Correio no Seminario do Pa-rafso. Rua do Paralso da Foz, 9.
XX JAMBOREE NO AR. Louie, 15 de Outubro de 1977. Posto de Correio no Agrupamento n.· 290 do CNE.
XX JAMBOREE NO AR. Funchal, 15 de Outubro de 1977. Posto de Correio no Grupo
n.· 24 da A.ER. .

XX JAMBOREE NO AR. Angra do Heroismo, 15 de Outubro de 1977. Posto de Correlo no Gnupo n.· 52 da A.E.P. Rua Dr. Antonio Moniz, 14.
VII CONGRESSO INTfRNACIONAL PARA A
PROBLEMAllCA DA DROGA. Lisboa, 17 de
Outubro de 1977. Posto de Correio na Fundac;:ao Gulbenkian. Avenida de Berne.
MOSTRA IFILAT£L1CA DA 'NAZAR£. Nazare, 28 de Outubro de 1977.
I MOSTRA FILATELlCA DO TEMA uPOUPANCA.. Lisboa, 31 de Outubro de 1977.
Posto de Correio oa Caixa Geral de Depositos. Rua do Ouro, n.· 49.
CONVENCAO ANUAL ABTA. Lisboa, 5 de
Novembro de 1977. Posto de Correio na
Aula Magna 'da ReiJtorja da Universidade
de Lisboa. Cidade Universitaria.
BODAS DE OURO DA REP. Lisboa, 13 de
Novembro de 1977. Posto de Correio no
Restaurante .. Peixe-. Belem.
50.· ANIVERSARIO DA FEDERACAO PORTUGUESA DE XADR£S. Lisboa, 19 de Novembro de 1977. Posto de Correio no Ateneu Comercial de Lisboa. Rua das Portas
de Santo Antao, 110.
PORTUCALE 77

crr

CC 00 2677 DSC. 6.7.1977. Estac;:oes inauguradas durante os meses de Maio e JUllho
de 1977.
CC 00 2777 CA. 14.7.1977. Criac;:ao da
CTF U 3 de Torcato (Almada).
DE MTC. 17.8.1.977. Tarifario internacional
de Correios e Telecomunicac;:oes.
CC 00 '31 777 DSC. 22.8.1977. Vinhetas.
Cancelamento.
NOVAS ESTACOES POSTAIS

:1
11

Data da inaugurac;ao
Coina CTF 3 - L.
12-5-1977
Quinta da Lomba CTF U 3-L 1-6-1977

19-11-1977
20-11-1977
21-11-1977
22-11-1977
23-11-1977
24-11-1977
25-11-1977
26-11-1977
27-11-1977
28-11-1977

CENTENARIO DA 1-.' EXPERI£NCIA DO SISTEMA BELL. Carcavelos, 24 de Novembro
de 1977.

2000 com a taxa de 4$00 a 10$00 cada
2000 com a taxa de 8$00 a 14$00 cada
1000 com a serie
a 18$00 cada
" CENTENARIO' 00 SElO
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'"• .iO"i!l'O!lUCA

Slli
DE

CAaOVl~DE.
Carimbo do 1.· dia de circulaC;io
1.. CENTENARIO DO SELD DE CABO VERDE. Praia, S. Vioente e Aeroporto do Sal,
12 de Setembro de 1977.
REPUBLICA POPULAR DE MOCAMBIQUE

MACAU

Emissio comemorativa da Independencia

Emissao Assembleia Legislativa de Macau

Em 25 de Junho passado fol posta a circular esta emissao de selos postais com
as seguintes taxas:
$50 multi color
1$50
3$00
15$00

0,05 a.
2
P.
P.
5
Ca~imbo do

azul
encarnado
azul
1.· dia de circulac;ao

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MACAU.
Macau, 9 de Agosto de 1977.
REPUBLICA DE CABO VERDE

Carimbos aplicados no Posto de Correio,
no Palacio de Cristal, Porto.
Inaugurac;:ao
Dia da APFT
Dia da Cidade
Dia da Tematica
Dia da UPU
Dia dos Correlos
Dia da A.I.J.F.
Dia das Nac;:oes
Dia da Juventude
Encerramento

NORMAS PRIVATIVAS DOS
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Emissao comemorativa do 1.· Centemirio
do Selo de Cabo Verde
Foram postos em circulac;:ao em 12 de
Setembro de 1977, os selos desta emissao
comemorativa, nas quantidades e taxas, em
folhas de 100, a saber:
500 000 de 4$00
500 000 de 8$00
Os selos tem 0 formato vertical, as dimensoes de 30 X 40,5 mm, com 0 denteado de 13 X 13, sendo a maqueta preparada pe'lo art,ista caboverdeano Antonio
Pedro Cardoso. Os trabalhos de impressao
foram executados em .off-set- a 6 cores,
pela l..Jitografia Maia, do Porto.
Foram, tambem, emitidos 5()00 sobrescritos de 1.· dla de circulac;ao:

Formato 30 X 40,5 mm. Denteado de 12.
Carimbos do 1.· dia de circulac;ao
OIA DA MULHER MOCAMBICANA. Maputo, 7 de Abril de 1977.
DIA DO TRABALHADOR. Maputo, 1 de
Maio de 1977.
2.· AN.JVERSARIO DA INDEPENDtNCIA.
Maputo, 25 de Julho de 1977.
REPuBLICA DE S. TOME E PRINCIPE
Emissao Comemorativa do 400.· Aniversario
do Nascimento de P. P. Rubens
Os selos e 0 bloco mostram as pinturas
celebres de Rubens expostas no Museu do
Prado em Madrid.
Formato
Plano da emissao
46x66mm
1$00 Diana e Calixto
5$00 a sentenc;a de Paris
38X66 mm
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BOLETIM DO CLUBE FILAT£L1CO DE PORTUGAL

M'A RCOFILIA DE PORTUGAL - LECISLA~.AO
- EMllSSoES DE S,E'LOS E MARCOFILIA
DOS NOVOS PAISES DE EXPRESSAO PORTUCUESA

LEGISLACAO
PORTARIA N.· 380/ 77. 23.6.1977. Emissao
extraordinaria de selos, com tarja fosforescente, comemorativa do Dla de Camoes e
das Comunidades :Portuguesas.
PORTARIA N.· 475/77. 28-7-1977. Emissao
extraordinaria de selos, com tarja fbsforescente, alusiva a educac;:ao permanente.

compi/ado por JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA
PORTUGAL
Carimbos de 1.' dia de circulac;ao
SUBSOLO (CICLO DE RECURSOS NATURAlS). Lisboa, 4 de Outubro de 1977. Carimbos i'denticos em Porto (Muni'clpio), Coimbra (ao Mercado), Funchal e Ponta Delgada.
ALEXANDRE HERCULANO Lisboa, 19 de Outubro de 1977. Carimbos identicos em Porto
(Municipio), Coimbra (ao Mercado), Funchal
e Ponta Delgada.
:PORTUCALE 77. Lisboa, 19 de Novembro de
1977. Carimbos identicos em Porto (Municipio), Coimbra (ao Mercado), Funchal e
Ponta Delgada.
Carimbos Comemorativas
EXPOSICAO DO CLUBE DE CAMPISMO
DO PORTO. Porto, 17 de Setembro de 1977.
Posto de Correio na Rua D. Manuel II, 30.
PORTEX 77. SEMANA PORTUGUESA DE
TEXTEIS, MALHAS E VESTUARIO. Porto, 19
de Setembro de 1977. Posto de Correio no
Palacio de Cristal.
SEMINARIO INTfRNACIONAL DE RECREACAO E lEMPOS L1VRES. Lisboa, 26 de Setembro de 1977. Posto de Correio no Penta
Hotel.
MOVELNOR 77. EXPOSICAO DE MOVEIS
DO NORTE. Braga, 1 de Outubro de 1977.
Posto de Co~reio no Pa'lli'lhao dos Servic;:os
da Movelnor.
MOSTRA FILAT£LICA ESC REVER £ LUTAR.
Torres Novas, 1 de Outubro de 1977. Posto
de Correio na Galeria Maria Lamas.
1.0 ENCONTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA NO TRABALHO. I..Jlsboa, 9 de Outubro de 1977. Posto de Correio na Fundac;ao Calouste Gulbenkian.
XX JAMBOR6E NO AR. Porto, 15 de Outubro de 1977. Posto de Correio no Seminario do Pa-rafso. Rua do Paralso da Foz, 9.
XX JAMBOREE NO AR. Louie, 15 de Outubro de 1977. Posto de Correio no Agrupamento n.· 290 do CNE.
XX JAMBOREE NO AR. Funchal, 15 de Outubro de 1977. Posto de Correio no Grupo
n.· 24 da A.ER. .

XX JAMBOREE NO AR. Angra do Heroismo, 15 de Outubro de 1977. Posto de Correlo no Gnupo n.· 52 da A.E.P. Rua Dr. Antonio Moniz, 14.
VII CONGRESSO INTfRNACIONAL PARA A
PROBLEMAllCA DA DROGA. Lisboa, 17 de
Outubro de 1977. Posto de Correio na Fundac;:ao Gulbenkian. Avenida de Berne.
MOSTRA IFILAT£L1CA DA 'NAZAR£. Nazare, 28 de Outubro de 1977.
I MOSTRA FILATELlCA DO TEMA uPOUPANCA.. Lisboa, 31 de Outubro de 1977.
Posto de Correio oa Caixa Geral de Depositos. Rua do Ouro, n.· 49.
CONVENCAO ANUAL ABTA. Lisboa, 5 de
Novembro de 1977. Posto de Correio na
Aula Magna 'da ReiJtorja da Universidade
de Lisboa. Cidade Universitaria.
BODAS DE OURO DA REP. Lisboa, 13 de
Novembro de 1977. Posto de Correio no
Restaurante .. Peixe-. Belem.
50.· ANIVERSARIO DA FEDERACAO PORTUGUESA DE XADR£S. Lisboa, 19 de Novembro de 1977. Posto de Correio no Ateneu Comercial de Lisboa. Rua das Portas
de Santo Antao, 110.
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CC 00 2777 CA. 14.7.1977. Criac;:ao da
CTF U 3 de Torcato (Almada).
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de Correios e Telecomunicac;:oes.
CC 00 '31 777 DSC. 22.8.1977. Vinhetas.
Cancelamento.
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28-11-1977

CENTENARIO DA 1-.' EXPERI£NCIA DO SISTEMA BELL. Carcavelos, 24 de Novembro
de 1977.

2000 com a taxa de 4$00 a 10$00 cada
2000 com a taxa de 8$00 a 14$00 cada
1000 com a serie
a 18$00 cada
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Carimbo do 1.· dia de circulaC;io
1.. CENTENARIO DO SELD DE CABO VERDE. Praia, S. Vioente e Aeroporto do Sal,
12 de Setembro de 1977.
REPUBLICA POPULAR DE MOCAMBIQUE

MACAU

Emissio comemorativa da Independencia

Emissao Assembleia Legislativa de Macau

Em 25 de Junho passado fol posta a circular esta emissao de selos postais com
as seguintes taxas:
$50 multi color
1$50
3$00
15$00

0,05 a.
2
P.
P.
5
Ca~imbo do

azul
encarnado
azul
1.· dia de circulac;ao

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MACAU.
Macau, 9 de Agosto de 1977.
REPUBLICA DE CABO VERDE

Carimbos aplicados no Posto de Correio,
no Palacio de Cristal, Porto.
Inaugurac;:ao
Dia da APFT
Dia da Cidade
Dia da Tematica
Dia da UPU
Dia dos Correlos
Dia da A.I.J.F.
Dia das Nac;:oes
Dia da Juventude
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NORMAS PRIVATIVAS DOS
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Emissao comemorativa do 1.· Centemirio
do Selo de Cabo Verde
Foram postos em circulac;:ao em 12 de
Setembro de 1977, os selos desta emissao
comemorativa, nas quantidades e taxas, em
folhas de 100, a saber:
500 000 de 4$00
500 000 de 8$00
Os selos tem 0 formato vertical, as dimensoes de 30 X 40,5 mm, com 0 denteado de 13 X 13, sendo a maqueta preparada pe'lo art,ista caboverdeano Antonio
Pedro Cardoso. Os trabalhos de impressao
foram executados em .off-set- a 6 cores,
pela l..Jitografia Maia, do Porto.
Foram, tambem, emitidos 5()00 sobrescritos de 1.· dla de circulac;ao:

Formato 30 X 40,5 mm. Denteado de 12.
Carimbos do 1.· dia de circulac;ao
OIA DA MULHER MOCAMBICANA. Maputo, 7 de Abril de 1977.
DIA DO TRABALHADOR. Maputo, 1 de
Maio de 1977.
2.· AN.JVERSARIO DA INDEPENDtNCIA.
Maputo, 25 de Julho de 1977.
REPuBLICA DE S. TOME E PRINCIPE
Emissao Comemorativa do 400.· Aniversario
do Nascimento de P. P. Rubens
Os selos e 0 bloco mostram as pinturas
celebres de Rubens expostas no Museu do
Prado em Madrid.
Formato
Plano da emissao
46x66mm
1$00 Diana e Calixto
5$00 a sentenc;a de Paris
38X66 mm
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BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

10$00 Diana e suas ninhas surpreendidas pelas faunos 31 X 66 mm
15$00 Anoromeda e Perseo
46X66 mm
20$00 0 Banquete de Tereo
46x66 mm
50$00 a Fortuna
38 X 66 mm
Estes 6 valores encontram-8e 3 vezes impressos numas Ifolhas com 136X220 e 150X
X 220 mm, com margens douradas.
Tiragem 30000. Todos os exemplares foram
Impressos em -off"'5et-, em_ 5 cores pela
Genringer, Kaiserlautern (RFA).
o bloco de formato 102x134 mm representa a pintura -0 Banquete de Tereo-, com
as taxas de 20 e 75$00. Tiragem 20 000.
Os CIT editaram, tambem, 3 sobrescritos
de 1.0 dia com as medidas de 162x228 mm.
Desta emlssao existem tras impressoes de
luxe em papel cartol,ina, sem validade postal.
A tiragem e de 500, sendo 300 com um carimbo especial, impresso.
Emissao comemorativa Ludwig van Beethoven
1770 -1827
Os selos que sao comemorativos do 150.°
Aniversario do falecimento do compositor,
mostram dois retratos e um mascara, que se
encontram em Bona, na casa onde nasceu
Beethoven. Foram impressos em -off-set-,
em 5 cores, pel a Gehringer Kalserlautern
(RFA).
Plano da emissao:
20$00 Miniatura de Chr. Hornemann
30$00 Masca,ra de F. Klein
50$00 Pintura de F. Schimon
Formato 46x58 mm. Os tras valores en·
contram-se Impressos 'numa folha com 158 X
X 195 mm com margem dourada.
Tiragem 10000 folhas = a 30000 series.
Desta emissao existe uma Impressao de
luxo, em papel cartolina, sem vaHdade postal.
A sua tiragem e de 500, tendo 300 um carimbo especial impresso.
Os CIT editaram um sobrescrito do 1.0 dia
de circula~ao.

Emissao Uniao Postal Universal
(1874 -1974)
Ja pertencendo a Uniao Postal Universal
desde 1 de Julho de 1877 como col6nia portuguesa, foi concedido em 31 de Agosto de
1977 0 -status- de membro independente
desta importante organiza~ao iotemacional.
Celebrando este facto e ao mesmo tempo
recordando 0 centesimo Aniversario da UPU.
foram sohrecarregados 2 vezes 7 valores das
antlgas emissoes -Uniformes .. e -Navegadores .. , com as legendas:
CENTENARIO
1874
1974
UPU
MEMBRO
187.7
1977

do lado di'reito 0
emblems da U P U

Os selos tem ainda outras sobrecargas,
dispostas em forma de xadrez.
Taxas com a sobrecarga preta:
3$00 Navegadores s/ $30
5$00
s/ $50
10$00
..
s/ $10
15$00
S/3$50
20$00 Uniforme
s/ $20
35$00
s/ $35
40$00
s/ $40
Tiragem t8000
9000 pares.

=

1952-1977
Festejamos este ana um quarto de seculo, ao servi~o dos
coleccionadores.
Os nossos metodos de trabalho a evolufrem constantemente, mantem-nos na vanguarda dum servi~o fila1telico, que
muitos desejam imitar.
Mas, porque somos primeiro filatelistas e 56 depois comerciantes de selos, e 16gico que 0 coleccionador nos de a sua
preferencia.
Por isso e natural que ao falar-se de selos, se cite 0 nosso
nome com especial relevo.

Taxas com a sobrecarga vermelha:
1$00 Navegadores s/ $10
3$50
s/3$50
5$00
s/ $50
30$00
s/ $30
20$00 Unlformes
s/ $20
35$00
s/ $35
40$00
s/ $40
Tiragem 8000
4000 pares.

=

Os CIT editaram sobrescritos do 1.° dia
de circula~ao.

FILATELIA

SERGIO W. DE: SOUSA SIMOES
TELEFONES 22248-22657

Carimbos do 1." dia ite circulac;ao'
Emissao comemorativa do 2.· Aniversario
da Independencia (Sobrecarga)
Por ocasiao do 2.° Ani,versarlo da Independancia da Republ'ica Democratica de S. Tome
e Principe, procedeu-se a reimpressao de um
stock de 1740 exemplares, da taxa de 20$00,
da emissao desportos (1962) com a sobrecarga: Rep. Demcm. 12-7-1977.

19

400." ANIVERSARIO DO NASCIMENTO DE
P.P. RUB6NS. S. Tome, 28 de Junho de 1978.
LUDWIG VAN BEETHOVEN. S. Tome, 28 de
Junho de 1977.
2." ANIVERSARIO DA INDEPEND~NCIA.
S. Tome, 12 de Julho de 1977.
UNIAO POSTAL UNIVERSAL. S. Tome, 19 de
Outubro de 1977.

..
em todo

0

lado consigo!
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10$00 Diana e suas ninhas surpreendidas pelas faunos 31 X 66 mm
15$00 Anoromeda e Perseo
46X66 mm
20$00 0 Banquete de Tereo
46x66 mm
50$00 a Fortuna
38 X 66 mm
Estes 6 valores encontram-8e 3 vezes impressos numas Ifolhas com 136X220 e 150X
X 220 mm, com margens douradas.
Tiragem 30000. Todos os exemplares foram
Impressos em -off"'5et-, em_ 5 cores pela
Genringer, Kaiserlautern (RFA).
o bloco de formato 102x134 mm representa a pintura -0 Banquete de Tereo-, com
as taxas de 20 e 75$00. Tiragem 20 000.
Os CIT editaram, tambem, 3 sobrescritos
de 1.0 dia com as medidas de 162x228 mm.
Desta emlssao existem tras impressoes de
luxe em papel cartol,ina, sem validade postal.
A tiragem e de 500, sendo 300 com um carimbo especial, impresso.
Emissao comemorativa Ludwig van Beethoven
1770 -1827
Os selos que sao comemorativos do 150.°
Aniversario do falecimento do compositor,
mostram dois retratos e um mascara, que se
encontram em Bona, na casa onde nasceu
Beethoven. Foram impressos em -off-set-,
em 5 cores, pel a Gehringer Kalserlautern
(RFA).
Plano da emissao:
20$00 Miniatura de Chr. Hornemann
30$00 Masca,ra de F. Klein
50$00 Pintura de F. Schimon
Formato 46x58 mm. Os tras valores en·
contram-se Impressos 'numa folha com 158 X
X 195 mm com margem dourada.
Tiragem 10000 folhas = a 30000 series.
Desta emissao existe uma Impressao de
luxo, em papel cartolina, sem vaHdade postal.
A sua tiragem e de 500, tendo 300 um carimbo especial impresso.
Os CIT editaram um sobrescrito do 1.0 dia
de circula~ao.

Emissao Uniao Postal Universal
(1874 -1974)
Ja pertencendo a Uniao Postal Universal
desde 1 de Julho de 1877 como col6nia portuguesa, foi concedido em 31 de Agosto de
1977 0 -status- de membro independente
desta importante organiza~ao iotemacional.
Celebrando este facto e ao mesmo tempo
recordando 0 centesimo Aniversario da UPU.
foram sohrecarregados 2 vezes 7 valores das
antlgas emissoes -Uniformes .. e -Navegadores .. , com as legendas:
CENTENARIO
1874
1974
UPU
MEMBRO
187.7
1977

do lado di'reito 0
emblems da U P U

Os selos tem ainda outras sobrecargas,
dispostas em forma de xadrez.
Taxas com a sobrecarga preta:
3$00 Navegadores s/ $30
5$00
s/ $50
10$00
..
s/ $10
15$00
S/3$50
20$00 Uniforme
s/ $20
35$00
s/ $35
40$00
s/ $40
Tiragem t8000
9000 pares.

=

1952-1977
Festejamos este ana um quarto de seculo, ao servi~o dos
coleccionadores.
Os nossos metodos de trabalho a evolufrem constantemente, mantem-nos na vanguarda dum servi~o fila1telico, que
muitos desejam imitar.
Mas, porque somos primeiro filatelistas e 56 depois comerciantes de selos, e 16gico que 0 coleccionador nos de a sua
preferencia.
Por isso e natural que ao falar-se de selos, se cite 0 nosso
nome com especial relevo.

Taxas com a sobrecarga vermelha:
1$00 Navegadores s/ $10
3$50
s/3$50
5$00
s/ $50
30$00
s/ $30
20$00 Unlformes
s/ $20
35$00
s/ $35
40$00
s/ $40
Tiragem 8000
4000 pares.

=

Os CIT editaram sobrescritos do 1.° dia
de circula~ao.

FILATELIA

SERGIO W. DE: SOUSA SIMOES
TELEFONES 22248-22657

Carimbos do 1." dia ite circulac;ao'
Emissao comemorativa do 2.· Aniversario
da Independencia (Sobrecarga)
Por ocasiao do 2.° Ani,versarlo da Independancia da Republ'ica Democratica de S. Tome
e Principe, procedeu-se a reimpressao de um
stock de 1740 exemplares, da taxa de 20$00,
da emissao desportos (1962) com a sobrecarga: Rep. Demcm. 12-7-1977.
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400." ANIVERSARIO DO NASCIMENTO DE
P.P. RUB6NS. S. Tome, 28 de Junho de 1978.
LUDWIG VAN BEETHOVEN. S. Tome, 28 de
Junho de 1977.
2." ANIVERSARIO DA INDEPEND~NCIA.
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..
em todo

0

lado consigo!
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l.A MOSTRA FILAT£LICA DO lEMA
Como, alias, ja vinha sendo anunciado, a
Caixa Geral de Depositos levou a efeito a
realiza«;:ao de uma Mostra Filatelica, para
comemorar 0 Dia Mundial da Poupan«;:a que,
como e habito, tern lugar em 31 de Outubro.
A referida .Mostra» esteve patente nas
instala«;:oes da C. G. D., Rua do Ouro, n.· 49,
de 31 de Outubro a 11 de Novembro.
A inaugura«;:ao assistiram, por parte da
Administra«;:ao da Calxa Geral de Depositos,
o Administrador-Geral substituto, Dr. JUlio
Rodrigues, e os administradores Drs. Silva
Pereira, Lopes Alves e Eng. Jose Fragoso.
Presentes ainda 0 Director das Rela«;:oes
Publicas daquele Organismo, Dr. Queiroz Nazare e 0 Consultor Filatelico da Caixa, Capitao F. Lemos da Silva.
Ass'i stiram ainda a abertura da -Mostra.
a directora do Museu dos C. T. T., 0 Sr.
Fernando Gomes Carrao, director da F. P. F.
e do C. F. P., este a titulo particular, al6m
de varios expositores e de diversos jornalistas filatelicos.
Este Boletim esteve representado pelo seu
director.
Falou em primeiro lugar 0 Sr. Capitao
Lemos da Silveira que agradeceu a camparencia da Administra«;:ao da Caixa Geral de
Depositos fazendo uma breve mas brilhante
aprecia«;:ao das colec«;:oes do tema -Poupan«;:a. que estavam expostas em 40 quadros.
No final, 0 consultor filatelico da C. G. D.
teve palavras muito amaveis para a imprensa
da especialidade ali presente.
Seguiu-se no uso da palavra 0 Sr. Dr.
JUlio Rodrigues que, em nome da Admlnistra«;:ao, manifestou 0 seu profundo reconhecimento par se ter conseguido realizar uma
manifesta«;:ao filatelica que tern como principal objectivo 0 lan«;:amento no Pais de urn
tema original cujo objectivo 6 arreigar e incrementar 0 esprrito e 0 Mblto do aforro,
designadamente ao nivel das pequenas ecanomias.
Osexpositores, em numero de dez, oriundos de varias regioes do Pars, foram os
seguintes:

Albano Morgado Ribeiro (Castelo Branco)
.Poupan«;:a - Sua tipologia»
Amandio da Costa Rodrigues Cruz (Trofa)
-Economizar, poupar - nao desperdigar»
Carlos Gabriel Gon~alves (Portimao)

LEGISLAC;A.O

«POUPAN~A»

.Dia Mundial da Poupan«;:a - MarcofiliaDavid Pereira Loureiro (Usboa)
(A Poupan«;:a na Filatelia.
Ernesto Patricio Franco (Usboa)
-A Poupan«;:a atrav6s da Filatelia»
Horacio da Silva Pinto (Usboa)
-Poupan«;:a - Capital- DesenvolvimentoJoao Henriques Sequeira de Lemos (Usboa)
-A Poupan«;:a - Conceito, Finalidade
e Evolu«;:ao»
Jorge Vasco de Oliveira Azevedo Moura
(Castelo Branco)
.A necessidade do AforroRaul Soares (Us boa)
-A Poupan«;:a e a Filatelia.
Vltor Sa Alves Coelho (Usboa)
.A Poupan«;:a - Primeiros Passos.
Algumas das participa«;:oes apresentadas
revelaram ja urn nivel bastante apreciavel,
nao obstante as colec«;:oes terem sido preparadas apenas em 6 meses. Ao felicitar tados os que contrjburram para que esta
.Mostra. resultasse em cheio, nao podemos
deixar de fazer uma referencia especial ao
consultor filatelico da C. G. D., 0 nosso prezado amigo capitao Lemos da Silveira que
orientou, esclareceu e aconselhou os expositores que, em boa hora, se iniciaram numa
tematica ao mesmo tempo original e muito
aliciante.
Sem duvida que ao capiUio Lemos da Silveira, distintissimo aerofilatelista e grande
tematico cabe a .parte de leao» no exito
que obteve a i.' Mostra Filatelica do tema
.Poupan«;:a • .
No dia 31 de Outubro, data da inaugura«;:ao da -Mostra» a Empresa de Correios e
Telecomunica«;:oes de Portugal (C. T. T.) associou-se a esta inlciativa da Caixa Geral
de DepOSitos apondo urn carimbo comemorativo em toda a correspondencia apresentada
no posta de correlo que funcionou no local
do evento.
A Caixa Geral de DepOSitos, durante 0 referldo dia, ofereceu aos visitantes interessados urn catalogo selado com 0 carimbo
comemorativo a que atras aludimos.
A todos os expositores e ao Museu dos
C. T. T. fol oferecida uma placa como lembran«;:a do acontecimento filatelico organizado
este ana pela C. G. D.

Eurlco C. E. Lage Cardoso
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PORTARIA N: 640/77
de 8 de Outubro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro dos Transportes e Comunlca«;:oes. que, ao abrigo das disposi«;:oes do
artlgo 27.0 do Decreta-Lei n° 42417, de 27
de Julho de 1959, seja langada em circula«;:ao. cumulativamente com as que eatao em
vIgor, uma emissao de selos com tarja fosf orescente (4$, 5$ e 10$) alusiva ao Subsolo
(Cicio dos Recursos Naturais), com as dimensoes de 40 mm X 29 mm, denteado 12x
X 113/ 4. nas taxas, motivos e quantidades
seguintes:

4$- PI rites

3 000 000

5$ - Ma"mores ..................

1 000 000

10$ - Minerios de ferro
20$ - Minerlo de uranio ......

1 000 000
500 000

Minlsterio dos Transportes e Comullica«;:oes, 27 de Setembro de 1977. - 0 Ministro dos ']':ransportes e Comunica«;:oes, Emilio
Rui da Veiga Peixoto Vilar.

E'MISSA·O ALUSIVA AO SUBSOLO
(Cicio de Recursos Naturais)

(Reprodur;ao autor/zada pe/os C T T)

Os selos cujos desenhos sao da auto ria de
Leonildo Dias , tern as dimensoes 40x29 mm.
com 0 denteado de 12x11 ~ .
Os trabaihos de impressao foram executados em Goff-set. pela Imprensa NacionalCasa da Moeda.

o

plano da emissao e 0 seguinte:

4800 tlragem 3 000 .000 em folhas de 50 selos
5$00
'»
1 000.000.
"
1OSOO
"
1 000.000"
"
"" "
20800
500.000 "
Sabre as selos das taxas 4$00, 5$00 e 10$00
6 impressa uma tarja fosforescente.
Foi marcada a data de 4 de Outubro de 1977,
para a 1.· dia de circulagao.
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l.A MOSTRA FILAT£LICA DO lEMA
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instala«;:oes da C. G. D., Rua do Ouro, n.· 49,
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PORTARIA N: 640/77
de 8 de Outubro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro dos Transportes e Comunlca«;:oes. que, ao abrigo das disposi«;:oes do
artlgo 27.0 do Decreta-Lei n° 42417, de 27
de Julho de 1959, seja langada em circula«;:ao. cumulativamente com as que eatao em
vIgor, uma emissao de selos com tarja fosf orescente (4$, 5$ e 10$) alusiva ao Subsolo
(Cicio dos Recursos Naturais), com as dimensoes de 40 mm X 29 mm, denteado 12x
X 113/ 4. nas taxas, motivos e quantidades
seguintes:
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5$ - Ma"mores ..................
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10$ - Minerios de ferro
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Minlsterio dos Transportes e Comullica«;:oes, 27 de Setembro de 1977. - 0 Ministro dos ']':ransportes e Comunica«;:oes, Emilio
Rui da Veiga Peixoto Vilar.

E'MISSA·O ALUSIVA AO SUBSOLO
(Cicio de Recursos Naturais)

(Reprodur;ao autor/zada pe/os C T T)

Os selos cujos desenhos sao da auto ria de
Leonildo Dias , tern as dimensoes 40x29 mm.
com 0 denteado de 12x11 ~ .
Os trabaihos de impressao foram executados em Goff-set. pela Imprensa NacionalCasa da Moeda.

o

plano da emissao e 0 seguinte:

4800 tlragem 3 000 .000 em folhas de 50 selos
5$00
'»
1 000.000.
"
1OSOO
"
1 000.000"
"
"" "
20800
500.000 "
Sabre as selos das taxas 4$00, 5$00 e 10$00
6 impressa uma tarja fosforescente.
Foi marcada a data de 4 de Outubro de 1977,
para a 1.· dia de circulagao.
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PORTARIA N.o 662/77
de 26 de Outubro

EMISSAO COMEMORATIVA

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Ministro dos Transportes e Comunicac;oes, que, ao abrigo das disposic;oes do artigo 27.' do Decreto-lei n.· 42.417, de 27 de
JUlho de 1959, seja lancada em circulaC;ao,
cumulativamente com as que estao em vigor,
gor, uma emissao de selos com tarja fosforescente (45), comemorativa do centenario
da morte de Alexandre Herculano, com as
dimensoes de 44 mm x 31,1 mm, denteado

12 x 11,5, nas taxas, cores e quantidades seguintes:
4$ - fundo negro e verde ......
15$ - fundo sepia e ocre ........

3 000 000
500000
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DO CENTEN'A RIO DO CAMINHO
DE FERRO A NORTE DO RIO, DOURO

Ministerio dos Transportes e Comunicac;oes, 14 de Outubro de 1977. 0 Ministro dos
Transportes e Comunicacoes, Emilio Rui da
Veiga Peixoto Vllar.

EMISSAO COMEMORATIVA
DO CENT-EN'ARIO DA MORTE
DE ALEXANIDRE HEItCU·L AN·O

(Raprodu(:8o sutor/zads palos C T T)

Os selos cujos desenhos sao da autoria dos
Servicos Artfsticos dos C T T, tem as dimensoes 40x29 mm., com 0 denteado de 12x11 ~.
Os trabalhos de impressao foram executados em «off-set. pel a Imprensa NacionalCasa da Moeda.
o plano de emissao e 0 seguinte:

4$00 tiragem 3 000.000
10$00
•
500.000
Cad a folha tem 50 exemplares e os selos
tem tarja forforescente.
Foi marcada a data de 4 de Novembro de
1977, para 0 1.' dia de circulaCao desta nova
emissao.

(Raprodu(:80 autor/zada palos C T T)

Os selos, cujo desenho e r:la autoria dos
ServiCos Artisticos dos C T T, tem as dimensoes 43x31,1 mm. com 0 denteado de 12x11,5.
Os trabalhos de impressao foram executados em «off-set. + talhe doce, pela Imprensa
Nacional- Casa da Moeda.
o plano da emissao e 0 seguinte:

Sobre os selos da taxa de 4500 e impressa
uma tarja fosforescente.
Fol marcada a data de 19 de Outubro de 1977,
para 0 1.' dla de clrculaC;ao.

PORTARIA N.o 689/77
de 12 de Novembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Ministro dos Transportes e Comunicacoes, que, ao abrigo das disposicoes do artigo 27.' do Decreta-lei n.· 42-417, de 27 de
Julho de 1959, seja lancada em clrculaCao,
cumulativamente com as que estao em vigor,
uma emissao de selos com tarja fosforescente comemorativa do centenarlo do csmlnho
de ferro a norte do rio Douro, com as di-

PORTAIRIA N.o 726/77
de 23 de Novembro

4$00 tiragem 3000.000 em folhas de 50 selos
15$00
500 000.
•
•• •

mensoes de 40 x 29 mm, denteado 12 x 11 ~ ,
nas taxas, motivos e quantidades seguintes:
4$00 - Comboio ... ... ... ...
10$00- Ponte ... ... ... ... ...

3.000.000
500.000

Ministerlo dos Transportes e Comunicac;oes, 3 de Novembro de 1977. - 0 Ministro
dos Transportes e Comunicac;oes, Emfllo Rui
da Veiga Peixoto Vilar.

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Mlnistro dos Transportes e Comunicac;oes, que ao abrigo das disposic;oes do artigo 27.' do Decreto-lei n.· 42.417, de 27 de
Julho de 1959, seja lanc;ada em circulac;ao,
cumulativamente com as que estao em vigor,
uma emissao de selos com tarja fosforescnte
(2$00, 3$00,4$00, 7$00 e 10$00), Comemorativa da 2.' ExposiC;ao Mundial Tematica Portucale 77 - Barcos da costa portuguesa, com
as dimensoes de 40x29 mm, denteado 12x
11 Y4 , nas taxas, motivos e quantidades seguintes:
2$00 - Barco povelro
3$00 - Barco do mar

5.000.000
.. , 2.000.000

4$00 - Barco da Nazare ... ... .. . 5.000.000
7$00 - Cafque do Algarve ..... . 1.000.000
10$00 - Barca da Xavega (Algarve) .............. .
500.000
500.000
15500 - Bateira de Buarcos .. .
200.000
Bloco filatelico 60$00 (6 v.) .. .
50.000
Inteiro postal com selo 3$00
Carta inteira com selo 4$00 ......
50.000
Ministerio dos Transportes e Comunicac;os, 14 de Novembro de 1977. - 0 Ministro
dos Transportes e Comunicac;oes, Emilio Rui
da Veiga Peixoto Vilar,
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Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
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.. , 2.000.000
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10$00 - Barca da Xavega (Algarve) .............. .
500.000
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Ministerio dos Transportes e Comunicac;os, 14 de Novembro de 1977. - 0 Ministro
dos Transportes e Comunicac;oes, Emilio Rui
da Veiga Peixoto Vilar,
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EMISSAO COMEMORATIVA
DA II EXPOSI~AO TEMATICA «PORTUCALE -77»
BARCOS DA COSTA PORTUGUESA

«PORTUCALE 77»

3.00 ' ~
"~
1'1

~=~[

10.00 ~

Reprodw;:ao autorlzada pelos C.T.T.

Os selos cujos desenhos sao da 'iutoria
de Armando Alves, tem as dimensoes 40 X
X29 mm, com 0 denteado 12X11 3/4.
Os trabalhos de impressao em -off-setforam executados pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

o

plano da emissao a 0 seguinte:
2800 ~ 5 000 000 (F)
7S00 - 1 000 000 (F)
3S00 - 2 000000 (F) 10$00~ 500000 (F)
4800 - 5 000 000 (F) 15S00 500000
SOLlOIT~M

(F) - Tarja fosforescente.
tudo em folhas de 50 selos.
Para esta emissao foram emitidas mais
as seguintes espacies fi1latalicas.
Bloco (148X 105 mm) 60$00 tiragem 200000
Inteiro postal 5$00 (taxa 3$00) f.i.ragem 50000
Carta Inteira 7850 (taxa 4$00) tiragem 50000
Foi marcada a data de 19 de Novembro,
de 1977, para 0 1.0 dia de circula9aO.

TROCAS

Escrevem-nos varios coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles:

Alvaro Resende de Oliveira. Rua Garibaldi,
326 Apt.· 32 CEP 95.100 Caxias do Sui. RS.
Brasil. Deseja trocar novidades.

P. Papaioannou. Antiochias, 40 Attreus 817.
Gracia, Deseja trocar selos da Gracia por
selos de Portugal.

Josa Luiz Panizza. Rua XV de Novembro
n.· 590. Bloco 3. Aprt.o 22. 13.200 Jundiai. SP.
Brasil. Deseja selos novos de Portugal. Da
em troca selos 'novos tlo Brasil.

Oscar Vieira tla Silva. Rua Irai, 133. Apt.
1025. Cora9ao de Jesus. 30 000 Belo Horizonte (M. G.) Brasil. Colecciona Brasil e os temas -mae- e literatura. Da novidades do
Brasil, maximas e FDC's.
Meir Feldbaum. 35 -a Gordon St. Givataim.
israel. Desejo selos de Portugal, usados a
partir de 1977. Dou Israel.

Estes endere90s sao indicados sem compromisso nem responsabilidades da nossa
parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsability on our part.
Ces adresses sont donnas sans engagement ni responsabilita de notre part.
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Pe/o Dr. Antonio d' Almeida Figueiredo
Nem reporter nem critico, longe, muito
longe, de n6s a ideja de fazer uma reportagem, ou uma critica da -PORTUCALE 77 •.
Apenas referir, sucintamente, um pouco do
muito que la vimos.
A organiza9ao pareceu-nos impecavel, 0
espa90 sabiamente aproveitado, e a disposi9ao tlas particlpa90es trabalhosa, sim, mas
multo feliz, agrupando tanto quanto possivel
as colec90es segundo os temas, permltia aD
publico, facilmente orientado no meio daquelas centenas de quadros, comparar e classificar, a seu modo, as varias colec90es expostas; Uma ou outra fora do local indicado
no catalogo, nao a razao para qualquer reparD.
Pols muitos sao as motlvos de agrado que
ali se col hem e grande deve ser 0' desanlmo
de quem tao afincadamente trabalhou para
par de pa uma obra gigantesca - e s6 0
avalia quem ja se meteu em semelhantes
assados - aD verlficar que no tlomlngo, 2."
dla de Exposl9aO, as 21 e 30 se encontravam
vendo os quadros 40 pessoas, e na 2.' feira,
as 19 e 30 apenas duas, contadlnhas la de
cima, das galerias. Nestas, paradoiXalmente
chelas de gente, os stands de correios es-l
trangelros onde se pudessem adquirlr selos
ao valor facial eram em numero bastante
reduzido. Nao os clto, porque s6 0 poderia
fazer tie mem6rla, e qualquer omlssao podia
ser mal Interpretada, mas faltavam muitas
na90es, pois parece que s6 la se en contravam uns sels ou sete stands.
Ao contrario do que costuma suceder (vem-se das grandes Exposi90es com um sentido
de desconsolo por nao se ser capaz de preparar, selecclonar, montar, de expor colsa
que se veja, dentro do apertado espartilho
dos regulamentos, dando ata vontade de
mantlar os selos para 0 diabo) a .PORTUCALE 77- a uma verdadelra luz verde para
os filatelistas.
Diz-se-e le-se-que os F. D. C. estao
em decadencia; pois pode afirmar-se que
90% das participaQoes os incluem; que as
biocossao obsoletos; :pois quase todos as
apresentam; que as colecQoes devem ser
bem expostas, com paginas equilibradas, 'nao
sobrecarregadas; ... e ver algumas colecQoes
do Juri; que os ensaios e provas, principalmente as caras - provas de artista - sao

desnecessarias e sem valor... sdbretudo
quando se nao possuem ... ; que nao se devem misturar, na mesma paglna, selos novos
e usados, exceptuantlo selos multo raros e
dificeis de adquirlr, salvo se, claro, se tratar de Exposi9aO Internacional. .. Etc. Etc. Etc.
Continua a usar-se, e abusar-se, da utiliza9ao de series completas de selos )guais (diferlndo na car e no valor, claro). Alguns Ievaram mais longe 0 seu desejo de encher
paginas e repetiram varias vezes 0 mesmissimo selo ao longo da particlpa9aO: outros
colocavam uma serie completa acima de um
F. D. C. com a mesma serie e com carimbo
que nada acrescentava ao tema.
Uma coisa me consolou.
!: que tenho saudades dos tempos em que
se via um mapa da Europa contendo em projecQao, que 0 cobria jnteiramente, as silhuetas de Portugal continental, insular e ultramarino com a legenda: - .Portugal nao a um
pais pequeno-.
Hoje encolhidos a pouco mais do que a estreita faixa continental resta-nos a consola9aO de que se encolhemos muito, .Os Paises
Latinos-, limitados do Algarve a Guimaraes,
nao encolheram menDs do que n6s.
Impossivel ver uma Exposi9ao do tamanho
e grandiosidade da que esta no Porto - e
bem insuficientemente apreciada pelo publico - em tres dias. Ha ali entretenimento e
deleite para oito dlas, sem descanso.
A quanti dade s6 por si a 6blce a qualitlade, pois seria impossivel manter 0 mesmo
alto nivel em todas as colec90es.
Uma enorme 1i9ao se colhe: - a possivel
fazer uma grande, atraente e bem estruturada tematica sem recorrer a dispendiosos selos, a valiosas e rarisimas peQas. Se, depois,
sao mals ou menDs classlficadas quando da
atribul9aO dos premlos ... e 113 com 0 Juri.
o publico ja as apreclou e valorizou a sua
maneira, pelo agrado com que as vlu, pelas
sugestoes que deu para que as vissem.
De resto, como desde ha muitos anos dlzemos, as ExposiQoes Tematicas porque sao
mais 'vivas" atraentes e ~iriadas servem
para a Capta9aO tie novos filatelistas, tanto
quanto as Classicas servem para os afastar.
E, ja agora, bem aflito se deve ver 0 Juri
para apreciar numa Tematica Mundial .0
estudo especializado das emissoes gregas
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EMISSAO COMEMORATIVA
DA II EXPOSI~AO TEMATICA «PORTUCALE -77»
BARCOS DA COSTA PORTUGUESA

«PORTUCALE 77»

3.00 ' ~
"~
1'1

~=~[

10.00 ~

Reprodw;:ao autorlzada pelos C.T.T.

Os selos cujos desenhos sao da 'iutoria
de Armando Alves, tem as dimensoes 40 X
X29 mm, com 0 denteado 12X11 3/4.
Os trabalhos de impressao em -off-setforam executados pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

o

plano da emissao a 0 seguinte:
2800 ~ 5 000 000 (F)
7S00 - 1 000 000 (F)
3S00 - 2 000000 (F) 10$00~ 500000 (F)
4800 - 5 000 000 (F) 15S00 500000
SOLlOIT~M

(F) - Tarja fosforescente.
tudo em folhas de 50 selos.
Para esta emissao foram emitidas mais
as seguintes espacies fi1latalicas.
Bloco (148X 105 mm) 60$00 tiragem 200000
Inteiro postal 5$00 (taxa 3$00) f.i.ragem 50000
Carta Inteira 7850 (taxa 4$00) tiragem 50000
Foi marcada a data de 19 de Novembro,
de 1977, para 0 1.0 dia de circula9aO.

TROCAS

Escrevem-nos varios coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles:

Alvaro Resende de Oliveira. Rua Garibaldi,
326 Apt.· 32 CEP 95.100 Caxias do Sui. RS.
Brasil. Deseja trocar novidades.

P. Papaioannou. Antiochias, 40 Attreus 817.
Gracia, Deseja trocar selos da Gracia por
selos de Portugal.

Josa Luiz Panizza. Rua XV de Novembro
n.· 590. Bloco 3. Aprt.o 22. 13.200 Jundiai. SP.
Brasil. Deseja selos novos de Portugal. Da
em troca selos 'novos tlo Brasil.

Oscar Vieira tla Silva. Rua Irai, 133. Apt.
1025. Cora9ao de Jesus. 30 000 Belo Horizonte (M. G.) Brasil. Colecciona Brasil e os temas -mae- e literatura. Da novidades do
Brasil, maximas e FDC's.
Meir Feldbaum. 35 -a Gordon St. Givataim.
israel. Desejo selos de Portugal, usados a
partir de 1977. Dou Israel.

Estes endere90s sao indicados sem compromisso nem responsabilidades da nossa
parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsability on our part.
Ces adresses sont donnas sans engagement ni responsabilita de notre part.
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de 1927 a 1933» (quadros 1564-1569); quanto
a nos nao deveria ser admitida, e ser pura
e simplesmente envlada para uma Exposh;:ao
Classica.
Muito divertida, bern exposta e extremamente agradavel de ver a participaf;!ao do
sul-africano Silvano Marus .Erros nos Selos».
o autor a meticuloso na observaf;!aO e implacavel na classificaf;!ao. Mas devemos ser
complacentes e desculpar os erros dos outros. Pois nao a verdade que 0 coleccionador
deixou escapar numa legenda OUTRMERE
por OUTREMERE?!
E 'nao se va la Garde Orta por Garcia d'
Orta .. Mocamedes por MOf;!amedes, Guernsey
por Guernesey ...
Edmundo Nunes que tern uma belissima
tematica, sem grandes pef;!as mas muitissimo
bern estruturada e apresentada, revelando,
alam disso uma cultura digna de apref;:o (como 0 classificara 0 Juri?) la tern urn dos errosinhos acima citados.
Gostamos francamente de .Historia e Tacnica da Arte GrMica- da Albert Verhaegen,
e da .Visao Filatalica da Musica- de Sixto
Massieu Gonzalez, que nao atingem 0 valor
grandioso de • Veneza - Historia de uma cidade- de Luciano Vitti, colecf;!ao que a de recordar com inveja.
Aproveito ,para referir que me parece uma
extensao injustificada do tema 0 incluir toda a sarie de Camllo, la porque foi feita uma
opera baseada no -Amor de Perdif;!ao-. A ser
assim considero falta grave a nao inclusao
de Adao e Eva em qualquer das participaf;!/ies acerca da .Conquista do Espaf;!o-. Porque se a verdade que, sem Camilo, poderia
ter havido uma opera sobre urn Amor mais ou
menos de Perdif;!ao, sem Adao e Eva a que
nao haveria aviadores nem sputniks.
Estranhamos que bern poucas participaf;!/ies
estrangelras tivessem selos portugueses,
nalgumas de maneira Indesculpavel, indesculpavel ate pela simples cortesia de visi.
tantes.
Por ex., em .As Exposic/ies Filatelicas- de
Georges Karatsalls1 nao se en contra referencia a nenhuma das Portuguesas, nacionais ou
internacionais, de ambito geral ou limitadas
ao Brasil.
.A noite de Natal em todo 0 Mundo», de
Josef Herrman nao Inclul nenhum selo portugues.
Parece que Egas Moniz nao tera chegado
ao conhecimento de Bernard Jan Stepczylnski
no - Laureados do Pramlo Nobel-.
Tambam -0 Amor deu-Ihe mil nomes- do
Jurado Josef Paeters nao recorda, salvo erro,

A Senhora de Fatima, de projeCf;!aO mundial.
Admlrou-me que Ortwin Kern em .Alle 36
minuten rueckt die Feuerwehr aus-, bastante
prejudicada na sua compreensao pel a lingua
em que estava legendada, 0 que sucedeu
com muitas outras participaf;!/ies, Ignorasse
Guilherme Gomes Fernandes; na altura em
que os portugueses viajavam muito menos
do que agora, sempre foi a Paris conquistar
urn 1." lugar, 0 que nao pode deixar de se
conslderar notavel.
Por ultimo, a engraf;!ada e original temMica .Porque usar barba ou bigode, modas e
variedades de barbas e bigodes» de Mark
Brueckman, deixou flcar no olvido dezenas
de selos portugueses. A nossa sarie dos Reis
da 1: dinastia dava pano para mangas, perdao para barbas. Mas, alam desta, Cam/ies os
vlce-Reis da India, Vasco da Gama, Guerra
Junqueiro, Almeida Garrett (para nao referir
tambem Alexandre Herculano que nao teria
ainda saido a data da montagem da participaf;!ao), etc., etc., davam bons exemplos de
homens de barba rija.
Uma pequena cortesia para com 0 Pais visitado ,Impressionava bern, se nao 0 Juri, decerto pouco disposto a apreciar estas mlnudanclas, pelo menos 0 Za Povo que ainda
por la se encontrava.
Desmentido formal a critica desfavoravel
aos F. D. C. a a participaf;!ao de Phiroze
Mullan Inteiramente feita com .Sobrescritos
do 1." Dia do correio aareo indlano», que,
alias, nao apreciei muito.
Notei, com desagrado, 0 uso e abuso das
cartas sem qualquer relaf;!ao filatelica com a
particlpaf;!ao. Senhor que tenha uma carta escrlta, ou enderec;:ada, a urn cavalhelro cujo
nome venha nos selos, e certo e sabldo que
a pespega logo a vista, 0 que, se tern valor
historlco, nao me parece que tenha valor filatallco.
Se eu urn dia arranjar uma carta do Conde
D. Henrique pranto-a logo numa, tematica de
-Turismo Iberico», porque a Inegavel que ele
se fartou de viajar pela Peninsula. E, de
harmonia com este conceito, vou competir
vantajosamente com Miguel Pimentel Saraiva,
cujo 'nome nao vern no indice do Catalogo,
para dar mais trabalho a procura-Io, e que
apresentou .Portugal e Espanha turfsticos»
(Mas aquilo era mesmo do Miguel Pimentel
Saraiva? Do que apresentou ha muito tempo
.A Mulher, Educadora e Mae.? Pelo menos
o Catalogo dlz que sim ... )
Alnda se compreende que a maravllhosa e
riqurssima participac;:ao, sob qualquer ponto
de vista, .Napoleao Bonaparte na Historia
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postal de. Polonia-, de Josef Kuderewicz, seja constltuida Inteiramente por dezenas de
cartas e documentos autanticos. Mas nos
outros casos a deploravel e representa uma
extensao da Filatelia a campos que Ihe nao
pertencem.
Bastante boas as tematicas de barcos.
Mas, perdoe-se a franqueza. nenhuma fez
esquecer a que apresentou ha muitos anos
Maria da Conceif;!ao Hernandez.
Gostei multo de .As Maos», de Lucie
Storck, de -A Grande Guerra 1914-1918», de
Roland Azzerl,menos da -Lei e Justif;!a» de
Om Grahm, e .0 Direito e a Justlc;:a» de Jose
Antonio Belchlor, que muito lucrava em Iegendar melhor e mais legivelmente. Mas nao
gostei mesmo nada de .Cam/ies e os Lusiadas atravas da Filatelia-, de Joaquim da
Silva Ledo.
Curiosa, bern estruturada e apresentada a
.Catastrofes Naturais-, de Well Roos T'Hart.
Excepcionalmente boa a • Historla do transporte do correlo nos Estados Unidos», de
Sleverts, Frederik, Machiel, Johannes, Fritz.
(flcamos sem saber se a participac;:ao e de
urn ou de cinco filatelistas).
o Catalogo ao mencionar .0 Cavalo-, de
Manuel Lago Martinez altera 0 titulo, que
era, salvo arro, .0 cavalo e os seus ascendentes-.
Como 0 coleccionador apresenta muitos
burros, tal nos leva !Ii crer que considera 0
burro antepassado do cavalo. Ora do que
dlz Ramon Margalef na Enciclopedia Labor
parece concluir-se que nao e assim.
Muito boa a oPra-Historla- de Dieter Basieu, massuda a .Kunst Der Pharaonem. de
Brigitte Eva Lipschutz, multo fracas a .Hlstoria da SUif;!a-1 de Gonzague de La Ferte,
.A Confederaf;!ao Helvetica-, de Paul Wodey,
.Veneza., de Dominique Biver, .Historia da
Flnlandia», de Seppo Arvelin, .Principes do
Luxemburgo desde a Condessa de Ermezinde- de Franc;:ois Peitsch, e tremendamente
massudas .Dr. Herzl, Basel und der Zionismus-, de Heinz Badt, .Georgl Dimitrot., de
Arone Talvi, .Jose Marty e sua vida-, de Matilde Hidalgo-Gato Castilo, e .Historia e
actualldade de Lingua Esperanto» de Adolf
Bartosik.
Em -As Forc;:as Armadas» de Jorge Vasco
Oliveira A. Moura ha confus8o-sa,lvo erro
- ,e ntre ensaios e nuances 'CIe cor; ou eu nao
sel 0 que a urn ensaio, 0 que a muito provavel, ou as pequenas diferenc;:as de colorac;:ao em selos impressos aos milhares, )a
acabados e denteados nao podem ser cons 1deradas ensalos; isoladamente, 0 que all se
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apresenta como ensaio era urn selo vulgar e
pronto a usar.
Enfim. 0 tempo nao deu para ver muito
mais, nem 0 espaf;!O consente que me alongue.
Mas duas interrogac;:/ies flcarao, para sempre, no meu espirito: - a primelra: - onde
e que os indianos terao ido encontrar, em si
proprios enos japoneses, as granrles bigodac;:as que os desenhos dos seus F. D. C. apresentavam; a segunda: - teriam todos os
participantes obtido a pontuac;:ao minima anterior indispensavel para figurar numa Exposic;:ao Mundlal?

•• •
Para terminar, uma referencia aos selos
comemoratlvos e respectivo bloco.
Antes de mals quero referir que 0 S.L.A.T.
- Servif;!o de Luta Anti-Tuberculosa - , que
sucedeu ao I.A.N.T., tern continuado a emltir, anualmente, as vinhetas de luta antltuberculosa, belissimas, mantendo 0 alto nrvel artistico e bom-gosto das anteriores, e levando
a todo 0 Mundo - porque se vendem, proporcionalmente, muito mais selos para 0 resto do Munrlo do que para Portugal- 0 conhecimento das nossas belezas e das nossas
riquezas inallenaveis. A do ano de 1973 fol,
precisamente, dedicada a barcos, embora nao
de barcos da costa portuguesa.
Aqui 0 leltor apressado faf;!a de conta que
pas a paglna frente a urn espelho e va as
coisas ao contrarlo; onde esta alto nivel artistico vera baixo nrvel artistlco, onde esta
born gosto, lera mau gosto; onde se escreve
conhecimento das nossas belezas, tera desconhecimento das nossas belezas.
E aqui tern, sucintamente, 0 comentario e
apreciaf;!ao aos selos da -PORTUCALE 77 • .
On'CIe estao os que fizeram os selosanuncio da Exposic;:ao?
Os que tern feito os belissimos selos que,
ultimamente, temos tido, dentre os quaisso para referir urn, porque outros ha que
poderlam ser recordados - , dentre os quais,
repito, os da Ponte de D. Marla?
Razao, e muita razao, tinha 0 grande e estimado amigo, Dr. Jorge Vieira, com quem
tive 0 prazer de conviver nos tres dias que
passel no Porto, em dar em devido tempo,
e muito havia ainda para alterar e modiflcar
tudo, uma enorme trepa naquela acoisinharisivel com que os C.T.T. quiseram apagar as
imagens de beleza a que, ultimamente, nos
tinham habituado.
o pior e que aquilo fica nas colecc;:/ies e a
levado e enviado para fora.
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Parece que Egas Moniz nao tera chegado
ao conhecimento de Bernard Jan Stepczylnski
no - Laureados do Pramlo Nobel-.
Tambam -0 Amor deu-Ihe mil nomes- do
Jurado Josef Paeters nao recorda, salvo erro,

A Senhora de Fatima, de projeCf;!aO mundial.
Admlrou-me que Ortwin Kern em .Alle 36
minuten rueckt die Feuerwehr aus-, bastante
prejudicada na sua compreensao pel a lingua
em que estava legendada, 0 que sucedeu
com muitas outras participaf;!/ies, Ignorasse
Guilherme Gomes Fernandes; na altura em
que os portugueses viajavam muito menos
do que agora, sempre foi a Paris conquistar
urn 1." lugar, 0 que nao pode deixar de se
conslderar notavel.
Por ultimo, a engraf;!ada e original temMica .Porque usar barba ou bigode, modas e
variedades de barbas e bigodes» de Mark
Brueckman, deixou flcar no olvido dezenas
de selos portugueses. A nossa sarie dos Reis
da 1: dinastia dava pano para mangas, perdao para barbas. Mas, alam desta, Cam/ies os
vlce-Reis da India, Vasco da Gama, Guerra
Junqueiro, Almeida Garrett (para nao referir
tambem Alexandre Herculano que nao teria
ainda saido a data da montagem da participaf;!ao), etc., etc., davam bons exemplos de
homens de barba rija.
Uma pequena cortesia para com 0 Pais visitado ,Impressionava bern, se nao 0 Juri, decerto pouco disposto a apreciar estas mlnudanclas, pelo menos 0 Za Povo que ainda
por la se encontrava.
Desmentido formal a critica desfavoravel
aos F. D. C. a a participaf;!ao de Phiroze
Mullan Inteiramente feita com .Sobrescritos
do 1." Dia do correio aareo indlano», que,
alias, nao apreciei muito.
Notei, com desagrado, 0 uso e abuso das
cartas sem qualquer relaf;!ao filatelica com a
particlpaf;!ao. Senhor que tenha uma carta escrlta, ou enderec;:ada, a urn cavalhelro cujo
nome venha nos selos, e certo e sabldo que
a pespega logo a vista, 0 que, se tern valor
historlco, nao me parece que tenha valor filatallco.
Se eu urn dia arranjar uma carta do Conde
D. Henrique pranto-a logo numa, tematica de
-Turismo Iberico», porque a Inegavel que ele
se fartou de viajar pela Peninsula. E, de
harmonia com este conceito, vou competir
vantajosamente com Miguel Pimentel Saraiva,
cujo 'nome nao vern no indice do Catalogo,
para dar mais trabalho a procura-Io, e que
apresentou .Portugal e Espanha turfsticos»
(Mas aquilo era mesmo do Miguel Pimentel
Saraiva? Do que apresentou ha muito tempo
.A Mulher, Educadora e Mae.? Pelo menos
o Catalogo dlz que sim ... )
Alnda se compreende que a maravllhosa e
riqurssima participac;:ao, sob qualquer ponto
de vista, .Napoleao Bonaparte na Historia
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postal de. Polonia-, de Josef Kuderewicz, seja constltuida Inteiramente por dezenas de
cartas e documentos autanticos. Mas nos
outros casos a deploravel e representa uma
extensao da Filatelia a campos que Ihe nao
pertencem.
Bastante boas as tematicas de barcos.
Mas, perdoe-se a franqueza. nenhuma fez
esquecer a que apresentou ha muitos anos
Maria da Conceif;!ao Hernandez.
Gostei multo de .As Maos», de Lucie
Storck, de -A Grande Guerra 1914-1918», de
Roland Azzerl,menos da -Lei e Justif;!a» de
Om Grahm, e .0 Direito e a Justlc;:a» de Jose
Antonio Belchlor, que muito lucrava em Iegendar melhor e mais legivelmente. Mas nao
gostei mesmo nada de .Cam/ies e os Lusiadas atravas da Filatelia-, de Joaquim da
Silva Ledo.
Curiosa, bern estruturada e apresentada a
.Catastrofes Naturais-, de Well Roos T'Hart.
Excepcionalmente boa a • Historla do transporte do correlo nos Estados Unidos», de
Sleverts, Frederik, Machiel, Johannes, Fritz.
(flcamos sem saber se a participac;:ao e de
urn ou de cinco filatelistas).
o Catalogo ao mencionar .0 Cavalo-, de
Manuel Lago Martinez altera 0 titulo, que
era, salvo arro, .0 cavalo e os seus ascendentes-.
Como 0 coleccionador apresenta muitos
burros, tal nos leva !Ii crer que considera 0
burro antepassado do cavalo. Ora do que
dlz Ramon Margalef na Enciclopedia Labor
parece concluir-se que nao e assim.
Muito boa a oPra-Historla- de Dieter Basieu, massuda a .Kunst Der Pharaonem. de
Brigitte Eva Lipschutz, multo fracas a .Hlstoria da SUif;!a-1 de Gonzague de La Ferte,
.A Confederaf;!ao Helvetica-, de Paul Wodey,
.Veneza., de Dominique Biver, .Historia da
Flnlandia», de Seppo Arvelin, .Principes do
Luxemburgo desde a Condessa de Ermezinde- de Franc;:ois Peitsch, e tremendamente
massudas .Dr. Herzl, Basel und der Zionismus-, de Heinz Badt, .Georgl Dimitrot., de
Arone Talvi, .Jose Marty e sua vida-, de Matilde Hidalgo-Gato Castilo, e .Historia e
actualldade de Lingua Esperanto» de Adolf
Bartosik.
Em -As Forc;:as Armadas» de Jorge Vasco
Oliveira A. Moura ha confus8o-sa,lvo erro
- ,e ntre ensaios e nuances 'CIe cor; ou eu nao
sel 0 que a urn ensaio, 0 que a muito provavel, ou as pequenas diferenc;:as de colorac;:ao em selos impressos aos milhares, )a
acabados e denteados nao podem ser cons 1deradas ensalos; isoladamente, 0 que all se
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apresenta como ensaio era urn selo vulgar e
pronto a usar.
Enfim. 0 tempo nao deu para ver muito
mais, nem 0 espaf;!O consente que me alongue.
Mas duas interrogac;:/ies flcarao, para sempre, no meu espirito: - a primelra: - onde
e que os indianos terao ido encontrar, em si
proprios enos japoneses, as granrles bigodac;:as que os desenhos dos seus F. D. C. apresentavam; a segunda: - teriam todos os
participantes obtido a pontuac;:ao minima anterior indispensavel para figurar numa Exposic;:ao Mundlal?

•• •
Para terminar, uma referencia aos selos
comemoratlvos e respectivo bloco.
Antes de mals quero referir que 0 S.L.A.T.
- Servif;!o de Luta Anti-Tuberculosa - , que
sucedeu ao I.A.N.T., tern continuado a emltir, anualmente, as vinhetas de luta antltuberculosa, belissimas, mantendo 0 alto nrvel artistico e bom-gosto das anteriores, e levando
a todo 0 Mundo - porque se vendem, proporcionalmente, muito mais selos para 0 resto do Munrlo do que para Portugal- 0 conhecimento das nossas belezas e das nossas
riquezas inallenaveis. A do ano de 1973 fol,
precisamente, dedicada a barcos, embora nao
de barcos da costa portuguesa.
Aqui 0 leltor apressado faf;!a de conta que
pas a paglna frente a urn espelho e va as
coisas ao contrarlo; onde esta alto nivel artistico vera baixo nrvel artistlco, onde esta
born gosto, lera mau gosto; onde se escreve
conhecimento das nossas belezas, tera desconhecimento das nossas belezas.
E aqui tern, sucintamente, 0 comentario e
apreciaf;!ao aos selos da -PORTUCALE 77 • .
On'CIe estao os que fizeram os selosanuncio da Exposic;:ao?
Os que tern feito os belissimos selos que,
ultimamente, temos tido, dentre os quaisso para referir urn, porque outros ha que
poderlam ser recordados - , dentre os quais,
repito, os da Ponte de D. Marla?
Razao, e muita razao, tinha 0 grande e estimado amigo, Dr. Jorge Vieira, com quem
tive 0 prazer de conviver nos tres dias que
passel no Porto, em dar em devido tempo,
e muito havia ainda para alterar e modiflcar
tudo, uma enorme trepa naquela acoisinharisivel com que os C.T.T. quiseram apagar as
imagens de beleza a que, ultimamente, nos
tinham habituado.
o pior e que aquilo fica nas colecc;:/ies e a
levado e enviado para fora.
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Terminamos com uma afirmac;:ao de tristeza: - que pena nao se poder ver aquela
Exposic;:ao em Lisboa. Quantos e quantos fllatelistas, par este ou! aquels motivo nao se
puderam deslocar ao Porto?
Poderla a C. F. P. expor nas suas salas,
uma au duas, por semana, ao menos as particlpac;:oes nacionals, mas em breve, antes
que as colecclonadores tlvessem tempo de
comec;:ar a desmonta-Ias para renovac;:ao e
aperfeic;:oamento (muitas vezes nao conseguido)?
Era uma ideia decerto muito agradavel,
princlpalmente para quem nao viu 0 que de
born se pode fazer em Flla,telia Tematica.

CASA A. MOLDER
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3. 0
LlSBOA-2-Telef. 321514

TUDO PARA FILATELIA
SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR
Ii a nossa grande especia1idade

Infla~ao

Filatelica

Vemos algumas vezes citado -a esforc;:o a
todos as titulos louvavel- da Repartlc;:ao de
Filatelia dos Correlos e Telecomunicac;:oes de
Portugal, de nos afogar com uma catadupa
de series de selos.
Ora, justificando-se a existencia do selo
postal par 1) pagamento dum servic;:o, 2) divulgac;:ao de factos au conselhos de utilidade
publica, 3) coleccionismo, parece-nos que nenhum destes facto res sai beneficiado com 0
frequente aparecimento de novas selos. Com
efeito, a custo de uma tiragem limitada e
proporcionalmente mais elevado; as sucessivas imagens de novas selos acabam por nao
despertar a minima interesse ao consumidor
e a nao desempenhar 0 efeito educativo pretendido; 0 coleccionador ao ter que adquirir
anualmente 38 selos par 250 escudos, independentemente de outros quantitativos para
permutas, fatiga-se financeira au psicologicamente.
o argumento da tendencia mundlal para
uma maior saida de selos nao nos parece
pertinente na medida em que nao somas obrigados a copiar viclos, na medlda em que a
sltuac;:ao economlca portuguesa actual deveria obrigar a limltac;:ao dos gastos superfluos
constituidos pela filatelia, e na medlda em
que as servlc;:os externos da Repartic;:ao de
Fllatelia dos CTT nao tern estrutura para responder ao forc;:ado aumento do consumo fj.
latelico. Pols e do conhecimento geral 0
atraso superior a 3 meses da satlsfac;:ao das
requisic;:oes dirigidas aquela Repartlc;:ao.
Oxala a Dlrecc;:iio dos CTT tome as medldas
necessarlas para evitar a descredito do selo
portugues, pols a filatelia nao se mede so
pelo apareclmento de meia duzia de emlnentes coleccionadores nas Grandes Internacionals.
FRANCISCO PAIVA

Selos de toclo 0 mundo para
toclos os temas
Exposi~iio

permanente de Selos em
15 vitrines do atrio do res-do-chao e no 3.0 andar (elevador)

COMPRA Ex~io

VENDA

rapida de pedidos
por correspondencia

N, do D.
Ao que julgamos saber os e. T. T. ja esclareceram devidamente a nosso prezado consocia sabre 0 problema versado no seu
artigo.
Esperamos que a res posta dada pelos Cor.
relos ao articulista seja de modo a modlficar
lim pouco a sua oplnlao.
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LISTA DE SoCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
,

MEMBERS ' LIST - LISTE MEMBRES
AL TERA~oES - REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS
PORTUGAL
334 - Francisco Trinda.de Calha. Urbanizac;:ao da Portela, late 16-3.0 .Esq. Moscavide. (M) Po. Fr. In. Es. T. C.
N. 60 2. 5.
577 - Jose Manuel Pires dos Santos. Av.
Almi'r~nte Reis, 153-A - Li'Sboa-1. (A)
Po. Fr, T. C. V. N. U. 60. 1. Tematica de musica. 90 94.
598 - Carlos Antooio Carvalho Costa, Rua
Francisco Bafa, 20-5.· B - Lisboa-4.
(M) AI. Es. Fr. In. C. N. U. Temati cas
de fauna. e flora. FDC (1..8 Voos) . 93.
725 - Victor Manuel Freire Boga-a/ c. de
Febro-Editora e Distribuidora Lda.
Rua Alexandre Herculano, 77-1.· Frente - Vlseu. (M) Po . Fr. In. Es. T. N.
U. 60. 1. 2. 21. 22. n. 90. 94.
822 - Eng. Joao Manuel Marques Carolino.
Rua do Parque, 30 - Lisboa-4. (M)
Po. Fr. In. T. 1. 2. 13. 15. 16. 19. 21.
26. 28. 30. Islandia. Dinamarca. C.
8e'lga. Pals·es Nordicos. 90. 94.
846 - Joao Prestes Salguei.ro. Av. Infante
Santo, 40-8.0 - Usboa. (pr In. Es. Fr.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 90. 93.
933 - Fernando Ferreira da Silva. Rua Jose
P·i nto da Fonseca , 37 (as Antas)Porto.
955 - Antonio Carlos Cont,reiras da Fonseca. Rua 4. Celula 10, late A. 2.·
Esq. - Carnaxide. (M) Po. Fr. In. T. C.
N. U. 60. 1. 2. 19. T27. 94. 108. Crltiklan.
1359 - Pedro Antonio Lopes Monteiro. Ed .
TUlipas, lote 34-2.· Dt.· Miraflores.
Aiges - Lisboa-3 . (P) Po. F.r. In. T. C.
V. N. U. 60. 1. 93 .
1575 - Jose Antonio Cohen Serra Rocheteau .
Rua Dr. Oliveira Ramos, 17-2.· ESQ.
Lisboa-l, (P) Po. Fr. In. T. C. V. N. U.
1. 2A. 93. 94 .

1578 - Isaac Jose Henrique. Qficinas Gerais.
Universidade do Minho - Braga. (M)
T. C. V. 60. N. U. 1. Trajes Regionais, 94.
1639 - Eng. Luis Augusto Grandvaux Barbosa. Rua dos Lusiadas, 19. S. Pedro
do Estor11. (M) Po. T. N. U. 60. 1. 2B .
2C. C. Verde. 93. 94.
1672 - Rul Manuel Alves Leitao. Ao C/ de
JUlio de Andrade Leitao. Camara Municipal. Arcos de Valde i ez. (P) Po.
T. C. N. 60. 1. 2B. Astronautica. 90. 93.
1710 - Raoul Walter Le Mattre de Carvalho. Rua Frei Antonio das Ohagas, 55-2.· Esq. - Setubal. (M) Po. 60. N.
U. 94.
1786 - Dr.n Leopoldi'na Amelia Torres Botel ho Castel-Branco. Rua Ferniio Mendes
Pinto, 32 - lrsboa (M) Po. Fr. In. T.
C. V. N. U. 60. 1. 2A. T6. T7. T42. 94.
1787 - Jose Constantino Vazquez Lorenzo.
Av. da Republica, 56·A - Lisboa. (P)
T. C. 60. N. U. 1. 94.
1788 - Joiio Jose Baptista Salvado. Rua Almada Negreiros, lote 474-2.· D. Olivals-Sul - Lisboa-6. (P) T. C. U. 60.
1789 - Dr. Rama Hegde. Av. D. P,edro V, 19-4." m." - Lioda-a-Velha . (A) Po . In.
Fr. Es. T. C. 60. N. U. Antigo Estado
da India, 32.
1790 - Jose Rodrigues . Av. do Urugual, 37-2." Esq. - Lisboa. (P) In. T. C. V. N.
U. 60. 1. Espanha. 94.
1791 - Alvaro Or,lando do Desterro Moreira
da Silva. Rua General Si1lva Freire,
14-1." Dt." - Usboa. (P) P. Fr. In. T.
C. 60. N. U. 1. 2A. 93. 94.
1792 - Pedro David Mendes da Silva Laima .
Rua Carolina Michaelis Vasconcdios,
30-7." Dt.· -l.:isboa-4. (P) Po. Fr. In.
T. C. V. N. U. 60.
1793 - Antonio Manuel Pimenta de Sousa.
Rua Maria da Conceic;:iio , 6. Galinh£:i-
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ras - Lisboa-5. (P) Po. Fr. In. T. N.
U. 60. 3. 90. 94.
1799 - Carlos Manuel de Sousa. Estrada de
Mem-Martins, 259-3.° Dt." Mem-Martins. (M) Po. Fr. In. T. C. N. U. 60.
1. 2A.
Flora. Cosmos. T16. 92.
1801 - Nuno Jose Rodrigues Simoes. Rua de
Cabo Verde, 18-1.° Dt." - F.igueira da
Foz. (P) Po. Fr. In. C. 60. 67 B.3 64.
N. U. Enos. Variedades. 1. T1. Cent.
do Telefone. 90. 93. 94 96.
1803 - Fernando Miguel dos Santos Correia.
Rua Jose Antunes dos Santos, 16 ·Sintra. (P) T. C. 60. N. U.
1804 - 'Antonio Ferreira. Rua Central, 20. Vila
Reat (M) Po. In. T. C. V. N. U. 60.
93. 94.
1805 - Antonio Jorge p.rata Saraiva. Girabolhos. Beira-Alta. (P) T. C. N. U. 60.
1806 - Antonio Eleuterio Sucena do Carmo.
Avelas do Caminho. Po. Fr. In. T. 60.
N. U. 66. 67B. 1. 2A. 10B. 38. T5.
90.94.
1807 - A{( elino Manuel Henriques Vicente
de Freitas. Quinta da Palhava, lote 6
R/ C Esq. - Tomar. (P) Po. In. Fr.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 2A. 93.
1808 - Jose Manuel Rebelo de Sousa. Rua
Actor Isidoro, 10-2.° Dt." - Lisboa.
(P) Es. Fr. In. It. T. 60. 1. 2A. U. por
N. 38. 53. 90.
1811 - Alcino Ferreira de Jesus. Restaurante Belarmino. Sernadelo - Mealhada.
(P) Po. T. C. V. N. U. 60.
1812 - Manuel Teixeka Peixoto. Bakro Social, 89, Cachao - Mirandela. (P) T. C.
60. N. U. 1. 2. 2A.
1813 -Armindo da Silva Fer·reira de Matos.
Miracambra - Maci~eira de Cambra.
T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 2A. 3.
1815 - Prof. Antonio Mario Pedro. Rua Antonio Bastos, 10 - Santarem. (A) GO.
U. de 3. N. U. de 1. 2A. N. U. de 16.
N. de Jersey, Guernesey, I. Man. N.
de 19. 26. N. de 28. (Pro-Juventude
e Pro.Patria) N. de Silver Jubilee, ei-Centenario de 30. N. de I'lhas. Faroe,
N. de Telefone de Bell. Tematica N.
Europa .OEPT p. 67 B. de 1. [l0. 92. 94.
103. 107. 111. Colorido Publifil.
1816 - Rui Antonio Rosa Bata'lha. Rua Dr.
Luis Teixeira Macedo e Castro, 2.1.°
Of." - Setubal. (P) T. C. V. N. U.
60. 1.
1817 - Jose Manuel Silva Azevedo. B. S.
Joiio, lote 6-1." Esq. Rebelva - Carcavelos.

n.

1818 - Jose Paulo Alves. Rua de Pedrouc;os,
29-1.° Dt." - Lisboa-3. (M/ A) Fr. In.
C. 60. N. Pec;as fHatelicas da T1. 90.
1819 - Joao Maria Abreu de Faria. Rua de
Ohaby P.inheiro, 32-1," Esq. - Senhora da Hora. (P) Po. Es. T. C. V. 60. 1.
Carimbos 63. 67B. 64.
1820 - Eng. Carlos Alberto do Rosario Mendes. Urbanizac;ao da Portela, lote 18
4." Esq. - Sacavem. (M) Po. Fr. In.
T. C. 60. N. 1. 2B. Macau. 93.
1821 - Alfredo Araujo Pereira. Rua Frei Francisco Foreiro, 3-2," Esq. Lisboa.
(M) Po. Fr. In. Es. It. T. C. V. N. U.
60. T51. 90. 93. 94. 97.
1822 - Jose Manuel Belchior de Freitas Perei-ra. Rua General Luis do Rego, 93.
Viana do Castelo. (P) Fr. In. T. C. V.
N. U. 60.1. C' de 2C. Niassa. T. 27. 93.
1823 - Luis Manuel. Prac;a Visconde Abranc;alha, 2 - Abrantes. (M) Po. T. C.
V. N. 60. 68. 1. 2B. T5. n. T9.
T10. 94.
1824 - Dr. Artur Luis Gueneiro da Silva.
Av. Dr. Miguel Bombarda, 67-1." Esq.
Sintra. (.P) Po. Fr. T. 60. N. U. 1. 2A.
5. 90. 93.
1825 - Fernando Manuel Marques Lopes. Rua
do Norte, 123-2," - Lisboa. (M) T. C. V.
N. U. 60. 3.
1826 - Joao Jose Figueiredo Gaspar. Av. Marconi, 4-6." Esq. - Lisboa. (M) Po. C.
V. N. U. 60. 1. 2A.
BRASIL
1794 - Edson Augusto Raposo Pera. Rua
francisco Dias Velho, 319-04581S. Paulo (SP).
1795 - Marcos Bersalletti. Caixa Postal76-17.800 - Adamantina (SP).
1796 - Jose AntOnio de Barros. Caixa Postal
- P.O. Box - 129 - Recife - Pernambuco In. Fr. AI. Es. It. T. 60. 90.
1797 - Olaudio Constancio da Cruz. Gaixa
Postal- 8. Carapi·cuiba. S. Paulo. (M)
Po. Es. 60. 63. T7. Flora.
1798 - Francisco Holmer. Galeria Rosario,
sala - 703 - Porto Alegre (BS). (M)
Po. T. 60. 52. Flora. T. 1. T7. T10.
1814 - Antonio d'Andrade. Rua S. Joao, 59.
Bebedouro. Po. T. 60. 1. 15.
1827 - Sebastiao Sousa. Caixa Postal, 114.
Teresinha (.pl). Po. Fr. In. 60. 1. Espanha. 68. Orqufdeas. 90.

BOLETIM DO CLUBE FILATJ:UCO DE PORTUGAL
MADEIRA
1659 - Jose Vasco de Sousa. Comissario da
P.S.P. - Rua do Carmo, 49 - Funchal
(M) Po. T. C. V. N. U. 1. 2A. 9. 16.
92. 94

(Aj In. Fr. Es. T. 3. - Tematica
Flores, fauna-65. 90. 91. enfo. 3 CRI.
1809-Fumio Yamazaki. 114 Koyo 3-chome,
Fukui-shi, FukUi - Ken, 910 -In. T.
60. 1. 48. 56. 91.
POLONIIA

REPUBLICA DE CABO VERDE
1785 - Jose Carlos Mendes Monteiro. Achada Sto. Antonio. Ci<:lade da Praia. (M)
Po. Fr. T. C. 60. N. 1. iA.
A ·L EMANHA
1324 - Jose Pereira. Hanssmann. str. 203-7000
Stuttgart - Po. It. AI. Es. T. U. 60.
N. U. 1. 2. 10. 19. 21. 24. 90.
ARGENTINA
1802 -

Horaoio R. Tripoli. Blanco Encalada
917 (1428) - Buenos Aires. Es. In. 60.
5. 6. 90.
CANADA

391 - Alberto Carlos Feio. 6250, Bienville
Apt. 306 B. Bronard (Quebec) C. P.
J4 Z3 J9. (P) T. N. U. 60. 3.
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

31

1517 - Witalis Borowski. 15-866 BiatystokZagumienna 13. (M/A) PI. Rs. Po. Fr.
Ill. AI. T. N. U. 60. 1. 2. 5. 10. 64. T1.
n. Flora. T10. Off.re. 60. N. U. 10.
29. 31.
ROMENIA
1800 - Condrea Aurel. Valea Argesuwi, 3·77.436 - Bloc. 011. ap. 48. Bucuresti,
Sector VII. (A) Fr. In. T. N. 60. 63A.
64. 65. 66. 81. 82. 63. de 3. 9p.
S U (
1828 -

CA

Eng. Jean-Michel Margot. Bernstrasse
89-3072 Ostermundigen. Po. Fr. T. N.
U. 60. 1. 2. 2A. 16. 28. 30. Carimbos.
63. 67B. 90. 94. 96.

NOVIDADES

1784-Burleigh A. Netzky. 1516 West Arthur
Ave. 60626 Illinois. In. Po. Es. T. C. 60.
N. U. 73. 2B. 2C. c.a de Moc;ambique.
Niassa, S. Tome, Timor, C. Verde,
Guine, India e Macau. 91. 93. 94.

SERVICO DE ASSINATURAS

HOLANDA

DISPOMOS DUM BOM SERVICO
SEM FALHAS A
PRECOS VANTAJOSOS

1810 -

Alfredo Fernando da Silva Sousa.
James Cookatraat 16 - Amsterdam
1015. (M) Po. Fr. In. Ho. T. C. 60. 1.
T7 de 3. 90.
INGLATERRA

147 -

Manuel Albuquerque. 58 St Marks
Road. London W. 10 - ComerciantePo. In. Fr. Es .It. Servo - Groatio.
Compra e Vende, nao Tmca. Inteiros
Postais, Cartas Pre-ades·ivas, marcas
postais sobre selos e sobre cartas
de 1 e 2.

SERVIMOS TUDO
QUALQUER PAlS OU TEMA

SOLlCITE FOLHETO INFORMATIVO
SEM COMPROMISSO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS

c. Santana
AV. DA UBERDADE, 157·1.·
LIS BOA (Metro: Avenlda)

JAPAO
1224 -

Shogo Uji (Japon Fila) - P. O. Sox
57, Den - enchofu, onta, Toquia 145
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T10. 94.
1824 - Dr. Artur Luis Gueneiro da Silva.
Av. Dr. Miguel Bombarda, 67-1." Esq.
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1825 - Fernando Manuel Marques Lopes. Rua
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N. U. 60. 3.
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BRASIL
1794 - Edson Augusto Raposo Pera. Rua
francisco Dias Velho, 319-04581S. Paulo (SP).
1795 - Marcos Bersalletti. Caixa Postal76-17.800 - Adamantina (SP).
1796 - Jose AntOnio de Barros. Caixa Postal
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Ill. AI. T. N. U. 60. 1. 2. 5. 10. 64. T1.
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29. 31.
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64. 65. 66. 81. 82. 63. de 3. 9p.
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Eng. Jean-Michel Margot. Bernstrasse
89-3072 Ostermundigen. Po. Fr. T. N.
U. 60. 1. 2. 2A. 16. 28. 30. Carimbos.
63. 67B. 90. 94. 96.
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1784-Burleigh A. Netzky. 1516 West Arthur
Ave. 60626 Illinois. In. Po. Es. T. C. 60.
N. U. 73. 2B. 2C. c.a de Moc;ambique.
Niassa, S. Tome, Timor, C. Verde,
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SEM FALHAS A
PRECOS VANTAJOSOS
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Manuel Albuquerque. 58 St Marks
Road. London W. 10 - ComerciantePo. In. Fr. Es .It. Servo - Groatio.
Compra e Vende, nao Tmca. Inteiros
Postais, Cartas Pre-ades·ivas, marcas
postais sobre selos e sobre cartas
de 1 e 2.

SERVIMOS TUDO
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BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

SECU'RO OE CAiRTAS NA CUER'RA
IDA PATULEIA
Pela c6pia A. Guedes MagalhBes

No n.O 290, referido a Abril, sob 0 titulo de
LISBON 2 demos noticia de cartas remetidas
de L1sboa para 0 Porto e que terlam sido
tr.ansportadas nos paquetes britanlcos. Referimos que as cartas seguiram .seguras D mas
sem que 0 correia de Lisboa tivesse aplicado
o carimbo entao em uso e admitimos que 0
seguro tivesse sido feito por empresa parti·
cular.
A esse prop6slto recebemos amavel carta
do i1ustre historiador postal Godofredo Ferreira que nao reslstimos a tentac;:ao de a
publicar, exactamente porque a mais uma
vallosa achega.
-Lembrei·me de fazer urn pequeno, e tal·
vez Inutil, comentario aD seu interessante
artigo .L1sbon 2- publlcado no Boletim do
Clube Filatelico de Portugal, de Abril.
A falta do carlmbo -Segura-, 'nas cartas
que cita, afasta, a meu ver, a Idela de que
tenham sido reglstadas pelo CORREIO. De·
vera ter sido uma companhla de seguros que
disso se encarregou. Oue Companhia?
Ora 'bern; por altura dos anos a que se reo
ferem as suas cartas e anos segulntes, ha.
via em L1sboa uma firma -Chamblca & Gon·
c;:alves. que era agente de navios naclonais
e estrangelros, e entre eles do .VezuvioD da
Empresa Portuense de Navegac;:ao por Vapor.
Esta firma Chambiea & Goncalves, multo
conhecida em L1sboa, e a que se refere Eca
de Oueiroz num tlos seus romances, era nao
s6 agente de muitas coisas mariti mas, mas
tambam da .Companhla de Seguros Equlda·
de- que, creio, era portuense .
Nao tera sido esta companhia de seguros,
por Intermedlo do seu agente em L1sboa que
segurou as eartas a que se refere no seu ar·
tlgo?

BIBLIOGRAFIA FILATELICA
Assinalamos a edicao das liltimas ohras
sobre filatella portuguesa:
Cartas vlndas do Brasil pelos paquetes
transatlantlcos. Eng. A. Guedes de Maga·
lhaes Edic;:ao de Victor Simarro. Rua de 31
de Janeiro, 54 - - Porto
Catalogo de Eladio de Santos. Selos de
Portugal Continental, Insular, Ultramarino e
Novos Palses de Expressao Portuguesa. 39.'
Edic;:ao 1978 Editor Eladlo de Santos. Rua
Bernardo Lima, 27 ric L1sboa - 1
Simoes Ferreira - Catalogo de Selos Pos·
tais. Portugal (Contlnente, IIhas Adjacentes,
Col6nlas e Novos Paises de Expressao Por·
tuguesa) 54.' EdiCao 1978. Editor Mercado Fi·
latallco. Rua 31 de Janeiro, 190-1.° Porto
Catalogo de Carlmbos de Portugal. Conti·
nental, Insular, Ultramarlno e Novos Paises
de Expressao Portuguese. 1978. F. Palma Leal.
Catalogo Colorldo Publifil 19~8. Selos ~e
Portugal, Continente e IIhas Edlc;:ao Publifll,
Lda. Rua Ricardo Jorge, 9-2.° Esq. L1sboa-5.
Catalogo da 1: Ouinzena Filatellca do AI·
garve. Vila Real de Santo Ant6nlo.
Catalogo da 1.' Mostra Filatalica de Canas
de Senhorim. Canas de Senhorim.
Catalogo da Mostra Filatelica do Tema.Pou·
panc;:a- 1977. Caixa Geral de Dep6sltos. Rua
do Ouro, 49. L1sboa.
Incoming Mail. 1 - To the Congo 1877. by
S. R. in • The London Philatelist.. Vol. 86.
n.O 1011-12 (Marchi April 1977).

A SEVERA
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BAIRRO ALTO
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-
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*
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TYPIQUE
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FILATELICO

Revista mensa I de 48 paginas plenas de interesse e actualldade.
permanente de Numismatica.
Servi!{o de Novidades Universais comploeto, a pre~05 baixissim05.
Suplemento do catalogo Yvert-et-Tellier.
Assinatura Anual (12 numeros) 150$00.
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Fados e Guitarradas
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VISIT THE PORTUGUESE
POST MUSEUM

VISITEZ Ie MUSEE des PTT
ENTRADA GRATUITA
ENTR~E L1BRE
FREE ADMITIANCE

HORARIO
ABERTO de Terca-feira a S<ibado,
das 10 as 12 e' das 15 as 18 h.
FECHADO aos Domingos, Segundas e Feriados
HORAIRE
OUVERT du Mardi au Samedi, de
10 a 12 h. et de 15 a 18 heures .
FERME les Dimanches, les Lundis et les Conges
TIMETABLE
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