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oXXIV DIA 00 sao -UM Dll DO sno DlflR(NTl ( PROM(UDOR
o Dia do Selo foi comemorado em Portugal, pela 24." vez, no -velho- (1) dia 1 de
Dezembro ultimo.
Mas desta vez saiu para a rua, fez barulho,
fOi espectaculo. E a Filatelia fol objecto de
uma dlvulgac;:iio publica sem precedentes
neste Pars.
E Isto porque a Federac;:ao resolveu, desta
vez, atrever-se a lanc;:ar uma pedra para 0
• charco das aguas calmas e indolentes onde a
filatelia portuguesa tern navegado nestes ultimos tempos. E 0 resultado nao poderia ter
sido mals auspicioso nem encorajador.
E quase imposslvel que 0 leitor nao saiba
ja 0 que sucedeu em Lisboa no ultimo Dia
do Selo, tal fol a divulgac;:ao dada pelos pri'ncipais orgaos de comunicac;:ao social deste
Pais. Em todo 0 caso, merece a pena recordar, ate porque e Indispensavel que 0 acontecimento fique registado na imprensa filateIlea portuguesa, da qual este Boletim tern
vindo a ser, apesar de tudo, 0 unico representanteestavel e continuado nas ultimas
decadas" afirmac;:iio a que nao podemos deixar de acrescentar, com muita sinceridade:
lamentavelmente!
A coisa comec;:ou as dez horas da manha,
no vetusto cenario do Largo do Carmo. Dai
partiram dois carros electricos do principio
do seculo, nas suas vistosas roupagens predominantemente vermelhas, em fiel reproduc;:ao da decorac;:ao da epoca, a que foram
acrescentados grandes cartazes, contrastan!.'emente amarelos. onde se lia: .D1A DO SELO - RECEBE CORREIO NA PASSAGEMD. E,
efectivamente, a bordo de cad a urn destes
electricos, especialmente fretados pela Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, estava devidamente montado urn posto de correia que utilizava a marca especial ilustrada que os crr
criaram para esta comemorac;:ao.
E dali partiram 80 encontro do publico. ao
contrario do que geralmente acontece. Urn
dos electricos fazendo urn largo percurso
circular fix~, pelo Principe Real, Largo do
Rato, Amoreiras, Campollde, Marques de
Fl'Onteira, Duque de Avila, Prac;:a do Chile,
Almirante Reis, Prac;:a da Figueira, Rua dos

Fanqueiros, Prac;:a do Comercio, Cais do Sodre, Rua do Alecrlm e novamente Principe
Real. 0 outro fazendo urn percurso livre, em
deambulac;:ao por outras zonas da velha Lisboa. E assim sucedeu desde as dez da manha ate as seis da tarde.
Foi, realmente, urn espectaculo. E foi. Inegavelmente, urn grande exito de divulgac;:ao,
A afluencia de filatelistas atingiu cifras a
que os sollcitos funcionarios habituais dos
postos especiais dos crr nao estavam habituados. .Ja temos a caixa cheia de correspondenciala, dizia ao princlpio da tarde a jovern funcionaria Sacramento Anagua a reportagem do vespertino A LUTA. Mas bern mals
importante e significatlva foi a afluencla do
publico em geral, 0 curioso e intrigado .. alfacinha-, 0 sujeito que tinha -Ia uns selos
em casa, ja ha muitos anOSD e que queria
informar-se sobre a existencia de clubes onde
pudesse filiar-se para retomar a sua colecc;:ao «parada desde os ban cos da escola».
.Para a pr6xima temos que trazer propostas
de socio para distribuir D, dizia, visivelmente
encantado, 0 -nosso» incansavel Dias Ferreira. E tinha toda a razao no seu comentario. A ausencia de material de informac;:ao
para distribuir fol, sem duvida, uma das pequenas falhas que e importante corrigir em
futuras acc;:oes deste tlpo.
Sem poder conslderar-se ainda urn modele
de organlzac;:ao, a verdade e que, desta vez,
as coisas foram preparadas com urn pouco
mais de cui dado e imaglnac;:ao. Alguns dias
antes do 1.. de Dezembro ja a imprensa de
Lisboa divulgava. com certo destaque e pltoresco, a aguc;:ar a curiosidade do publico, os
pormenores do que Iria passar-se, como, por
exemplo, fazia 0 Diario Popular em 29 de
Novembro.
No proprio dia 1, era 0 DIA que, logo de
manhii, chamava a atenc;:ao do grande publico.
Pelas 16.00, a Radio Renascem;:a fazia outrotanto no seu serviQo noticioso. E 0 1." canal
da Televlsao mostrava ja no noticiario das
20.00 horas uma reportagem filmada dos
electricos do Dia do Selo em plena laboraC;:iio.
Nos dias imediatos, a cobertura dos or-
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gaos de eomunieacao nao poderia ser mais
favoravel. logo na manha do dia 2, 0 Diarlo
safa com uma destaeada noticia a trlls colunas e uma fotografla de 9x13 cms. A tarde,
o Diario Popular dava-Ihe honras de prlmelra
paglna, com calxa e fotografia. A luta do
mesmo dla publicava em -manchete- a quatro
eolunas -SUCESSO DE DOiS VElHOS El£eTRICOS TRANSFORMADOS EM AM BULANCIAS POSTAIS e uma foto de 9x9 ems.
No dia 3, ate 0 Jornal de Noticias, do Porto, se referia com muita simpatia ao acontecimento, e no dla 4, a Diarlo de Notfclas dedicava-Ihe uma grande foto de 19 x 12 cms.,
com uma express iva e lisonjeira legenda, na
seccao de -informacao geral-.
Como jornada de dlvulgacao da filatella em
Portugal podemos falar, sem recelo de desmentido, de urn exito sem precedentes.
Mas nao se ficou por aqui. 0 nosso Clube
marcou, mais uma vez, a efemerlde da forma
que ja vern sendo tradiclonal e, conjugando
esforcos com a Federacao, organizou uma
pequena mostra-relampago nas belas instalac;:oes que 0 Ginasio Clube Portugues gentilmente colocou a nossa dlsposic;:ao. Ali funcionou a habitual posto especial de correio dotado de carlmbo comemorativo em adic;:ao a
outro posta especial que, com Igual carimbo,
se consegulu este ana, pela primelra vez,
instalar na estac;:ao dos Restauradores.
Foi tam bern nas Instalac;:oes do Ginasio
que, pelas 20.000 horas, se realizou 0 ja tradicional jantar eomemorativo. Pretendendo
ser, aclma de tudo, uma jornada de convivlo
de todos os filatelistas, tambem aqul, a sucesso fol este ana malar que em edic;:oes precedentes, pols fOi possfvel reunir mals de
oitenta convlvas. Aos brindes, as Presidentes do Clube Filatelico de Portugal e da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia exortaram,
uma vez mais, a unlao dos esforc;:os de todos
os coleccionadores portugueses na luta pela
expansao e desenvolvlmento da Filatelia em
Portugal. Aproveltou-se ainda a ocaslao para,
formalmente, proceder a entrega dos premlos
e galardoes conquistados pelos filatelistas
da regiao de lisboa na ultima Lubrapex e em
diversos outros certames que tiveram lugar
em 1978, em particular os que foram organizados pelo nosso Clube.
No Porto, a dinamlca Associac;:ao Portuguesa
de Filatelia Tematica marcou tambem a acontecimento com uma mostra·relampago no
Ateneu Comercial do Porto, onde se realizou,
a nolte, um jantar comemorativo que fol aproveltado para entregar aos filatelistas do norte os premios que havlam obtido na lubrapex
de Porto Alegre. Ali esteve representada a Fe-

derac;:ao Portuguesa de Filatelia, par amavel
convlte a um dos seus membros da Dlrecc;:ao.
Varios Nucleos e Secc;:oes Filatelicas da
provfncia comemoraram tambem a Dia do
Selo, e em varlos locais funclonaram pastas
especlais, dotados de carimbos comemoratlvas. Grande e esforc;:ada saga ados respectivos dirigentes a merecer, ha multo tempo
ja 0 devldo reconhecimento.
Cumpre lamentar que, alnda este ano, os
comerciantes filatelicos portugueses se tlvessem alheado par completo da manifestacao. £ ponto mUlto Importante a merecer tratamento adequado com a possivel brevldade.
Na ausllncia, tao incompreensivel quanta lamentavel e prejudicial, de uma Assoclac;:ao
Portuguesa de Comerclantes Filatelicos, daqui
alertamos a Federac;:ao Portuguesa de Filatelia
para fazer 0 que esteja ao seu alcance no sentido de congregar a aderllncla dos nossos comerclantes as actlvidades que sao a razao
mesma da sua propria existencia.
Mas nao e Justo termlnar com um apontamento desagradavel a noticla de uma manifestac;:ao que este ano, deixou no ar uma
promessa de renovac;:ao, de dinamlsmo, de
vitalidade. Que 0 exemplo possa frutlficar e
multiplicar-se. Bem preclsada anda a Filatelia
Portuguesa de todas estas qualidades.
ALBERTO ALVES

BOlETIM DO CLUBE FllAT£lICO DE PORTUGAL

NOTICIARIO DE OUTRAS <{MOSTRAS» E
EXPOSICoES FILATELICAS REALIZADAS NO PAtS
EM ALHANDRA
Como ja vem sendo hablto realizou-se
em Alhandra mals uma comemorac;:ao do
.Dla do Selo» que teve a presenc;:a de numerosos filatelistas socios do Nucleo Filatelico de Alhandra, que organizou uma -Mostra- nos saloes da Juventude Oesportlva
Alhandrense.
Foi editado um sobrescrito comemoratlvo
tendo os Correlos mandado cunhar um belo
carl mba aluslvo ao certame. Pelas 15 h numa
despretenciosa mas slgniflcatlva sessao foram entregues as medal has aos s6clos que
expuseram as suas colecc;:oes na -Mostra.
realizada no ano findo.

*

EM AlENQUER
Tambem nesta terra rlbatejana, na Sede
do Sporting Clube de Alenquer se comemorou mais um -Dla do Selo-, tendo·se reaIizado uma -Mostra. filatelica que atraiu
ao referldo Clube multos vlsltantes.

*

EM £VORA

NUMlfllIRTE. lOI.
Compra e vende

saos
MOEDAS
MEDALHAS

Cal~da

do Ca'rmo, 25 sit - Esq.

TELEFONE 365207

LISBOA-2

3

Organizada pela Seccao Filatelica da
Associac;:ao Fotogratlca do Sui e pelo INATEL teve lugar de 1 a 3 de Dezembro passado na capital do Alto Alentejo uma -Mostra. Filatelica comemoratlva do -XXIV DIA
DO SELO. que teve ainda a eolaborac;:ao dos
C. T. T. e da F. P. F.
A Sede do INATEl, onde esta -Mostra.
se realizou, acorreram multos vlsltantes que
puderam apreclar algumas colecc;:6es ja
promlssoras.
Como convidados estiveram a Associac;:ao Portuguesa de Maxlmafilia (Com as regras do colecclonismo de Postals Maximos)
e 0 nosso querldo amigo e emlnente Maximaflllsta Eng." Antonio Furtado com a seu
-Brasil de ontem e de hoje-.

*

EM PORTIMAO
Reallzou - se, de 1 a 5 de Oezembro, a
.ALGARPEX JUVENll 78. - 1." Exposlc;:ao
Filatallca Juvenil do Algarve, que constltuiu
um exlto.
o Juri, constltufdo pelos senhores Eng.·
Ant6nlo dos Santos Furtado, Jose Manuel

Castanheira da Silveira e Augusto Alexandre
Barjona de Freitas, depois de examinadas as
colecc;:6es apresentadas, atribufram as seguintes recompensas, constituidas par diplomas de:
1. Medalha de prata dourada:
-Adeleslo Jose Barra Guerreiro (Angola)
Portimiio
- Pedro Filipe Vasques Paiva (Tematlca
de Barcos) Portimao
2. Medalha de Prata:
- Antonio Joao de Sousa Palma (Tematica
de Xadrez) Portimao
- Marla Isabel Gonc;:alves Borralho (Filatelia) (Tem. Cavalos) Port/mao
3. Medalha de bronze prateado:
- Jose Pedro Cac;:orino (Rep. Guine-Bissaul Portimiio
- Ana Maria Costa e Castro (Tem. Religlasa, Ex-Ultramar) Port/mao
- Arlindo Rodrigo Serrao (Tematica de
Mamiferos) Portimiio
-Jose Manuel Maia Dionisio (Tem. Uniformes Milltares) Portlmao

4. Medalha de bronze:
- Armando Jose Martins Santana (Tem.
Escritores) Portimao
- Maria de Fatima Duarte Vasco (P. M.
Espanha e Desporto) Portlmiio
- Marla Isabel Gonc;:alves Borralho (Maxi·
mafilia) (Cavalos) Portimiio
- Armanda Maria Gonc;:alves Borralho (P.
M. Caes e Gatos) Portimiio
- Joaqulm Alexandre Brito Nene (Angola. Moc;:ambique, Aves) U. R. S. A.
- Fernando Jose Apolo Nunes (Tematica
de Aves) Olhiio
- Gil Vicente Conceic;:ao Fraqueza (Portugal) Olhao
5. Particlpac;:ao:
- Restantes concorrentes
Foram tambam recompensados todos os
participantes com premios especlais, constltuidos por ofertas e, um troteu, constitufdo
por uma medalha, representando 0 mals belo
selo de 1976.
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com uma express iva e lisonjeira legenda, na
seccao de -informacao geral-.
Como jornada de dlvulgacao da filatella em
Portugal podemos falar, sem recelo de desmentido, de urn exito sem precedentes.
Mas nao se ficou por aqui. 0 nosso Clube
marcou, mais uma vez, a efemerlde da forma
que ja vern sendo tradiclonal e, conjugando
esforcos com a Federacao, organizou uma
pequena mostra-relampago nas belas instalac;:oes que 0 Ginasio Clube Portugues gentilmente colocou a nossa dlsposic;:ao. Ali funcionou a habitual posto especial de correio dotado de carlmbo comemorativo em adic;:ao a
outro posta especial que, com Igual carimbo,
se consegulu este ana, pela primelra vez,
instalar na estac;:ao dos Restauradores.
Foi tam bern nas Instalac;:oes do Ginasio
que, pelas 20.000 horas, se realizou 0 ja tradicional jantar eomemorativo. Pretendendo
ser, aclma de tudo, uma jornada de convivlo
de todos os filatelistas, tambem aqul, a sucesso fol este ana malar que em edic;:oes precedentes, pols fOi possfvel reunir mals de
oitenta convlvas. Aos brindes, as Presidentes do Clube Filatelico de Portugal e da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia exortaram,
uma vez mais, a unlao dos esforc;:os de todos
os coleccionadores portugueses na luta pela
expansao e desenvolvlmento da Filatelia em
Portugal. Aproveltou-se ainda a ocaslao para,
formalmente, proceder a entrega dos premlos
e galardoes conquistados pelos filatelistas
da regiao de lisboa na ultima Lubrapex e em
diversos outros certames que tiveram lugar
em 1978, em particular os que foram organizados pelo nosso Clube.
No Porto, a dinamlca Associac;:ao Portuguesa
de Filatelia Tematica marcou tambem a acontecimento com uma mostra·relampago no
Ateneu Comercial do Porto, onde se realizou,
a nolte, um jantar comemorativo que fol aproveltado para entregar aos filatelistas do norte os premios que havlam obtido na lubrapex
de Porto Alegre. Ali esteve representada a Fe-

derac;:ao Portuguesa de Filatelia, par amavel
convlte a um dos seus membros da Dlrecc;:ao.
Varios Nucleos e Secc;:oes Filatelicas da
provfncia comemoraram tambem a Dia do
Selo, e em varlos locais funclonaram pastas
especlais, dotados de carimbos comemoratlvas. Grande e esforc;:ada saga ados respectivos dirigentes a merecer, ha multo tempo
ja 0 devldo reconhecimento.
Cumpre lamentar que, alnda este ano, os
comerciantes filatelicos portugueses se tlvessem alheado par completo da manifestacao. £ ponto mUlto Importante a merecer tratamento adequado com a possivel brevldade.
Na ausllncia, tao incompreensivel quanta lamentavel e prejudicial, de uma Assoclac;:ao
Portuguesa de Comerclantes Filatelicos, daqui
alertamos a Federac;:ao Portuguesa de Filatelia
para fazer 0 que esteja ao seu alcance no sentido de congregar a aderllncla dos nossos comerclantes as actlvidades que sao a razao
mesma da sua propria existencia.
Mas nao e Justo termlnar com um apontamento desagradavel a noticla de uma manifestac;:ao que este ano, deixou no ar uma
promessa de renovac;:ao, de dinamlsmo, de
vitalidade. Que 0 exemplo possa frutlficar e
multiplicar-se. Bem preclsada anda a Filatelia
Portuguesa de todas estas qualidades.
ALBERTO ALVES
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NOTICIARIO DE OUTRAS <{MOSTRAS» E
EXPOSICoES FILATELICAS REALIZADAS NO PAtS
EM ALHANDRA
Como ja vem sendo hablto realizou-se
em Alhandra mals uma comemorac;:ao do
.Dla do Selo» que teve a presenc;:a de numerosos filatelistas socios do Nucleo Filatelico de Alhandra, que organizou uma -Mostra- nos saloes da Juventude Oesportlva
Alhandrense.
Foi editado um sobrescrito comemoratlvo
tendo os Correlos mandado cunhar um belo
carl mba aluslvo ao certame. Pelas 15 h numa
despretenciosa mas slgniflcatlva sessao foram entregues as medal has aos s6clos que
expuseram as suas colecc;:oes na -Mostra.
realizada no ano findo.

*

EM AlENQUER
Tambem nesta terra rlbatejana, na Sede
do Sporting Clube de Alenquer se comemorou mais um -Dla do Selo-, tendo·se reaIizado uma -Mostra. filatelica que atraiu
ao referldo Clube multos vlsltantes.

*

EM £VORA

NUMlfllIRTE. lOI.
Compra e vende

saos
MOEDAS
MEDALHAS

Cal~da

do Ca'rmo, 25 sit - Esq.

TELEFONE 365207

LISBOA-2

3

Organizada pela Seccao Filatelica da
Associac;:ao Fotogratlca do Sui e pelo INATEL teve lugar de 1 a 3 de Dezembro passado na capital do Alto Alentejo uma -Mostra. Filatelica comemoratlva do -XXIV DIA
DO SELO. que teve ainda a eolaborac;:ao dos
C. T. T. e da F. P. F.
A Sede do INATEl, onde esta -Mostra.
se realizou, acorreram multos vlsltantes que
puderam apreclar algumas colecc;:6es ja
promlssoras.
Como convidados estiveram a Associac;:ao Portuguesa de Maxlmafilia (Com as regras do colecclonismo de Postals Maximos)
e 0 nosso querldo amigo e emlnente Maximaflllsta Eng." Antonio Furtado com a seu
-Brasil de ontem e de hoje-.

*

EM PORTIMAO
Reallzou - se, de 1 a 5 de Oezembro, a
.ALGARPEX JUVENll 78. - 1." Exposlc;:ao
Filatallca Juvenil do Algarve, que constltuiu
um exlto.
o Juri, constltufdo pelos senhores Eng.·
Ant6nlo dos Santos Furtado, Jose Manuel

Castanheira da Silveira e Augusto Alexandre
Barjona de Freitas, depois de examinadas as
colecc;:6es apresentadas, atribufram as seguintes recompensas, constituidas par diplomas de:
1. Medalha de prata dourada:
-Adeleslo Jose Barra Guerreiro (Angola)
Portimiio
- Pedro Filipe Vasques Paiva (Tematlca
de Barcos) Portimao
2. Medalha de Prata:
- Antonio Joao de Sousa Palma (Tematica
de Xadrez) Portimao
- Marla Isabel Gonc;:alves Borralho (Filatelia) (Tem. Cavalos) Port/mao
3. Medalha de bronze prateado:
- Jose Pedro Cac;:orino (Rep. Guine-Bissaul Portimiio
- Ana Maria Costa e Castro (Tem. Religlasa, Ex-Ultramar) Port/mao
- Arlindo Rodrigo Serrao (Tematica de
Mamiferos) Portimiio
-Jose Manuel Maia Dionisio (Tem. Uniformes Milltares) Portlmao

4. Medalha de bronze:
- Armando Jose Martins Santana (Tem.
Escritores) Portimao
- Maria de Fatima Duarte Vasco (P. M.
Espanha e Desporto) Portlmiio
- Marla Isabel Gonc;:alves Borralho (Maxi·
mafilia) (Cavalos) Portimiio
- Armanda Maria Gonc;:alves Borralho (P.
M. Caes e Gatos) Portimiio
- Joaqulm Alexandre Brito Nene (Angola. Moc;:ambique, Aves) U. R. S. A.
- Fernando Jose Apolo Nunes (Tematica
de Aves) Olhiio
- Gil Vicente Conceic;:ao Fraqueza (Portugal) Olhao
5. Particlpac;:ao:
- Restantes concorrentes
Foram tambam recompensados todos os
participantes com premios especlais, constltuidos por ofertas e, um troteu, constitufdo
por uma medalha, representando 0 mals belo
selo de 1976.
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No dia 3 teve lugar uma cerim6nia para a
distribuic;:ao de premios, numa sala da Escola
Secunda ria Poeta Ant6nio Aleixo, seguindo-se urn almoc;:o de confraternizac;:ao no qual
tomaram parte 0 Juri, Expositores, Professores, Representantes da Imprensa e varias
pessoas Iigadas aos meios filatelicos do Algarve.

*

POR OCASIAO
DO MILENARIO
DA CIDADE

A MAl OR EXPOSIQAO MUNDIAL
DE SELOS POSTAIS

GRANDE SALAO INTERNACIONAL
DE FILATELlA DE BRUXELAS

Esta grande exposic;:ao denomlnada PRAGA
78 realizou-se de 8 a 17 de Setembro de
1978 em Praga. 0 tema central da exposic;:ao era: .. 0 selo postal e a filatelia - urn
mundo de conhecimento e paz D.
Os selos checoslovacos foram expostos
em 5.000 paineisu A exposic;:ao ocupava uma
superfrcie de 28.000 mZ e foram apresentados cerca de 1,5 milhoes de selos de correlo. Na exposic;:ao participaram 1.300 expositores de mais de 50 parses. Alem dos
colecclonadores ofereceram os seus selos
perto de 150 administrac;:oes de correios e
12 museus postais. Alem dos selos foram
exibidas cartas, carimbos antigos uniformes
postais, telefones e telegrafos antigos, etc.
Faziam parte da exposic;:ao correlos espacials, que atraiam os interessados pelos selos e carimbos extraordlnarios.
Dos selos expostos recordemos pelo menos a colecc;:ao da propriedade da ralnha de
Inglaterra, Isabel II, que entre outras raridades contem os dois celebres selos das IIhas
Mauricias de 1 penny, de cor vermelho e
de 2 penny de cor azul, com 0 titulo Post
Office.
Na antiga Sala de Equitac;:ao do Castelo
de Praga foi organizada a exposic;:ao .. A arte
e 0 selo postal-. Nela estavam reunidas as
obras dos artlstas checos e eslovacos (Zrzavy, Capek, Purkyne, Svabinsky, etc.) e
dos artistas estrangeiros (Rubens, Ticiano,
Picasso, etc.), cujos quadros sao propriadade das galerias estatais checoslovacas e
serviram como tema para a criac;:ao dos selos postais checoslovacos.
Por ocasiao da exposi«;:ao realizou-se em
Praga 0 Congresso da Federac;:ao Internacional Filatelica (FIP). 0 presidente da FIP, 0
belga Jacques Stibe, assinalou 0 lema da
exposil;ao PRAGA 78 como muito correcto
e elogiou grandemente a organizac;:ao da
mesma.
A exposic;:ao PRAGA 78, nos onze dias
da sua durac;:ao, foi visitada por mais de
300.000 pessoas, multas delas do estrangeiro.

DE 5 A 13 DE MAIO
Desejando associar-se de uma maneira
efectiva as diversas manifestac;:oes que terao lugar p~r ocasiao das comemorac;:oes, em
1979, do milenario da fundac;:ao da cidade de
Bruxelas, a associac;:ao sem fins lucrativos
PRO POST, a Real Federac;:ao dos Circulos
Filatelicos da Belgica e a Camara Sindical
Belga dos Comerciantes Filatelicos, vao organlzar urn Grande Salao Internaclonal de
Filatelia que tera lugar de 5 a 13 de Maio na
sala Rubens do Centro Rogier, em Bruxelas.
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UMA PE·CA CURIO'SA
Jose RODRIGO DIAS FERREIRA

estereos, anunclOs. provas de gravac;:ao e
caricaturas, recomendamos. p~r exemplo. a
leitura das descric;:oes feitas por Stanley Gibbons. no seu catalogo .Great Britain. 1.·
Queen Victoria. SpeCialized Stamp CatalogueD. Nao resta duvida. portanto. que eles

Durante urna das muitas exposlc;:oes realizadas pelo e no CFP, 0 nosso Consocio
Jose Cohen, chamou-nos a atenl;ao para uma
curiosa pec;:a da sua colecc;:ao e que nao era
nem mals nem menos de que uma .. fantasia»
portuguesa aos famosOs .Mulreadys». Fig. 1.

Esta importante exposic;:ao centrar-sa-a, p~r
urn lado, sobre a hist6rla postal e filatelica
de Bruxelas (nao nos esquec;:amos que fol em
Bruxelas que nasceu. no principio do seculo
XVI, a primeira organizac;:ao de correios verdadeiramente europeia, e que a mesma cidade
serviu de sede a famma de Thurn et Taxis
ate ao inrclo do seculo XVIII). e p~r outro
lade por uma selecc;:ao das mais prestigiosas
colecc;:oes apresentadas ao publico no decurso dos ultimos dez anos e que foram lauread as com as mais altas distlnc;:oes filatelicas.
Encabec;:am 0 comite organizador desta Importante manlfestac;:ao os nomes prestigiosos
de E. Struyf. Administrador Geral Honorario
dos Correios Belgas e Presidente da PRO
POST. 0 Dr. J. Stibbe. Presidente da Federac;:ao Belga e tambem Presldente da F.1. P.•
e 0 Sr. A. Schittecatte. Presldente da Cilmara Sindical dos Comerciantes Filatelicos.
o Comissarlo Geral desta grande jornada
filatelica e 0 Sr. R. Van Compernolie. a quem
poderilo ser solicitadas rna is informac;:oes para
o segulnte enderel;o:
PRO POST A. S. B. L.
Bolte Postale 27
1000 BRUXELLES, Belgique
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circulada em 2-5-1840

Para os colecciolTadores menos familiarizados no que seja urn .. Mulready», esclaremos que tanto .podem ser sobrescrltos como
envolt6rios. e estes foram postos a clrculal'
em Inglaterra. simultaneamente com os selos
de 1 d. preto. isto e. a 1 de Maio de 1840.
mas com a condic;:ao de serem utilizados a
partir de 6 desse meso 0 que nao foi respeitado como se pode ver pel a fig. 1.
o nome de aMulready» vern do seu desenhador William Mulready. Quem quizer conhecer detalhadamente mais pormenores
quanto a hist6ria da emissao, utilIzac;:ao. descric;:ao dos sobrescritos e dos envolt6rios.

encontram-se Iigados ao nascimento dos selos e da filatelia mundial. Trata-se de material de valor fllatelico bastanteapreciavel.
o desenho do Mulready e primorosilmente
descrito por Edmond Locard (que foi Director
Tecnico da Polfcia de Lyon), que nos diz 0
seguinte: A cena da alegoria quer dizer que
a alnglaterra envia mensagens as cinco partes do mundo •. 0 centro da composil;:ao e
ocupado por uma mulher sentada num trono
e personificando a Inglaterra. vestida com
uma tunica pregueada sob uma capa; couraI;ada e armada tie capacete. Por baixo 0
leao britilnico. Quatro mensageiros nus e
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alados elevam-se no ar. Atras. barcos com
ancoras e urn lapao conduzindo urn treno
puxado por uma rena. A direita do leao. urn
grupo de «sachems- indianos apertando a
mao a William Penn outros .quakers- e membros da -Sociedade dos Amlgos-. reconheclveis pelas suas longas labltas e grandes
chapeus; as -squaws» indlanas encostadas a
urn coquelro tendo ao colo as suas crias.
Mais lange. os pretos rebatem as barrlcas
de ac;:ucar sob as ordens de urn colono de alta
estatura. Do lade esquerdo. urn «khodjah»
com urn turbante. esta assentado no declive
de um caminho e redige uma factura dltada
por outro muc;:ulmano; os robustos carregadares. curvando 0 dorsa, transportam as encomendas que entregam aos condutores de
elefantes e dos camelos, enflm. alnda os chineses. em robe de setlm com ramagens. sacodem a poelra do cals com as suas longas
caudas. contam as calxas de cha e de especiarlas. No prlmeiro plano. a esquerda. uma
mulher olha para 0 ceu. enquanto 0 seu fiIho Ie uma carta; a direlta. uma outra muIher. um pouco mais nova. Ie uma miss Iva
a sua filha mais velha, enquanto que a filho
mais novo tem as maos junto da mae parecendo querer tlrar-Ihe a carta- .
No desenho do sobrescrito fantasia edltado
em Portugal. fig. 2.• apenas foi substituido a

parte central onde esta 0 escudo Ingles aparece 0 portugues.
A Idela da edlc;:ao dests sobrescrlto deve-se ao colecclonador Jules de Le Retord, ao
tempo em 1897. estabelecido .na rua do Arsenal, 160·3.· em Lisboa.
Este filatelista estrangeiro devia ser um
grande colecclonador da epoca. Segundo Investlgacoes a que procedemos consegulmos
apurar que as primelras referenclas que Ihe
fazem datam de 1888. apenas com a nome
de Le Retord 5. Chagas Velhas, Lisboa. Trocava selos de Portugal e de todas as Colonias. Especializado em sobrecargas de Macau. Em Outubro de 1888. aparece (proposltadamente?) com 0 nome de Julio de Le
Retord, com anunclos em espanhol.
A ultima referencia que conhecemos data
de Abril de 1904. ja em nome de Mme. J. de
Le Retard. Talvez sua viuva (?). que se Intitulava s6cla de .Sociedades holandezas.
Francesa de Liege- e de outras. Vendia
.todos os selos garantidos e autentlcos com
as obliterac;:oes originals das epocasn.
Ao ficar registada a Interessante peca prestamos uma slngela homenagem a mals este
pioneiro da filatelia portuguesa. comerciante
desde 1882. que como muitos outros era estrangeiro.
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ACABA DE ·APARECER
ccMARCAS POSTAIS DE PORTUGAL METROPOLITANO
UTILIZADAS NO PERfODO PRE.ADESIVO»

Cor. A. Guedes de Magalliaes

Eng. M. Andrade e Sousa

FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

P~~

da 2.3 Parle 150$00

A VENDA NAS CASAS FILATtLICAS

Fig. 2 - 0 sobrescrito de Jules de Le Retord
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mao a William Penn outros .quakers- e membros da -Sociedade dos Amlgos-. reconheclveis pelas suas longas labltas e grandes
chapeus; as -squaws» indlanas encostadas a
urn coquelro tendo ao colo as suas crias.
Mais lange. os pretos rebatem as barrlcas
de ac;:ucar sob as ordens de urn colono de alta
estatura. Do lade esquerdo. urn «khodjah»
com urn turbante. esta assentado no declive
de um caminho e redige uma factura dltada
por outro muc;:ulmano; os robustos carregadares. curvando 0 dorsa, transportam as encomendas que entregam aos condutores de
elefantes e dos camelos, enflm. alnda os chineses. em robe de setlm com ramagens. sacodem a poelra do cals com as suas longas
caudas. contam as calxas de cha e de especiarlas. No prlmeiro plano. a esquerda. uma
mulher olha para 0 ceu. enquanto 0 seu fiIho Ie uma carta; a direlta. uma outra muIher. um pouco mais nova. Ie uma miss Iva
a sua filha mais velha, enquanto que a filho
mais novo tem as maos junto da mae parecendo querer tlrar-Ihe a carta- .
No desenho do sobrescrito fantasia edltado
em Portugal. fig. 2.• apenas foi substituido a

parte central onde esta 0 escudo Ingles aparece 0 portugues.
A Idela da edlc;:ao dests sobrescrlto deve-se ao colecclonador Jules de Le Retord, ao
tempo em 1897. estabelecido .na rua do Arsenal, 160·3.· em Lisboa.
Este filatelista estrangeiro devia ser um
grande colecclonador da epoca. Segundo Investlgacoes a que procedemos consegulmos
apurar que as primelras referenclas que Ihe
fazem datam de 1888. apenas com a nome
de Le Retord 5. Chagas Velhas, Lisboa. Trocava selos de Portugal e de todas as Colonias. Especializado em sobrecargas de Macau. Em Outubro de 1888. aparece (proposltadamente?) com 0 nome de Julio de Le
Retord, com anunclos em espanhol.
A ultima referencia que conhecemos data
de Abril de 1904. ja em nome de Mme. J. de
Le Retard. Talvez sua viuva (?). que se Intitulava s6cla de .Sociedades holandezas.
Francesa de Liege- e de outras. Vendia
.todos os selos garantidos e autentlcos com
as obliterac;:oes originals das epocasn.
Ao ficar registada a Interessante peca prestamos uma slngela homenagem a mals este
pioneiro da filatelia portuguesa. comerciante
desde 1882. que como muitos outros era estrangeiro.
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o Clube Filate6co de Portugal e as suas medalhas
Com a reprodUl;:ao do selo de 25 reis de
D. Pedro V. fol cunhada a segunda medalha
da serle de medal has de 50 mm f'J em bronze
com a HIst6rla do Selo.
Este belo exemplar de medalhfstlca fol

executada nas oflcinas da Gravarte de Lis·
boa. As medal has que restam sao vendldas
ao pre«;o de 200$00 cada. Quando seja soli·
cltado 0 seu envio pelo correlo acresce a
quantla necessaria para portes.

AS FILATELIAS
INFANTIL E JUVENIL
Da autorla do nosso eons6eio H ormfnio Santos vamos inieiar neste n(j·
mero. eompletando no seguinte. a pub liea«;:ao de urn interessante artigo com
o tftulo aeima referido.
Pelo interesse de que se reves te aeonselhamos a sua leitura aos assoeiados do C. F. P.

1. INTRODUCAO
A segund8 meda/ha da serle - H/st6ria do Se/o »

2.

OBJECTIVOS

3. ESBOCO DE UM PLANO
4.

Domingos do sacramento

NOVIDADES

Mercado Fllatelico de Lisboa

SERVICO DE ASSINATURAS

Rua do Cruclflxo. 26 - Telef. 324891
1200 L1SBOA

*

Varlado sortido de series completas
e selos isolados.
de Portugal e Ultramar

Todo

0

*

material necessarlo
ao filatelista

*
Albuns de Portugal e Ultramar.
edi«;oes Domingos do Sacramento
e Eladio de Santos

SERVIMOS TUDO
QUALQUER PAIS OU TEMA
DISPOMOS DUM BOM SERVICO
SEM FALHAS A
PRECOS VANTAJOSOS
SOLI CITE FOLHETO INFORMATIVO
SEM COMPROMISSO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS

c. Santana
AV. DA L1BERDADE, 157·1:
LIS BOA (Metro: Avenlda)

\

FACA·NOS UMA

~ISITA

9

FORMACAO DE QUADROS

5. A EXECUCAO
6. CONCLUSOES

1 -INTRODUCAO

Nilo you abordar temas de grande
interesse. nomeadamente sobre 0 papel edu·
catlvo da fllatelia. a sua Importiincla no
desenvolvlmento intelectual do jovem. a fi·
latelia ao servl«;o do enslno. a juventude
como continuadora do movlmento filatalico
nacional. 0 conhecimento do mundo atraves
da fllatelia. as vantagens do estabeleclmento
de Ia«;os de amlzade. camaradagem e com·
preensao entre jovens fllatellstas.
Em Inumeras oportunldades t~m esses temas sido convenientemente tratados. quer
atraves dos melos de comunlcaeao social.
especlalmente a imprensa especlallzada. ou
par melo da apresenta«;ao de teses e co·
munlcaeoes em congressos e outras reu·
nlOes de fllatelistas. Tambam aqueles temas tem sldo tratados em palestras e con-

ferencias proferidas por filatelistas e educadores.
Nilo slgnlflca. contudo. que tenham sido
tilo frequentemente tratados. como seria
para desejar. Na verdade. temas de tal Interesse merecem ser abordados com muito
mals asslduldade.
Por outro lado. tam bam nao desejo analisar 0 que se fez ate ao momenta em prol
das fIIatelias Infantil e juvenil. Aproveitava
a oportunidade para lembrar. sumarlamente.
socorrendo-me de relatos vlndos a lume. es·
peclalmente na imprensa fllatelica. a reallza«;ao de mostras e exposi«;oes juvenls. a exlstencia da classe juventude em exposleoes
de varlos niveis. a publica«;ao de alguns
textos com Interesse especiflco para a juventude. a realiza«;ao de reunioes para trocas orlentadas por experientes fllatellstas.
De real«;ar que 0 trabalho realizado tem
sldo dlrlgldo aos jovens. A segunda InfAncla
nao tem sldo merecedora de quantos se
tem entusiasmado pela fllatelia juvenll.
A aCeBO reallzada junto dos jovens carac·
teriza-se por ser esporadica. locallzada aqul
e all. orlentada por verdadelros -carolas» da
fllatella juvenll. Nilo deixando de ser. con·
tudo. um trabalho vall do. abrange. normalmente. grupos restritos de jovens. Asslm.
a massa Infantil e juvenll nao tem sido atlngida por qualquer empreendlmento no sector
da filatelia.
No I Congresso Luso Brasilelro de FllatslIa. reallzado em 1972. na cidade de Avelro.
fol dlto que a -filatelia escolar est' com·
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pletamente desamparada, sem 0 apoio daquelas sutorldades que devlam faze-Ia difundir nas escolas-. Na verdade, pOUCO,
multo pouco, se tern promovido entre n6s
em filatelia Infantil ou juvenll, na generalidade e ern filatelia escolar, ern particular,
para' fomentar 0 gosto pelo coleccionlsmo
de selos.
Temos utllizado ate aqul a expressao f1latelias infantll e juvenll. Na verdade, as
crian~as. abrangendo essencialmente a 2."
infancla (8·12 anos) tern, em filatella. urn
tratamento adequado a sua idEKIe. De manelra diferente devera ser encarada toda a
ac~ao a empreender junto do jovem pre-adolescente e adolescente. Nao e sern razao
que 0 regulamento da classe juventude preve as seguintes tres divlsoes: ate aos 15
anos. dos 15 aos 18 'cInos e dos 19 aos
21 anos.
. .
_
Para aquele primeiro grupo eta rl 0_ a ac~a.o
a desenvolver nao sera outra, senao a dlvulga~ao da filatelia. Criar nas crian~as 0
gosto pelo coleccionismo de selos. dar-Ihes
umas no~oes muito elementares sobre filatelia. ensinar-Ihes a utilizar 0 material filatelico mals comum (classificador de bolso,
a pin~a, a folha de album, etc). sao os
prlncipais objectivos que ha que ter ~
aten~ao. 0 grupo etario dos 13-19 anos Ja
devera ser orientado para uma verdadelra
inicla~ao filatelica que culmine na apresenta~ao das colec~oes em mostras e exposl~oes filatelicas Juvenis.
2 - OBJECT/VaS
o que desejo trazer a aprecla~ao dos Senhores Congressistas sao alguns elementos
sobre activldades que poderao ser desenvolvldas tendo em aten~ao a elabora~ao de
urn plano para 0 incremento das fllatellas
infantil e juvenil. Trata-se, pois, da apresentacao de uma Iistagem das actividades possivels de desenvolver junto dos mals novos.
Por outro lado, apresentarel urn breve apontamento a problematlca da forma~ao de
quadros que proporcionem 0 desenvolvlmento daqueles sectores da filatelia naclo_nal.
Finalmente, tecerei algumas consldera~oes,
em bora breves, sobre quem podera e devera empreender accao de tal responsabllidade, qual seja a elaboraoao de urn plano
nacional para 0 desenvolvimento ~as fIIatelias infantil e juvenll e a concretlza~ao da
sua execu~ao, coordenando e ava!lando as
diferentes actividades que 0 refendo plano
preyer.
Mas convem acentuar que considero realmente valida a actividade que e des envol-

vida para as crian~as e jovens, mas reallzada com eles. Na verdade, para a sua educa~ao sera 6ptlmo que as crianoas e, especlalmente. os jovens participem _activamente ~o
estudo, planificacao, execucao coordena~ao
e avalla~ao das actividades fllatellcas pr6·
prias para as suas idades.
3-ESB090 DE UM PLANO

Juntando ou urn ou outro elemento informativo e esclarecedor, relaciono, agora as
activldades que poderao ser desenvolvldas,
englobadas num programa geral para 0 desenvolvlmento das filatelias Infantll e juvenil.
3.1. Para a divulgacao das fllatelias infantil e juvenil tera grande interesse a cria~ao de nucleos, clubes. centr~s ou departa·
mentos filatelicos que funcionariam nos estabeleclmentos de ensino, casas de cultura
da juventude. lares de estudantes, grupos de
escuteiros. associa~oes religiosas da juventude e quaisquer outras institui~oes _de juventude. Competir-Ihes-ia: organlza~ao d~
reunioes dos jovens filatelistas e de exposl~oes e mostras filatelicas, fu~c!o.nament?
de uma pequena blblioteca de Inlcla~ao fIlatelica, organiza~ao de vlsitas guladas as
exposicoes. mostras e saloes filatellcos. ~o
labora~ao no jornal juvenil da instltulc;:ao,
promo~ao das inlclatlvas tomadas por clubes filatellcos, servic;:os de juve.ntude. correios e quaisquel' outras actlvldades que
despertassem nos jovens 0 seu Interesse
pel a filatelia.
Para alem destes 6rgaos de expansao da
filatelia juvenil. que deverlam funclonar no
ambito de instituicoes de juventude, Importa
nao esquecer as seccoes. nucleos ou ~epar
tamentos filatelicos que os clubes, nucleos
e assocla~oes filatelicas deveriam organizar
no seu ambito. Ali, mals facilmente poderiam os jovens encontrar quem os pudesse
orlentar no coleccionlsmo filatelico. Naturalmente que os jovens seriam s6cios juvenis daquelas Institui~oes filatelicas. Por Isso
mesmo, havera todo 0 interesse em Ihes explicar as flnalldades do clube. nucleo ou assocla~iio, de ver com eles outras normas
estatutarias e Informa-Ios sobre tudo 0 que
Ihes pode ser proporcionado (requlsiC80
de livros e revlstas. frequencia da sede. participa~ao em reunioes para trocas, exposl~~
das sua coieccoes em mostras ou expos 1c;:oes organizadas pelo clube).
3.2. Importa referir um conjunto de actividades que despertam no jovem 0 gosto
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pela fllatelia e fornecem uma hoa -bagagem- filatelica aqueles que ja se iniclaram
nesta manifestac;:ao. slmultaneamente cultural e recreatlva. Em resume sao as seguintes
as ac~oes que me parecem de grande in·
teresse:
- organlzac;:ao de mostras e exposi~oes fi·
latelicas juvenis;
- cria~ao. em mostras e exposl~oes . da
classe juventude. abrangendo os tres grl,lpos em que se divide;
- ol"ganlza~iio de exposi~oes didactlcas itineraotes, com 0 material Indicado ern 3.6
e com a apresentac;:ao de colec~oes, mesmo pequenas, montadas de acordo com
as normas que orientam a SUa apresentac;:ao.
- reallzac;:ao de visitas-guiadas a exposic;:oes,
mostras e saloes filatelicos, quaisquer
que sejam as suas dimensoes.
3.3. A imprensa, 'cI radio e a lV sao,
como e natural, excelentes meios para motivar as crlan~as e os jovens a interessarem-se pela filatelia. Para eles, e com eles,
neste sector poderiam ser previstas as segulntes acc;:oes:
- elaborac;:ao de urn jornal de parede, de
perlodlcldade mensal, medindo cerca de
50x35 em, de distrlbul~80 gratuita atraves
dos estabelecimentos de ensino; casas
de cultura da juventude, grupos de escuteiros associa~oes e clubes filatellcos,
onde seriam igualmente colocados nos
quadros de afixa~ao de cartazes;
- crla~iio de sec~oes filatelicas. infantls ou
juvenis, em revistas e jornais, especlalmente destinados aos mals novos;
-Inserc;:ao de -apontamentosD, especialmente escritos tendo em atenc;:ao a massa
de filatellstas mais novos, nas sec~oes
filatelicas de jomais. revistas, boletlns,
etc.;
- utllizac;:ao, sempre que possfvel. dos catalogos das exposl~oes para neles apa·
recerem cr6nlcas ou n6tulas sobre assuntos com Interesse para os jovens.
- integrac;:ao em programas de radio ou lV,
dedicados a filatelia, do -momento do
jovem-.
3.4 0 movimento editorial. tao escasso
entre n6s e particularmente no que se refere
as filatelias infantil e juvenil. deveria merecer especial aten~iio dos responsaveis pela
problematlca da juventude. Nao interessam
grandes tratados. pequenos textos, devldamente ilustrados, serlam suficientes para
preencher esta lacuna no nosso panorama
editorial. das tilatellas infantil e juvenil. como
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e ohvio.

Embora com uma apresentac;:ao cuidada, 0 material editado poderia ser apresentado em papel de maquina duplicadora
ou xeroc6pia, em substituic;:ao da impressao
tipogrBtica. As seguintes accoes preencheriam 0 plano de actividades neste capitulo:
- edicao de urn conjunto de uCadernos dos
Jovens Filatelistas-. com uma periodicidade mensal, con tendo artigos, notulas,
regulamentos, informacoes. etc.;
- edi~ao de uma colecc;:ao de opusculos
para tratamentos de temas diversos, profusamente ilustrados. numa linguagem
acesslvel aos jovens filatelistas: Inlcia~ao filatellca, a filatelia tematica, 0 material filatelico, obliterac;:oes e franquias mecanicas, etc.;
- inserc;:ao de textos sobre filatelia e selos
nos Iivros escolares.
3.5. A participa~ao dos jovens na feitura
de selos. carimbos e flamulas e outro aspecto que nao queria delxar de abordar. No que
se refere a selos parece que, no corrente
ano, ja alguma coisa de positlvo ira ser
realidade. Ha necessidade de continuar. Mas,
tambem para 0 desenho de carimbos e flamulas os jovens deverlam ser chamados a
partlcipar com asslduldade. Porque nao utiIizar urn desenho de urn jovem para a composicao de urn carlmbo comemorativo de
uma exposi~ao ou mostra filatelica juvenil?
Sao acc;:oes que chamam a participac;:ao nu·
mero elevado de jovens e os motivam para
a filatella.
Assim. e resumlndo, hB que, neste sector,
envidar todos os esfor~os para que:
- os jovens contlnuem a desenhar motivos
para os selos;
- os jovens sejam chamados a desenhar
os motivos de carimbos oomemorativos
e de flamulas.
(Continua no proximo numero)

IMPORTADOR·EXPORTADOR
Selos e material filatelieo
Jorge M. S. Lopes

Rua Chibuto. lote 434-4.° E. Ret.
OLIVAIS SUL -

L1SBOA 6
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vida para as crian~as e jovens, mas reallzada com eles. Na verdade, para a sua educa~ao sera 6ptlmo que as crianoas e, especlalmente. os jovens participem _activamente ~o
estudo, planificacao, execucao coordena~ao
e avalla~ao das actividades fllatellcas pr6·
prias para as suas idades.
3-ESB090 DE UM PLANO

Juntando ou urn ou outro elemento informativo e esclarecedor, relaciono, agora as
activldades que poderao ser desenvolvldas,
englobadas num programa geral para 0 desenvolvlmento das filatelias Infantll e juvenil.
3.1. Para a divulgacao das fllatelias infantil e juvenil tera grande interesse a cria~ao de nucleos, clubes. centr~s ou departa·
mentos filatelicos que funcionariam nos estabeleclmentos de ensino, casas de cultura
da juventude. lares de estudantes, grupos de
escuteiros. associa~oes religiosas da juventude e quaisquer outras institui~oes _de juventude. Competir-Ihes-ia: organlza~ao d~
reunioes dos jovens filatelistas e de exposl~oes e mostras filatelicas, fu~c!o.nament?
de uma pequena blblioteca de Inlcla~ao fIlatelica, organiza~ao de vlsitas guladas as
exposicoes. mostras e saloes filatellcos. ~o
labora~ao no jornal juvenil da instltulc;:ao,
promo~ao das inlclatlvas tomadas por clubes filatellcos, servic;:os de juve.ntude. correios e quaisquel' outras actlvldades que
despertassem nos jovens 0 seu Interesse
pel a filatelia.
Para alem destes 6rgaos de expansao da
filatelia juvenil. que deverlam funclonar no
ambito de instituicoes de juventude, Importa
nao esquecer as seccoes. nucleos ou ~epar
tamentos filatelicos que os clubes, nucleos
e assocla~oes filatelicas deveriam organizar
no seu ambito. Ali, mals facilmente poderiam os jovens encontrar quem os pudesse
orlentar no coleccionlsmo filatelico. Naturalmente que os jovens seriam s6cios juvenis daquelas Institui~oes filatelicas. Por Isso
mesmo, havera todo 0 interesse em Ihes explicar as flnalldades do clube. nucleo ou assocla~iio, de ver com eles outras normas
estatutarias e Informa-Ios sobre tudo 0 que
Ihes pode ser proporcionado (requlsiC80
de livros e revlstas. frequencia da sede. participa~ao em reunioes para trocas, exposl~~
das sua coieccoes em mostras ou expos 1c;:oes organizadas pelo clube).
3.2. Importa referir um conjunto de actividades que despertam no jovem 0 gosto
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pela fllatelia e fornecem uma hoa -bagagem- filatelica aqueles que ja se iniclaram
nesta manifestac;:ao. slmultaneamente cultural e recreatlva. Em resume sao as seguintes
as ac~oes que me parecem de grande in·
teresse:
- organlzac;:ao de mostras e exposi~oes fi·
latelicas juvenis;
- cria~ao. em mostras e exposl~oes . da
classe juventude. abrangendo os tres grl,lpos em que se divide;
- ol"ganlza~iio de exposi~oes didactlcas itineraotes, com 0 material Indicado ern 3.6
e com a apresentac;:ao de colec~oes, mesmo pequenas, montadas de acordo com
as normas que orientam a SUa apresentac;:ao.
- reallzac;:ao de visitas-guiadas a exposic;:oes,
mostras e saloes filatelicos, quaisquer
que sejam as suas dimensoes.
3.3. A imprensa, 'cI radio e a lV sao,
como e natural, excelentes meios para motivar as crlan~as e os jovens a interessarem-se pela filatelia. Para eles, e com eles,
neste sector poderiam ser previstas as segulntes acc;:oes:
- elaborac;:ao de urn jornal de parede, de
perlodlcldade mensal, medindo cerca de
50x35 em, de distrlbul~80 gratuita atraves
dos estabelecimentos de ensino; casas
de cultura da juventude, grupos de escuteiros associa~oes e clubes filatellcos,
onde seriam igualmente colocados nos
quadros de afixa~ao de cartazes;
- crla~iio de sec~oes filatelicas. infantls ou
juvenis, em revistas e jornais, especlalmente destinados aos mals novos;
-Inserc;:ao de -apontamentosD, especialmente escritos tendo em atenc;:ao a massa
de filatellstas mais novos, nas sec~oes
filatelicas de jomais. revistas, boletlns,
etc.;
- utllizac;:ao, sempre que possfvel. dos catalogos das exposl~oes para neles apa·
recerem cr6nlcas ou n6tulas sobre assuntos com Interesse para os jovens.
- integrac;:ao em programas de radio ou lV,
dedicados a filatelia, do -momento do
jovem-.
3.4 0 movimento editorial. tao escasso
entre n6s e particularmente no que se refere
as filatelias infantil e juvenil. deveria merecer especial aten~iio dos responsaveis pela
problematlca da juventude. Nao interessam
grandes tratados. pequenos textos, devldamente ilustrados, serlam suficientes para
preencher esta lacuna no nosso panorama
editorial. das tilatellas infantil e juvenil. como
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e ohvio.

Embora com uma apresentac;:ao cuidada, 0 material editado poderia ser apresentado em papel de maquina duplicadora
ou xeroc6pia, em substituic;:ao da impressao
tipogrBtica. As seguintes accoes preencheriam 0 plano de actividades neste capitulo:
- edicao de urn conjunto de uCadernos dos
Jovens Filatelistas-. com uma periodicidade mensal, con tendo artigos, notulas,
regulamentos, informacoes. etc.;
- edi~ao de uma colecc;:ao de opusculos
para tratamentos de temas diversos, profusamente ilustrados. numa linguagem
acesslvel aos jovens filatelistas: Inlcia~ao filatellca, a filatelia tematica, 0 material filatelico, obliterac;:oes e franquias mecanicas, etc.;
- inserc;:ao de textos sobre filatelia e selos
nos Iivros escolares.
3.5. A participa~ao dos jovens na feitura
de selos. carimbos e flamulas e outro aspecto que nao queria delxar de abordar. No que
se refere a selos parece que, no corrente
ano, ja alguma coisa de positlvo ira ser
realidade. Ha necessidade de continuar. Mas,
tambem para 0 desenho de carimbos e flamulas os jovens deverlam ser chamados a
partlcipar com asslduldade. Porque nao utiIizar urn desenho de urn jovem para a composicao de urn carlmbo comemorativo de
uma exposi~ao ou mostra filatelica juvenil?
Sao acc;:oes que chamam a participac;:ao nu·
mero elevado de jovens e os motivam para
a filatella.
Assim. e resumlndo, hB que, neste sector,
envidar todos os esfor~os para que:
- os jovens contlnuem a desenhar motivos
para os selos;
- os jovens sejam chamados a desenhar
os motivos de carimbos oomemorativos
e de flamulas.
(Continua no proximo numero)

IMPORTADOR·EXPORTADOR
Selos e material filatelieo
Jorge M. S. Lopes

Rua Chibuto. lote 434-4.° E. Ret.
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POR ACASO ...

CORREIO DO MAR ALTO EM, CABO VERDE

A. DECROOK

LUANDA
A pesquiza das marcas postais tern servido aos estudiosos para, atraves delas, tirarem certas ilal;oes.
Por exemplo, as marcas postals podem
servir para ajudar a estudar a onomastlca
das terras e a sua ortografla atraves dos
tempos.
Elas podem comprovar, par exemplo, que
nos antigos terrltorios portugueses da fndia
toram mantidos os names das dlversas povoal;oes que foram baptizadas par influencia
da nossa presenl;a all. Asslm e que eu tenho varias marcas de 1976 e 1977 de VASCO
OA GAMA.
Contudo este principio nao pode ser aplicado para Angola. Se bem que nenhum diploma leglslativo tenha sido promulgado a
alterar 0 nome portugues das dlversas cidades e vilas, elas jli nao sao mencionadas
nem pelos populares nem .nos escritos oficiais.
Assim e que Novo Redondo voltou a ser
N'Gunza, Pereira O'El;a - N'Glva, SalazarN'Oalatando, Serpa Pinto - Menongue, Carmona - Uige, Luso - Luena, etc.
Os CIT e que nao tlveram ainda possibllidade de proceder do mesmo modo e por
Isso e que ainda conservam as anti gas marcas, conforme se pode comprovar pelas figuras apresentadas, datadas de 1977 e 1978.
Por acaso elas ate tern urn particularismo.
~ a correlal;80 do nome da terra com a da
imagem do selo.
Acasos que a filatelia reglsta.
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SELOS

Pelo coronel A. GUEDES MAGALHAES

PORTUGAL, COLONIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
S£RIES, ETC.

o arquipelago de Cabo Verde ocupa uma
posil;ao relevante, servlndo de ponto de
apolo indispensavel is navegal;80 maritima,
que IIga os tres contlnentes que bordam 0
AtlAntico.
Sao dois os principais portos .de que a nave9al;ao se serve: Porto Grande na cldade
do Mlndelo, i1ha de S. Vicente. e 0 porto da
Praia na cidade do mesmo nome na i1ha de
Santiago. £ no primeiro. sobretudo, que anave9al;ao de longo curso procura 0 rea bastecimento de combustivel e apoio de outra natureza.

H. Santos Viegas
RUA 1.· DEZEMBRO, 45-3.·
TELEF. 365852
LISBOA
I . - - - - - . . - - - - -_ _ _ _ _

Casa Filalelica J. ELL

t

J

Destas circunstiincias resultou. a partir do
final do seculo passado, 0 curioso e interessante correio do mar alto. Os carimbos • PAOUEBOT. au as marcas de dia encontram-se
com relativa frequencia, sabre selos ingleses, franceses. do antigo Congo Belga, do
Burundi e anti gas colonlas francesas. Dos
selos do antigo espa~o portugues, sao os de
.,

S. Toma e Principe os mais frequentemente
encontrados.
. Em complemento do js desactualizado,
apesar de exaustlvo, estudo de M. A. Studoi,
vamos dar noticla pormenorlzada dos tipos
de que temos conhecimento e procut aremos
rectificar alguns pormenores. Como sempre
a nosso desejo, apresentarmos tanto quanto
nos a posslvel. fotogravuras dos itens estudados.
Para comel;ar, na fig. 1 mostramos 0 mais
antigo dos carimbos .PAQUEBOT» de Cabo
Verde. que esteve ao servil;o do correio de
Mindelo. Trata-se dum sobrescrito que, no
verso. apresenta 0 emblema da PSNC (Pacific
Steam Navigation & C.") e que pbr isso exibe
um selo Ingles do porte internacional ' de entao e que foi 'obliterado pela marca do 'dia
de S. VICENTE (Mlndeio) a 10 Set.- 901. Ao
lado ve-se a marca .PAOUEBOT. completa
e que a, de entre as centenas de todo 0 mundo, das poucas em letras de tlpo romano.

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

.........

---.~.--....-.....--

~

FUNDADA EM 1940
NOYidadu eImPN

MIl

melt.or. ~

Materia' fiiatetico
HAWID, LEUCHTTURM e SAFE
EM STOCK:
MAIS DE 7.000 S~RIES DIFERENTES
DE TODO 0 MUNDO

/Jf' C ~.~. ~;tf.JP.-

~·;~f.

S~RIES COMPLETAS NOVAS DE
,PORTUGAL E EX· COLONIAS

Rua da Prata, '184-2.o-Esq.
Telefone 323508
L1SBOA-2
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Esta marca tem 0 n.· A230 no estudo de
Studd e sera a CV1 deste nosso apontamento. Oesde j6 chamamos a atengao para 0 formato em til da haste da letra O. Resumlndo:
MINDELO (S. VICENTE)

A 230

1901-1906

21mm

CV1

1901 -1908

25X4,5

C/O Studd

--

C

Nossa

Na fig. 2 reproduzimos 0 menos raro dos
carimbos e que esteve ao servlgo no Mlndelo
e ao qual Studd atrlbul 0 n.· A 231 e que sera
o nosso CV2.

BOLETIM DO CLUBE FILAT£L1CO DE PORTUGAL

a vloleta, 0 carlmbo com os dizeres: -fl. M.
S. P. -AVON-/POSTEO ON HIGH SEAS, que
signlflcam -Royal Mail Steam Packet Deposltado no mar alto».
Com relatlva frequencia temos visto 0 carimbo CV2 sobre selo de S. Tome e Principe,
das emissoes de 1903 (PROVISORIO e
D. CARLOS), pelo que 0 supomos ter l1ascldo
naquele ano.
Do carlmbo chamamos a atengao para a
letra 0, de formato quase rectangular e com
a haste em jelto de A .

Saltando de S. Vicente para Santiago, na
fig. 3 damos noticla, em primeira mao, do
carlmbo por n6s atrlbuido ao correio da
Praia.

o bilhete-postal" tein mufti:> interesse e vale
a pena le-Io com atengao, pois que da sua
leltura resulta a conclusao de que 0 carimbo
.PAOUEBOf.. pertence ao correio' da Praia,
mUlto embora no postal nao 'aparega a marca
de dia de~ta estagao postal.
o

bilhete-postal representa um pescador
da Jlha de Santiago e foi escrito em .S. Tiago a 12/3/907 ... 0 signatario diz Ir a cami·
nho de Lisboa e que ira expedindo (para Pa-

ris) outros postais de S. Vicente (Mindelo)
e da Madeira. 0 postal transitou por 0 Fun·
chal a -12 Mar. e chegou a Franga a 25.. 0
destlnatiirio nele escreveu: • Recebido a
27/3/07 e respondldo a 8/4/07 •. Resumlndo:
PRAIA (SANTIAGO)

~-

--

--

-

Studd

CV3

1907

31 ,5x 4mm

0

Nossa

-

Mantendo, para grau de realidade, a escala
de Studd representada pelas letras A e 0,
podemos resumir:
MINDELO (S. VICENTE)

o slgnatarlo

do postal era passageiro do
navlo .AVON-, da Royal Mail, e .a bordo 0
escreveu, datando-o a 29 ABR 20, sendo -os
selos Ingleses obliterados pela marca de dia
de S. VICENTE a 1 de Malo. 0 encarregado
do correlo de bordo aplicou a 1 May 1920,

32x11mm
A/B
28mm

A231

~910

CV2

1903-1920 33,5X11,5
28,5X 6,5

--

-1940

B

Studd

- -.Nossa

Fig. 3

.

,Fig. 2

.

.

E e a ocaslao de nos referirmos ao unico
carimbo datado. Este tern a data completa
huma s6 linha a maneira portuguesa, isto e,
com 0 mes representado pelas suas tres primeiras letras, a separar 0 dia do ano. Como
nao vlroos nenhum exemplar, mesmo em
selo solto, bem contra 0 nosso desejo limlt!!mo-nos a reproduzir 0 desenho inserido np
livro de Studd. onde esta descrito sob 0
n.· B 100, mas sem atrlbuigao do correio onde
senfiu. Como unica data apresenta HMO.
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A fechar vamos dar nolicia da nossa recente descoberta, que reproduzlmos na fig. 5
e que sera 0 nosso C v5, em uso no correlo
da cldade da Praia. 0 carimbo e multo semeIhante ao que foi usado no Mlndelo, mas de!e
dlfere na haste da letra Q e, mals notoriamente, no lade dire Ito da cercadura que se
apresenta ligeiramente curvilfnea.
Averlguamos que e 0 unlco actual mente
em uso em Cabo Verde, pols que desde h6

--- - -

17

anos que 0 correlo do Mindelo deixou de
usar marca do tlpo em estudo.

LEGISLAC;AO

PRAIA _,(SANTIAGO)

-- --CV5

~------ -- ~~-':--

--

-

33,5x11,5
28,5X 6,5

1977

--

C

Studd
Nossa
'

PORTARIA N: 661/78

'

de 14 de Novembro
.... ~

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Mlnlstro dos Transportes e Comunlcac;:oes, que, ao abrlgo das disposlc;:oes do artlgo 27.· do Decreto-Lei n." 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lanc;:ada em clrculac;:ao,
cumulatlvamente com as que estao em vigor, uma emlssao de selos com tarja fosfo~
rescente (5$), alusiva ao lanc;:amento do C6digo Postal, com as dimensoes de 40 mm x

t1

~,,-,! A -l

(l', J)Jt

X 27,4 mm picotado 12x 11 3/4, nas taxas,
motlvos e quantldades segulntes:
5S 5$ 5$ 5$ -

Correlos e 0 C6dlgo Postal ...
Mecanlzac;:iio e C6dlgo Postal .
Utllizador e C6dlgo Postal ...
C6dlgo Postal em Acc;:ao ......

5 000 000
5 000 000
5000000
5 000 000

Mlnisterlo dos Transportes e Comunlcac;:oes, 27 de Outubro de 1978. - 0 Mlnlstro
dos Transportes e Comunlcac;:oes, AmI/car
Jose de Gouveia Marques.

~ .... _ ~tt\N...; ~
f,

~

i lv .I.., lSi?,," "','-I.l .... I

'6 <",2 ,:, ? r~

EMISSAO COMEMORATIVA
DO LANCAMENTO DO CODIGO POSTAL

Fig. 5

Reprodu y 8o autor/zada pelos C. T. T.

'ISlll AS IRSTAlAtOlS

lelo. de Portugal, '''Itramar a "trangalre.
Navldade.. TeNticol. S.bralCrlt~ da 1.0 dia.
- - TODO ~ MATERIAL FILATUICO - -

BASTOS &- CAMPOS. LDA.
R. MARIA A~DRADE, -SS -

Talaf. 834108
(PORTUGAL)

Os trabalhos de Impressiio foram executados em 80ff-setn pela Imprensa NaclonalCasa da Moeda.

'DO' SEU ,CLUBE

\
LlSlOA.l

Os selos, cujos desenhos sao da autorla
de Jose Luis Tinoco, tem as dlmensoes 40x
x 27,4 mm, com denteado de 12x11 3/4.

.'

,

...

...

o plano

da emissao e 0 segulnte:

5$00 tlragens 5.000.000
5.000.000
5$00
5$00
5.000.000
5$00
5.000.000
Cad a folha tem 50 exemplares. Os selos
tem uma tarja fosforescente.
Foi marcada a data de 30 de Outubro de
1978 para 0 1.· dla de Circulac;:iio desta nova
emlssao .

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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A fechar vamos dar nolicia da nossa recente descoberta, que reproduzlmos na fig. 5
e que sera 0 nosso C v5, em uso no correlo
da cldade da Praia. 0 carimbo e multo semeIhante ao que foi usado no Mlndelo, mas de!e
dlfere na haste da letra Q e, mals notoriamente, no lade dire Ito da cercadura que se
apresenta ligeiramente curvilfnea.
Averlguamos que e 0 unlco actual mente
em uso em Cabo Verde, pols que desde h6

--- - -
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anos que 0 correlo do Mindelo deixou de
usar marca do tlpo em estudo.

LEGISLAC;AO

PRAIA _,(SANTIAGO)
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PORTARIA N: 661/78

'

de 14 de Novembro
.... ~

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Mlnlstro dos Transportes e Comunlcac;:oes, que, ao abrlgo das disposlc;:oes do artlgo 27.· do Decreto-Lei n." 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lanc;:ada em clrculac;:ao,
cumulatlvamente com as que estao em vigor, uma emlssao de selos com tarja fosfo~
rescente (5$), alusiva ao lanc;:amento do C6digo Postal, com as dimensoes de 40 mm x

t1

~,,-,! A -l

(l', J)Jt

X 27,4 mm picotado 12x 11 3/4, nas taxas,
motlvos e quantldades segulntes:
5S 5$ 5$ 5$ -

Correlos e 0 C6dlgo Postal ...
Mecanlzac;:iio e C6dlgo Postal .
Utllizador e C6dlgo Postal ...
C6dlgo Postal em Acc;:ao ......

5 000 000
5 000 000
5000000
5 000 000

Mlnisterlo dos Transportes e Comunlcac;:oes, 27 de Outubro de 1978. - 0 Mlnlstro
dos Transportes e Comunlcac;:oes, AmI/car
Jose de Gouveia Marques.

~ .... _ ~tt\N...; ~
f,

~

i lv .I.., lSi?,," "','-I.l .... I

'6 <",2 ,:, ? r~

EMISSAO COMEMORATIVA
DO LANCAMENTO DO CODIGO POSTAL

Fig. 5

Reprodu y 8o autor/zada pelos C. T. T.

'ISlll AS IRSTAlAtOlS

lelo. de Portugal, '''Itramar a "trangalre.
Navldade.. TeNticol. S.bralCrlt~ da 1.0 dia.
- - TODO ~ MATERIAL FILATUICO - -

BASTOS &- CAMPOS. LDA.
R. MARIA A~DRADE, -SS -

Talaf. 834108
(PORTUGAL)

Os trabalhos de Impressiio foram executados em 80ff-setn pela Imprensa NaclonalCasa da Moeda.

'DO' SEU ,CLUBE

\
LlSlOA.l

Os selos, cujos desenhos sao da autorla
de Jose Luis Tinoco, tem as dlmensoes 40x
x 27,4 mm, com denteado de 12x11 3/4.

.'

,

...

...

o plano

da emissao e 0 segulnte:

5$00 tlragens 5.000.000
5.000.000
5$00
5$00
5.000.000
5$00
5.000.000
Cad a folha tem 50 exemplares. Os selos
tem uma tarja fosforescente.
Foi marcada a data de 30 de Outubro de
1978 para 0 1.· dla de Circulac;:iio desta nova
emlssao .
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PORTARIA N.o 755/78

EMISSAO COMEMORATIVA DO XXX CEN·
TENARiO DA DECLARACAO ' UNIVERSAL
DOS DIREITOS DO HOM EM - XXV ANIVER·
SARlO DA CONVENCAO EUROPEIA DOS DI·
REITOS DO HOMEM
Os selos, cujos desenhos sao da autoria
14$00 tiragem 2.500.000
de Jorge Vidal, tem as dimensoes 40X29 mm
40$00
1.000.000
com 0 denteado de 12x11 3/4.
Cada folha tem 50 exemplares.
Os trabalhos de impressiio foram executa· .
o bloco custa 108$00 (2x14$00+2X40$00)
tem uma tiragem de 260.000.
.
dos em -off-setD pela Imprensa NacionalFoi marcada a data de 7 de Dezembro de
Casa de Moeda.
1978 para 0 1.. dia de circulaoao desta nova
00. plano , da emissao e 0 seguinte:
emissao.
'I

de 21 de Dezembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Mlnlstro dos Transportes e Comunlca·
ooes, que, ao abrlgo das disposiooes do ar·
tigo 27.· do Decreta-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lanoada em circulaOao,
cumulativamente com as que estao em vigor,
uma emlssao de selos com tarja fosfores.
cente (5$), aluslva aos clnquenta an os da
morte de Magalhaes Lima" com as dimensoes

de 44mmx31,6mm, picotado 12x11,5, nas
taxas, motlvos e quantldades segulntes:
5S - Retrato . . . .. . . . .. .. . . .. . .... . . ... .... 5 000 000
Ministerio dos Transportes e Comunica·
ooes, 30 de Novembro de 1978. - 0 Minis·
tro dos Transportes e Comunlcaooes, Jose
Ricardo. Marques da Costa.

50 AN OS DA MORTE DE MAGALHAES LIMA

Reprodu~iio

autor/zada pe/os C. T. T.

Portaria
'Reprodu~80 autorlzada pe/os

C. T. T.

o selo, cujo desenho e da auto ria dos Ser·

vioos Artfstlcos dos crr, tem as dimensoes
44x31,6 mm, com 0 denteado 12x11,5.
Os trabalhos de Impressao foram executa·
dos em Goff·set» pel a Imprensa NacionalCasa da Moeda.

o

plano da emissao e

0

seguinte:

de 30 de Dezembro

5$00 tiragem 5.000.000
Cad a folha tem 50 exemplares. 0 selo tem
uma tarja fosforescente.
Foi marcada a data de 7 de Dezembro de
1978 para 0 1.· dia de CirculaOao desta nova
emlssao.

Portaria n.O 768/78
de 26 de Dezembro

. .,
.
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Mlnistro dos Transportes e Comunlca·
ooes, que, ao abrigo das disposiooes do ar·
tigo 27.· do Decreta-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lanoada em circulaoao,
cumulativamente com as que estao em vigor,
uma emissao de selos alusiva ao 30.· aniversario da Declaraoao Universal dos Direltos
do Homem e ao 25.· aniversarlo da Conven·
oao Europeia dos Dlreltos do Homem, com
as dlmensoes de 40 mmx29 mm, picotado
12x11 3/4, nas taxas, motivos e quantida·
des segulntes:

14$ - 0 espirito humane em
busca dos seus direitos... 2500000
40 - 0 e s p i r ito humane
apontando 0 caminho da Iibertaoao . ... . ..... . ... . . ... . ... . 1 000 000 ·
Bloco fllatelico (2 x 14$
2 X 40$) .... . .... .... ..... ...
260 000

+

n.o 781/78

Manda ' 0 Governo da ,Republica Portuguesa, pelo Min.lstn~ clos Transportes e Comuni·
caooes, que, ao abrigo das .dlsposiooes do
artlgo 27: do Decreto·Lei n: 42417, de 27
de Julho de 1959, seja Isnoada em circulac;ao,
cumulativamente com a~ que estao em vigor,
uma emissao de .selos com tarja fosforescante (4$, 5$ e 108) alusiva ao centenario do
Mus"au das crr, cantemkio da Blblioteca do
Correia, centenarlb do ' bilhete-postal e cento
e vinte e cinco anos do selo · postal portugulis, com as dimensoes de 40 mmx29,mm,
picotado 12x11 3/4, nas taxas, motivos e
quantidades seguintEls:

4$ - Balanc;as ,e 'caixas de correios
5$ - Telefones e telegrafos .........
10S - Selo e maquina de Impressao
14$'-':' Biblioteca .......... .................
Bloco filatelico (408) 4 valores ......
Inteiro postal com selo de 48 .... ..

Ministerio dos Transportes e Comunica·
c;oes, 19 de Dezembro de 1978. - 0 Mlnlstro dos Transportes e Comunicac;oes, Jose RI·
carda Marques da Costa .

EmlssBo CO/nf3morativB do Centenarlo do Museu dos C. T. T.

+

Ministerlo dos Transportes e Comunica·
ooes, 30 de Novembro de 1978. - 0 Minis·
tro dos Transportes e Comunlcaooes, Jose
Ricardo Marques da Costa.

2 000 000
5 000 000
1 000 000
1000000
100000
10000

Reprodugao autorlzada pe/os C. T. T.
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PORTARIA N.o 755/78

EMISSAO COMEMORATIVA DO XXX CEN·
TENARiO DA DECLARACAO ' UNIVERSAL
DOS DIREITOS DO HOM EM - XXV ANIVER·
SARlO DA CONVENCAO EUROPEIA DOS DI·
REITOS DO HOMEM
Os selos, cujos desenhos sao da autoria
14$00 tiragem 2.500.000
de Jorge Vidal, tem as dimensoes 40X29 mm
40$00
1.000.000
com 0 denteado de 12x11 3/4.
Cada folha tem 50 exemplares.
Os trabalhos de impressiio foram executa· .
o bloco custa 108$00 (2x14$00+2X40$00)
tem uma tiragem de 260.000.
.
dos em -off-setD pela Imprensa NacionalFoi marcada a data de 7 de Dezembro de
Casa de Moeda.
1978 para 0 1.. dia de circulaoao desta nova
00. plano , da emissao e 0 seguinte:
emissao.
'I

de 21 de Dezembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Mlnlstro dos Transportes e Comunlca·
ooes, que, ao abrlgo das disposiooes do ar·
tigo 27.· do Decreta-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lanoada em circulaOao,
cumulativamente com as que estao em vigor,
uma emlssao de selos com tarja fosfores.
cente (5$), aluslva aos clnquenta an os da
morte de Magalhaes Lima" com as dimensoes

de 44mmx31,6mm, picotado 12x11,5, nas
taxas, motlvos e quantldades segulntes:
5S - Retrato . . . .. . . . .. .. . . .. . .... . . ... .... 5 000 000
Ministerio dos Transportes e Comunica·
ooes, 30 de Novembro de 1978. - 0 Minis·
tro dos Transportes e Comunlcaooes, Jose
Ricardo. Marques da Costa.

50 AN OS DA MORTE DE MAGALHAES LIMA

Reprodu~iio

autor/zada pe/os C. T. T.

Portaria
'Reprodu~80 autorlzada pe/os

C. T. T.

o selo, cujo desenho e da auto ria dos Ser·

vioos Artfstlcos dos crr, tem as dimensoes
44x31,6 mm, com 0 denteado 12x11,5.
Os trabalhos de Impressao foram executa·
dos em Goff·set» pel a Imprensa NacionalCasa da Moeda.

o

plano da emissao e

0

seguinte:

de 30 de Dezembro

5$00 tiragem 5.000.000
Cad a folha tem 50 exemplares. 0 selo tem
uma tarja fosforescente.
Foi marcada a data de 7 de Dezembro de
1978 para 0 1.· dia de CirculaOao desta nova
emlssao.

Portaria n.O 768/78
de 26 de Dezembro

. .,
.
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Mlnistro dos Transportes e Comunlca·
ooes, que, ao abrigo das disposiooes do ar·
tigo 27.· do Decreta-Lei n.· 42417, de 27 de
Julho de 1959, seja lanoada em circulaoao,
cumulativamente com as que estao em vigor,
uma emissao de selos alusiva ao 30.· aniversario da Declaraoao Universal dos Direltos
do Homem e ao 25.· aniversarlo da Conven·
oao Europeia dos Dlreltos do Homem, com
as dlmensoes de 40 mmx29 mm, picotado
12x11 3/4, nas taxas, motivos e quantida·
des segulntes:

14$ - 0 espirito humane em
busca dos seus direitos... 2500000
40 - 0 e s p i r ito humane
apontando 0 caminho da Iibertaoao . ... . ..... . ... . . ... . ... . 1 000 000 ·
Bloco fllatelico (2 x 14$
2 X 40$) .... . .... .... ..... ...
260 000

+

n.o 781/78

Manda ' 0 Governo da ,Republica Portuguesa, pelo Min.lstn~ clos Transportes e Comuni·
caooes, que, ao abrigo das .dlsposiooes do
artlgo 27: do Decreto·Lei n: 42417, de 27
de Julho de 1959, seja Isnoada em circulac;ao,
cumulativamente com a~ que estao em vigor,
uma emissao de .selos com tarja fosforescante (4$, 5$ e 108) alusiva ao centenario do
Mus"au das crr, cantemkio da Blblioteca do
Correia, centenarlb do ' bilhete-postal e cento
e vinte e cinco anos do selo · postal portugulis, com as dimensoes de 40 mmx29,mm,
picotado 12x11 3/4, nas taxas, motivos e
quantidades seguintEls:

4$ - Balanc;as ,e 'caixas de correios
5$ - Telefones e telegrafos .........
10S - Selo e maquina de Impressao
14$'-':' Biblioteca .......... .................
Bloco filatelico (408) 4 valores ......
Inteiro postal com selo de 48 .... ..

Ministerio dos Transportes e Comunica·
c;oes, 19 de Dezembro de 1978. - 0 Mlnlstro dos Transportes e Comunicac;oes, Jose RI·
carda Marques da Costa .

EmlssBo CO/nf3morativB do Centenarlo do Museu dos C. T. T.

+

Ministerlo dos Transportes e Comunica·
ooes, 30 de Novembro de 1978. - 0 Minis·
tro dos Transportes e Comunlcaooes, Jose
Ricardo Marques da Costa.

2 000 000
5 000 000
1 000 000
1000000
100000
10000

Reprodugao autorlzada pe/os C. T. T.
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Os selos cujos desenl1Q!i ~o d~ au~oria
de Luis Chaves, tem as dimensoes 40 x 29
mm, com denteado de 1'2X1f 3/4.
Os trabalhos de impressao foram ' executados em «off-seta, pela Imprensa NaclonalCasa da Moeda.
o plano da emissao e 0 seguinte:

4$00 tiragem 2.000.000 ,em folh~s de 50 selos
5$00 tlragem 5.000.000 em folhas de 50 selos

Sobre os selos de 4$00, 5$00 e 10$00 fol
impressa uma tarja fosforescente.
Faz parte da emissao um bloco 40S00, com
uma tiragem de 100.000.
Fol marcada a data de 20 de Dezembro
de 1978, para 0 1.' dia da circulagao.

NOTfCIAS DE ITALIA

o .Gruppo Sportlvo Ricreativo Dipendenti
Comunali., com sede no P~IQzzo Munlcipale
- Via XXV Aprile, 4, Cinlsello Boisamo, leva
a efelto de 22 a 24 de Setembro pr6ximo a
3.' Mostra Europeia de Filatelia Tl!rfstlca circunscrita apenas a cinco temas e a 3." Mostra Europeia de L1teratura Fllatelica.
Os interessados em partlclpar nestes certames deverao contactar a referlda comissao
organizadora.

NOTA:
No notlclarlo enviado em 3/10/79 sobre 0
Plano de Emlssees 1979, indlcou-se, por lapso,
a realiza.;:ao da Emissao do 4." Centenarlo
da morte de Luis de Camoes.
Na realidade, a emlssao relativa ao dia 10
de Junho assinala, nao 0 4.· centenario de
Camoes, - que ocorrera em 1980), mas slm
o .Dia de Portugal, de Camees e das Cornunidades-.

Do plano exposicional aprovado pela direcgao do Clube Fllatelico de Portugal con,stam os seguintes certames fllatelicos cujas
datas da sua realiza.;:ao serao oportunamente
anunciadas:

2.' Mostra de Maximafilia
Mostra Comemorativa do Centenarlo do
Bilhete Postal
4.' Mostra de Aerofilatella
2.' Mostra de Literatura Fllatelica
V Exposl.;:ao Fllatelica Juvenil do Dlstrito
de L1sboa
Cham amos a aten.;:ao dos nossos associados para os referidos eventos, no sentido
de prepararem devidamente as suas partlcipa.;:ees para que 0 exlto daqueles certames
seja comp'leto.
.
Os interessados em concorrer devem contactar com toda a urgencia a Secretaria do
Clube, a fim , de serem devldamente elucidados.
As Inscri.;:oes encerram impreterivelmente
em 31 de Margo.

TIMOR

10$QO tlragem 1.000.000 em folhas de 50 selos
14500 tlragem 1.000.000 em folhas de 50 selos

CALENDARIO
DAS EMISSOES FILAUUCAS DE 1979
Os servlgos de Filatelia dos C.T.T. anunclam 0 calendario da execu.;:ao das emlssoes
programadas para 1979, em complemento da
notlcla de 3/10/78 que dlvulgava a respectivo
plano,
Calendarlo:
Base- 2.' Grupo Instrumentos
24/ 1/79
de Trabalho
Emlgrante Portugues
21/ 2/79
Luta Contra a Polul.;:ao Sonora
14/ 3/79
30.' Anlversario da NATO
4/4/79
EUROPA 79 (CEPT)
30/ 4/79
Ano Internaclonal da Crlan.;:a
1/ 6/79
Dla de Portugal, de Camoes e
8/ 6/79
das Comunidades
Deficlente Mental: Cidadao com
6/ 7/79
D1reltos
50.' Aniversario da UNESCO
25/ 7/79
35.· Anlversario da TAP
21/ 9/79
Vultos do Pensamento Republi4/10/79
cana 1.' Grupo
26/10/79
Servl.;:o Naclonal de Saude
5/12/79
NATAL 79 '
Os Inteiros postais projectados para este
ano terao 0 segulnte calendaria;
24/ 1/79
VII Centenarlo do Inicia dos Estudos Publicos
Mllenario do Mostelro de Santo
21/ 2/79
Tirso
VIII Centenario AlfAndega de
14/11/79
L1sboa
IV Centenarlo Alfilndega do Funchal
25.· Aniversario da F.P.F.
14/11/79

ALGUMAS DAS EXPOSICOES
A REAUZAR PELO CLUBE
FILATtLICO PE PORTUGAL
·EM 1979

BOLETIM DO CLUBE FILATt:LICO DE PORTUGAL

SULTANATO DE OCCUSSI-AMBENO
POR
JOSt: RODRIGO DIAS FERREIRA

I

Quando casualmente desfolhavamos a numero 12 de 11 de Junho de 1977 da excelente revista filatelica alema • Sammler
Dlenst-, de Coburg, notamos que na paglna XXXIV, vinha um anunclo de paglna, com
a referlincla a uma emlssao do .SULTANATE
OF OCCUSSI - AMBENO. ou slmplesmente
~ 0 C C US S I- AM BEN 0 n, comemorativa
da «Amphilex 77 •. 0 assunto nao passou
despercebldo apesar de nao termos lido noutras revistas anuncios a semelhantes selos,
visto que Occussl-Ambeno nao fazendo parte
da UPU, Os selos anunciados nao passavam
de simples vinhetas.
Mals tarde, tomsmos conhecimento que
em Portugal se vendiam tlmldamente selos e
dlversos, desse Sultanato (1) e que eram das
segulntes emissoes:
Bercos

Serie
Serie
Bloco
Bloea

7 valores

8 valore~
denteado
nao denteado

Plissaros

-Informo que para a Unliio Postal Universal,
Occussi-Ambeno continuars ate novo aviso,
como fazehdo parte de Timor compreendldo
no Pafs membro onde ele se enquadra, ou
melhor a Portugal.
No que se refere as emissoes de selos,
elas estao I'egulamentadas pelo artlgo 9.· da
Convenc;:ao Postal Universal, segundo 0 qual
.s6 as Adminlstra.;:oes Postals emitem selos
.postais destinados a franquiaD. Deriva desta
dlsposi.;:ao que toda a emissao de selos faz
parte do dlreito soberano dos Paises Membros da UPU e das suas Adminlstra.;:oes Postais. Ora, no estado actual das coisas, nada
nos permite considerar a Admlnistragao postal do Sultanato de Occussi-Ambeno, como
uma Admlnlstra.;:ao Independente habilitada a
emitir selos no sentldo do artigo pre-cltado .•
Com esta informa';:80 da UPU supomos que
nao restam duvidas sabre as «vinhetas- de
Occussi-Ambeno.
Voltaremos de novo se dbtlvermos mais
elementos sobre 0 assunto, nomeadamente
da consulta endere.;:ada it federa.;:ao indonesia ou seja a Perkumpulan Philatelis Indonesia.

100$10
210$60
210$60

93$00
128$00
190$00

Conhecemos as tiragens da emissao ~bar
cos-, que sao as seguintes:
Series campi etas .....................
Blocos denteados ..................
Blocos nao denteados ............

,

21

50 000
6 000
2 000

Sem entrarmos em pormenores a respeito
da localiza.;:ao de Occussi-Ambeno, se e'xiste
ou nao 0 Sultanato, ou se foram emitidos
mals selos. blocos ou outras fantasias, iremos dlrectamente ao fim na defesa dos interesses dos nossos cons6cios e f.ilatelistas
em geral.
EVidentemente que ests ao livre criterio de
que cada um coleccione os val ores emitidos
por esse Sultanato (1), mas certamente que
nao Os podem expor nas Exposi.;:oes foliatelicas.
A Federa.;:ao Internacional de Filatelia ainda
nao se pronunciou sobre estas emissees,
poram, antecipamo-nos e consultada a Uniao
Postal Universal ou melhor 0 seu .Bureau
Internaclonal. com sede em Berne, 0 seu
Director Geral esclareceu-nos do segulnte:

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

TUDO PARA FILATE1.IA
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
Ii • ftOIH rrand.. especiaJidade

Selos de tocfo 0 mundo par.
todos os temas
Exposi~io pennanente de Selos em
15 vi<trines do atf'io do res-do-

-chao e no 3.° ancIar (elevador)

COMPRA Exeeu~io

VENDA

rapida de pedidol
por correspond'neia
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Os selos cujos desenl1Q!i ~o d~ au~oria
de Luis Chaves, tem as dimensoes 40 x 29
mm, com denteado de 1'2X1f 3/4.
Os trabalhos de impressao foram ' executados em «off-seta, pela Imprensa NaclonalCasa da Moeda.
o plano da emissao e 0 seguinte:

4$00 tiragem 2.000.000 ,em folh~s de 50 selos
5$00 tlragem 5.000.000 em folhas de 50 selos

Sobre os selos de 4$00, 5$00 e 10$00 fol
impressa uma tarja fosforescente.
Faz parte da emissao um bloco 40S00, com
uma tiragem de 100.000.
Fol marcada a data de 20 de Dezembro
de 1978, para 0 1.' dia da circulagao.

NOTfCIAS DE ITALIA

o .Gruppo Sportlvo Ricreativo Dipendenti
Comunali., com sede no P~IQzzo Munlcipale
- Via XXV Aprile, 4, Cinlsello Boisamo, leva
a efelto de 22 a 24 de Setembro pr6ximo a
3.' Mostra Europeia de Filatelia Tl!rfstlca circunscrita apenas a cinco temas e a 3." Mostra Europeia de L1teratura Fllatelica.
Os interessados em partlclpar nestes certames deverao contactar a referlda comissao
organizadora.

NOTA:
No notlclarlo enviado em 3/10/79 sobre 0
Plano de Emlssees 1979, indlcou-se, por lapso,
a realiza.;:ao da Emissao do 4." Centenarlo
da morte de Luis de Camoes.
Na realidade, a emlssao relativa ao dia 10
de Junho assinala, nao 0 4.· centenario de
Camoes, - que ocorrera em 1980), mas slm
o .Dia de Portugal, de Camees e das Cornunidades-.

Do plano exposicional aprovado pela direcgao do Clube Fllatelico de Portugal con,stam os seguintes certames fllatelicos cujas
datas da sua realiza.;:ao serao oportunamente
anunciadas:

2.' Mostra de Maximafilia
Mostra Comemorativa do Centenarlo do
Bilhete Postal
4.' Mostra de Aerofilatella
2.' Mostra de Literatura Fllatelica
V Exposl.;:ao Fllatelica Juvenil do Dlstrito
de L1sboa
Cham amos a aten.;:ao dos nossos associados para os referidos eventos, no sentido
de prepararem devidamente as suas partlcipa.;:ees para que 0 exlto daqueles certames
seja comp'leto.
.
Os interessados em concorrer devem contactar com toda a urgencia a Secretaria do
Clube, a fim , de serem devldamente elucidados.
As Inscri.;:oes encerram impreterivelmente
em 31 de Margo.

TIMOR

10$QO tlragem 1.000.000 em folhas de 50 selos
14500 tlragem 1.000.000 em folhas de 50 selos

CALENDARIO
DAS EMISSOES FILAUUCAS DE 1979
Os servlgos de Filatelia dos C.T.T. anunclam 0 calendario da execu.;:ao das emlssoes
programadas para 1979, em complemento da
notlcla de 3/10/78 que dlvulgava a respectivo
plano,
Calendarlo:
Base- 2.' Grupo Instrumentos
24/ 1/79
de Trabalho
Emlgrante Portugues
21/ 2/79
Luta Contra a Polul.;:ao Sonora
14/ 3/79
30.' Anlversario da NATO
4/4/79
EUROPA 79 (CEPT)
30/ 4/79
Ano Internaclonal da Crlan.;:a
1/ 6/79
Dla de Portugal, de Camoes e
8/ 6/79
das Comunidades
Deficlente Mental: Cidadao com
6/ 7/79
D1reltos
50.' Aniversario da UNESCO
25/ 7/79
35.· Anlversario da TAP
21/ 9/79
Vultos do Pensamento Republi4/10/79
cana 1.' Grupo
26/10/79
Servl.;:o Naclonal de Saude
5/12/79
NATAL 79 '
Os Inteiros postais projectados para este
ano terao 0 segulnte calendaria;
24/ 1/79
VII Centenarlo do Inicia dos Estudos Publicos
Mllenario do Mostelro de Santo
21/ 2/79
Tirso
VIII Centenario AlfAndega de
14/11/79
L1sboa
IV Centenarlo Alfilndega do Funchal
25.· Aniversario da F.P.F.
14/11/79

ALGUMAS DAS EXPOSICOES
A REAUZAR PELO CLUBE
FILATtLICO PE PORTUGAL
·EM 1979
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SULTANATO DE OCCUSSI-AMBENO
POR
JOSt: RODRIGO DIAS FERREIRA

I

Quando casualmente desfolhavamos a numero 12 de 11 de Junho de 1977 da excelente revista filatelica alema • Sammler
Dlenst-, de Coburg, notamos que na paglna XXXIV, vinha um anunclo de paglna, com
a referlincla a uma emlssao do .SULTANATE
OF OCCUSSI - AMBENO. ou slmplesmente
~ 0 C C US S I- AM BEN 0 n, comemorativa
da «Amphilex 77 •. 0 assunto nao passou
despercebldo apesar de nao termos lido noutras revistas anuncios a semelhantes selos,
visto que Occussl-Ambeno nao fazendo parte
da UPU, Os selos anunciados nao passavam
de simples vinhetas.
Mals tarde, tomsmos conhecimento que
em Portugal se vendiam tlmldamente selos e
dlversos, desse Sultanato (1) e que eram das
segulntes emissoes:
Bercos

Serie
Serie
Bloco
Bloea

7 valores

8 valore~
denteado
nao denteado

Plissaros

-Informo que para a Unliio Postal Universal,
Occussi-Ambeno continuars ate novo aviso,
como fazehdo parte de Timor compreendldo
no Pafs membro onde ele se enquadra, ou
melhor a Portugal.
No que se refere as emissoes de selos,
elas estao I'egulamentadas pelo artlgo 9.· da
Convenc;:ao Postal Universal, segundo 0 qual
.s6 as Adminlstra.;:oes Postals emitem selos
.postais destinados a franquiaD. Deriva desta
dlsposi.;:ao que toda a emissao de selos faz
parte do dlreito soberano dos Paises Membros da UPU e das suas Adminlstra.;:oes Postais. Ora, no estado actual das coisas, nada
nos permite considerar a Admlnistragao postal do Sultanato de Occussi-Ambeno, como
uma Admlnlstra.;:ao Independente habilitada a
emitir selos no sentldo do artigo pre-cltado .•
Com esta informa';:80 da UPU supomos que
nao restam duvidas sabre as «vinhetas- de
Occussi-Ambeno.
Voltaremos de novo se dbtlvermos mais
elementos sobre 0 assunto, nomeadamente
da consulta endere.;:ada it federa.;:ao indonesia ou seja a Perkumpulan Philatelis Indonesia.

100$10
210$60
210$60

93$00
128$00
190$00

Conhecemos as tiragens da emissao ~bar
cos-, que sao as seguintes:
Series campi etas .....................
Blocos denteados ..................
Blocos nao denteados ............

,
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50 000
6 000
2 000

Sem entrarmos em pormenores a respeito
da localiza.;:ao de Occussi-Ambeno, se e'xiste
ou nao 0 Sultanato, ou se foram emitidos
mals selos. blocos ou outras fantasias, iremos dlrectamente ao fim na defesa dos interesses dos nossos cons6cios e f.ilatelistas
em geral.
EVidentemente que ests ao livre criterio de
que cada um coleccione os val ores emitidos
por esse Sultanato (1), mas certamente que
nao Os podem expor nas Exposi.;:oes foliatelicas.
A Federa.;:ao Internacional de Filatelia ainda
nao se pronunciou sobre estas emissees,
poram, antecipamo-nos e consultada a Uniao
Postal Universal ou melhor 0 seu .Bureau
Internaclonal. com sede em Berne, 0 seu
Director Geral esclareceu-nos do segulnte:

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

TUDO PARA FILATE1.IA
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
Ii • ftOIH rrand.. especiaJidade

Selos de tocfo 0 mundo par.
todos os temas
Exposi~io pennanente de Selos em
15 vi<trines do atf'io do res-do-

-chao e no 3.° ancIar (elevador)
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NOTiCIAS SO'LTA.S
JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA
No passado mes de Novembro faleceu 0
Sr. Joaquim de Sousa Oliveira pai do nosso
prezado amigo e presldente da direc~iio do
Clube Filatelico de Portugal, Dr. Jorge Oliveira.
A familia enlutada particularmente ao
Dr. Jorge Oliveira apresentam os seus colegas do G. F. P. e os dirigentes deste Boletim sentldas condolancias.
ELADIO SANTOS
Faleceu 0 conhecido e um dos mais anti·
gos comerciantes filatelicos do pars, sr. Ela·
dio Santos nosso cons6cio e anunclante do
Boletlm do' Clube Filatellco de Portugal.
Aos colaboradores da Casa Eladio Santos,
de que 0 finado era proprietarlo, apresenta
a direc~iio do C. F. p. e os dlrigentes deste
Boletim sentidas condolanclas.

35.· ANIVERSARIO
DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL
Para comemorar 0 seu 35.· anlversario 0
nosso Clube levou a efelto, na sua sede
em 8 de Dezembro ultimo, com 0 patrocrnio
dos C. T. T. e da F. P. F. uma pequena aMos·
tra- em que se dlvulgou aos visltantes a
forma como e feito 0 Boletlm, a sua evo·
lu~iio, bem como dlversas publlca~oes edi·
tadas pelo C. F. P.
Para 0 catalogo deste certame escreveu
palavras sluslvas ao anlversarlo do Clube
o presidente da Dlrec~iio e nosso prezado
amigo Dr. Jorge de Oliveira.
PROF. DR. MANUEL VALADARES
Atraves do nosso multo prezado amigo e
i1ustre filatelista Capitiio Lemos da Silveira
recebemos urn artigo do emlnente cientlsta
portugu8s, ha 35 anos radlcado em Paris.
Prof. Dr. Manuel Valadares que apresentou
a sua colec~iio classlca portuguesa (primeiras emlssoes) na ultima Exposl~ao Internaclonal realizada em Praga, que obteve gran·

de exito sendo-Ihe. atribuida medalha de Du·
ro (m6dulo grande).
Agradecemos ao nosso querido amigo
Capltiio Lf;lmos da Silveira 0 envlo do me.n·
cionado aHlgo e solicitanios com todo 0
emRenho ao dlstlntissimo filatelista Prof.
Dr. Manuel ' Valada~es, toda a colabor.a~ao
que rios possa pre$tar a bem da filatelia
naciona!.
CAPITAO LEMOS DA SILVEIRA
Encontra-se na sua residencia, em Llsboa.
em franca convalescen~a de uma enfermidade que 0 acometeu. 0 nos so antigo e ilustl'e colaborador Capltiio Lemos da' Silveira.
a quem a Dlrec~iio do Clube Filatellco de
Portugal, bem como 0 Director e 0 Administrador deste Boletlm desejam rapldo res·
tabeleclmento.
o director do Boletim aproveita, mais uma
vez, S ' oportunidade para sollcitar ao seu
prezado amigo Capitiio Lemos da Silveira
a sua vallosisslma colabora~iio porquanto a
.Aerofilatella- tem andado multo -ausentedas paginas desta publlca~iio.
Os aerofilatelistas portugueses esperam.
com toda a ansiedade. 0 dla em que pode·
riio voltar a ler neste Boletlm os magnrficos
e interessantes artigos daquela especlalldade
filatellca em que 0 nosso amigo e aReiem Portugal e alem frontelras.
NOVAS PUBLICACOES
.ESTAMPILHA E VINT£M.
Sob a dh'ec~iio de Victor Simarro, co:
nhecido comerciante filatellco da capl.tal
nortenha, acaba de sair 0 primelro numero
da revista portuguesa de coleccionismo -Estampilha e Vintem. que se apresenta com
excelente aspecto grafico e com artigos de
grande interesse. particularmente na secgao
filaMlica, onde conts com colaboradores cuJo
nome siio garantia do axito que se adivlnha
para a nova publica~iio.
Achamos, no entanto, 0 formato demasisdo grande 0 que, tslvez. possa ser expllcado
pelo seu director, editor e proprietarlo.
o C. F. P. agradece 0 exemplar enviado
para a sua Biblloteca.

·ANUNCIOS
TABELA DE PUBLICIDADE:
Vendo FPC, postais mWtimos, cartas antilas, provas, etTOS, ensaios de cores e tudo para
especializa~iio. Consulte e alguma coisa encontrani de interesse.
F£LIX DA COSTA ILHA
ALCOENTRE.
. SEWS NOVOS EM CIRCULAC.!O - Em
'de seus pedidos, pode enviar-nos
selas das emissoes nacionais. para uso na
correspond&lcia: Uma boa ocasiiio para se
desfazer do que tiver a mais. S£RGlO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
llquid~o

SELOS DE PORTUGAL SI CARTA de
185S a 1940, compro ou troco. A. Ma~a
lhies-Av. da Boavista, 2020/6S-Porw..
. NOVAS EMISSOES - Fome¢o novidades
de qualquer pais ou tema, nas melliores condic6es. Peen circular de inscri~o, prontamente
remetida. S£RGlO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.

.

V. QUE SABE ESCOLHER. .. pois clarol
Escolbe follias em formato internacional, modelas normal e luxo, para montagem das suas
coIec~5es, editada.~ por S£RGIO SIMOES CALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a
Esc. 10$00, deduzidns na primeira compra.
COMPRO. F.D.C., provas. ensaios,
relacionados com os temas cVeiculas.
torizados., cGuerru e cRefugiados..
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc.,
MoEnRun

MATERIAL Fll..AT£LICO - Tudo' 0 que
pretender. Solicite pr~os, que prontamente llie seriio remetidos. Fa~ remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
S£RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.

os SELOS QUE PRETENDER e 0 material filatelico que desejar, encontrara por
oerto em S£RGlO SIMOES - CAI.;DAS DA
RAINHA. .Peen pre(;iribs.

.25$00

5$00
100 U. S. for 100 large Portugal- MILLER,
361 E. 25th. ST. Brooklyn, N. Y. 11226_
U.S.A.
Ofer~o: Ibllia. Vaticano e S. Marino,
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ing!. Aldrovani Costantino - 40.060 ViUafontana .
Bologna. Itlilia.

Compro, Troco e Vendo selos cIassl.cos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo aIbuns
e ' material filatellco. · A. Borges Brito BARREIRO - Portugal- Telefone 2272329.

Compro e vendo selos novos e usados,
Portugal e Col6nias, Novos Paises Lingua Lusa e Estrangeiros, assim como todos as Temas,Blocos, Sobrescritos. etc. Remeta Listas em DUPLICADO e selo S$OO para resposta a: SILVA PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.°. Dt.o - LISBOA 4 ou Telefone 784816.
COMPRO TUDO: col~es, Iotes, conjuntos, cstockn, novos e wadas, de ,Portug8.I,
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente co~
le~es e~ializadas, interessam-me ·iii'uito,.
S£RGIO -SIMOES - CALDAS DA RAlNHA.
Compro, vendo, selos nacionais e estrangeiros. Jorge M. S. Lopes - Rua Cbibuto; lote
434-4.° E. Ret. - Olivais SuI, Lisboa 6.
WORLDWIDE FREE HOLIDAYS CLUBI Inscreva-se. Arranje correspondentes 'e m'260 par,;-'
ses dlferentes, Oualquer Idade e sexol 8l)tlsfa~iio garantldal Pega detalhes: Dr. Rosalind
M. 8t1nchcombe. Five Continents Club.
Waitakere. Nova Zelandla.
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nosso Clube levou a efelto, na sua sede
em 8 de Dezembro ultimo, com 0 patrocrnio
dos C. T. T. e da F. P. F. uma pequena aMos·
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WORLDWIDE FREE HOLIDAYS CLUBI Inscreva-se. Arranje correspondentes 'e m'260 par,;-'
ses dlferentes, Oualquer Idade e sexol 8l)tlsfa~iio garantldal Pega detalhes: Dr. Rosalind
M. 8t1nchcombe. Five Continents Club.
Waitakere. Nova Zelandla.
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Desejo ter contactos de trocas com socios
do Clube. Sou s6cio do CFP. Sinforiano Sarda. Gobemador Gonzalez, 10-1.0. Tarragona.
Espanha.
Sel08. Compro e vendo.
Lotes, estockn, col~oes novos ou usados.
Tenho grande cstocks~ de selos cIassicos,
novos e usados, em exemplares de excepcional qualidade, bem como todos os restante&
do Continente, e senes do Ultramar.
Rua da Penha de Franca, 256-2.o-Esq. Telefone 833878.
PROVAS, NXO DENTEADAS, ERROS E
ENSAIOS DE COR - Esta e uma das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
aprecialtao. SgRGIO SIMOES - CALDAS DA
RAlNHA.
DeseJo corresponder-me para troca de novidades com filatelistas, principalmente Itaila,
Vaticano e Alemanha. Correspondo-me em inglAs e portuguAs. Milton Macagnan. Lima e
Silva, 529. Apt.' 91. 90.000 PORTO ALEGRE
- RS. BRASIL.
Alguns selos classicos de Franr;:a, Incluindo
1 c. azul da Prussia trocam-se por selos classicos e outroll de Portugal e ex-coI6nias. Convindo pode ceder-se a totaildade de uma regular colecr;:iio de Franr;:a e col6nias nas mesmas condic;:6es. Resposta a Secretaria ao
n.· 5000.
Vendo classificadores origem estrangeira
de 6ptima qualidade varias medidas e modelos. Eventualidade de aceltar;:io de selos de
meu Interesse em pagamento. Carta a Pe~ro
Jose Waddington Peters - Av. Joiio Crls6stOo
mo, 81-4.· - Tel. 411 07 - Lisboa-1.
SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DrA Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que
coleccio.ua. Faremos envio para aprecialtio.
SgRGlO SIMOES - CALDAS DA RAlNHA.
JJ
CARTAS ~ ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando hem. Paulo sa Machado,
R. Direita das Campinas, 55 - PORTO.
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!FILATELISTAS! Deseo Portugal, NUEVOS.
Doy Espana y Colonias, Francia, ~elgiea, Italia,
Vaticano, San Marino, Rusia, Rumania, Checoslovaquia, Hungria, Yugoslavia, Cuba, Albania, Bulgaria etc ... A. CINTAS. C/ Penalara, 10
SEVILLA (Espana)

PEDRO ROS PUJOL. VILAMART 37 Pal. 2.'
- BARCELONA-15. ESPANHA. SOLICITA TROCAS DE SELOS USADOS COM TODO 0
M UNO O. CORRESPONDENCIA EM ESPANHOL - PORTUGUES - FRANCES - INGLES.

Compra selos comemorativos e ordin8rios.
Resposta imediata. Guilherme dos Santos.
Av. Conde Cantanhede, 2 Tel. 22169. ;Elvas.

Desejo trocas de selos novos e usados
com colegas de Portugal e das suas ex-coI6nias. Tenho mil hares de series Chilenas e
das Americas, etc. Esteban Scarpa Straboni.
Casilla 16415. Correo 9 Santiago. Chile.

Compro, selos usados da Companhia de
Moltambique, com carimbos com 0 nome da
estacao bern visivel. MARIO TORRES GOMES - Av. Conde Valbom, 67/1.0 - Lisboa.
1949 Catalogo de selos do Japiio 54.00 U.S.
S 7.00 por Aviiio ou equivalente. Resposta por
aviiio 3 C.R.!. Desejo trocar series novas e
usadas (Flora, Fauna, Caminhos de Ferro,
Musica).
Base Yvert ou Scott. Dou todo 0 ml:mdo.
JAPON FILA, Shogo Uji, P. O. Box 21, Shibuya, T6quio, Japiio.
Para completar a colecr;:iio do Clube desejamos adquirir 0 n.· 1488 de .L'Echo de la
Timbrologie a • Resposta a Seeretaria do Clube.
Reinado D. Carlos. Procuro bons selos novos, cartas, inteiros, documentos, ensaios, provas, etc. Compro ou troco H. Torres. Portela,
lote 96-3 E - Sacavem.
Estou interessado em 25/50 selos wados
das wtimas emisslies de Portugal, Franlt8,
Alemanha Ocidental, Grecia e Outros Paises
da Europa Ocidental. Isabel Portillo. Perez
Galdos 5 p. 26 Valencia 7 - Espanha.
.FILACAP. - Publicar;:io especializada em
Filatelia, Numismatics, Correspondeneia Amis
tosa, Permutas e outros hobbies. Enderer;:os
de coleceionadores e correspondentes de
todo 0 mundo. Assinatura anual crS 100,00 USS 5,00 20 IRCs ou equlvalente em selos tematicos novos (valor facial). Exemplar: CrS
10,00 ou 2 IRCs. Escreva para: .FiLCAP.,
Caixa Postal 6, Cachoeira Paulista - SP Brasil - CEP: 12630.
COM PRO SJ:RIES NOVAS INGLATERRA
AN OS 1952 A 1965. PAGO BEM. RESPOSTA
A GODINHO OLIVEIRA, RUA LOPES, 117, 1.·ESQ.·, 1900 L1SBOA OU TELEFONE 830425.

Selos vendo e compro, novos e usados,
Continente e ex-coI6nias. Bons prer;:os. M.
Leitiio. Lote 54-6.· B. Reboleira-Sul. Amadora.
G. G. de Miranda. C.P. 261. Niter6i. Brasil.
Desejo troca de novidades (novos) de todo
o mundo, principal mente de Africa, Asia e
Oceania, contra selos do Brasil.
NEDELCU EUGEN. Costache Burcii N.·
13317, Constanta-8700-Romania. Oferec;o
series completas novas e usadas da Romenia em troca de series completas novas e
usadas de todo 0 mundo. Base Vert. Tambem
oferec;o da Romenia em troca de estrangeiro
(100X 100).
- Je desire timbres du tout Ie monde,
100x 100 timbres ou series completes.
J'peux ecrire em Franr;:ais, anglais, allemand, hongrois, italien, espagnol.
COSTEA DUMiTRU, STR. LUPTEI. BLOC C,
-SC. B~AP, 22. 2400-SIBIU ROMANIA.
Desejo trocas com coleccionadores portugueses. Jose Manuel F. A. MoreIra. Rua da
Se. Predio Diario. Flat 7. 2.· Maputo. MOo
c;ambique.
Contra 50/100 selos comemorativos vosso
Pais. Dou 70/130 comem. Italia, Europa Ocidental .- :- Mejores por Mejores - Bertazzoni
- Via Gemito, 10. 40139 Bologna -Italia.
NOTAS DE BANCO (BANK NOTES) - Inde p.ortugal, Ex-Col6nias e Universal, em troca oferer;:o Brasil e Americas. Raimundo Pinto de Almeida. Caixa Postal, 825 60000 - FORTALEZA - Ceara BRASIL America do SuI:
teres~a-me

VLADOIANU MIRCEA - Cal. Severinului
nr. 59 BI. 1 - 3 ap. 4 CRAiOVA 6 - ROUMANIE - Echange t. p. neufs series 'complet
monde entier. Reponse assurree.
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Interessado em selos comemorativos
de Portugal, em mar;:os de 100 e 1000
de cad a das seguintes taxas do catalogo Eladio: 1305/8 - 1309 - 1313 - 1315
1318 - 1319 - 1322 - 1323 - 1326 - 1327
1333 - 1336 - 1337 - 1340 - 1343 - 1345
1347 • 1349/52 - 1353 - 1357 - 1359
1361 /63 - 1367 - 1376 - 13BO / 82
Modalirlades de pagamento: em selos
novos de Portugal: 875 - 1050 • 1071.
Usados: 1151, 1160 e 10B5, tudo em
quantidade. Aparelhagem de som: gravad~r de cassetes mar NEC mod. RMK
- 252 E, novo, valor de 15 contos
Em Iivros: catalogo Europa, Yvert-1978,
novo. Valor 500$00. Maravilhas Artistieas do Mundo, obra rara de Ferreira
de Castro, valor 5 contos
CARTA A

PEDRO JOSE WADDINGTON PETERS

Av. Joio Cris6stomo, 81-4: - Lisboa-1
Oferecendo as variedades e quantidaties selos comemorativos dlsponiveis
acima indicados e respectivos prer;:os
por cento
VLADOIAHU MIRCEA CAL. SEVERIHULUI
NR. 59 BL. J. 3. op. 4 1100 CRAIOVA - ROUMANIE.
Troco series novas completas, maximos de
Portugal, ex-col6nias portuguesas, Franr;:a,
Alemanha Ocidental, ,Espanha, todo mundo.
Resposta assegurada.
Estou interessado nos seguintes selos us ados
de Portugal numera~ao Simoes Fen'eira, mas
selos de 1.& escolha com carimbos .ligeiros ;lOS
cantos:
64 - 59 - 119 - 121 - 136 - -168
- 169 - 182 - 183 - 191 - 200 - 205
- 206/15 - 289 - 293/98 - 346 - 352
-355 - 356 - 357 - 512 - (Aereo) 5
820 - 955
- 779 - 803 - 811 - 813
- 985 - 1008 - 1010 - 116.
Cruz Vermelha - 3 e 4 - 17/22 (De 1929)
- 41/46 (De 1933) - 65/66 - 67/72.
Sociedade Geografia - 1/18.
Porteado -1/6 - 13 - 46/48 - 58 - 69.
Carta com preltos minimos e tainbem eventualidade de (Pllgar com olassificadores de
origem estrangeira de vanas medidas Ii Pedro
Jose Waddington Peters - Avenida Joao Crisostomo, 81-4:0'-1000 - Lisboa. Telf. 41107.
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Desejo ter contactos de trocas com socios
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Espanha.
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Rua da Penha de Franca, 256-2.o-Esq. Telefone 833878.
PROVAS, NXO DENTEADAS, ERROS E
ENSAIOS DE COR - Esta e uma das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
aprecialtao. SgRGIO SIMOES - CALDAS DA
RAlNHA.
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FRANCISCO TRINDADE CALHA - Portela
Lote 16-3.· Esq.o - SACAVeM - PORTUGAL
Je m'interes~ ause timbres postes, series
neuves et completes et FDC d'Astrophilatelie,
Sports, Anlmaux et Fleurs du monde intler.
Je colle.ctlonne et roftre en echange des
series neuves et completes du Portugal et
des nouveaux pays d'expresslon portugalse.
Correspondance en Portugais, Frangals, Anglals, Alemand, Espagnol et Ita lien.
Reponse assuree membre n.· 334 du CFP
OFRESCO SELLOS ARGENTINOS NUEVOS
y/e USADOS POR CANJE IGUAL DE PORTU·
GAL. Cantldad a convenlr (1 Xi) los usados
o valor facial los nuevos. WILFREDO RAINONE-CATAMARCA 1366/74 2000 ROSARIO
- REPUBLICA ARGENTINA.
D. MARIA"
Para a minha colecr;eo pretendo adquirir,
as seguintes obliteraQoes clrculares de 20
barras, mas exclusivamente sobre 0 selo de
25 Reis, azul, de D. Marla II (1853).
N.o 6, 8, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27,
29,31, 32>, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 47,
54, 65, 69, 86, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 106,
114, 115, 116, 117, 122, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138,
139, 144, 147, 151, 152, 153, 154, 160, 161,
163, - 164, 169, 171, ' 172, 173, 174, 178, 179,
181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 193, 194,
195.. 196, 197, 198, 203, 205, 210, 211, 221.
De Igual modo, tambam posso trocar os
exemplares que me faltam por outras obliterar;6es sobre selos de 25 Rels D. Maria,
D. Pedro, ou D. luis, por selos cl8sslcos de
Portugal, ou cartas prMllaMllcas._
Respostas para:
.
L. FRAZAO
R. S. Francisco de Salles, 17-A, 4.· Esq.·
lIsboa. 1, ou pelo telefone 68 08 89.

BOLETIM JORNALISTA FILA'ttLiCO
Se esm interessado em recebe-lo mensalmente em sua easa, escreVU-DOS. Iniciamos em
Janeiro 0 IV ano (3." serie). Envie sobrescrito
selado para resposta.
Av. Joao XXI, 43 - 2.° D, (Lisboa-I).
CARIMBOS COMEMORATIVOS
Se necessita de mareofilia para a sua colee~iio, indique-nos os temas e enviar-lhe·emos
a escolha. Compramos earimbos portugueses
em lotes.
Av. Joao XXI, 43 - 2.° D, (Lisboa-l).

Vendo colecr;ilo universal ' com 20.000 selos
diferentes, usados, com valor de catalogo
Michel 15.000 marcos. Van do lotes com valor de catalogo 100 marcos por 40 marcos em
moeda alema ou 0 equlvalente noutras moedas. Vendo lote de 1500 sobrescritos por 100
marcos ou 0 equlvalente. Acrescem as despesas de portes de acordo com 0 Interesse
do cllente.
Willi Banser, Windsteiner Weg 4 c
1000 Berlin 37, West Germany
Vendo album (Eladlo) de Angola com selos
novos (em tlras Hawid) e usados com charnelras no valor de 4.400$00 pelo E. Santos
1977. Acelto ofertas. Fernando Jorge de Matos. R. da Rlbelra, 9. Azoia. Leiria.
Vende-se colecr;iio de Portugal e Ex.-CoI6nias e novos de Portugal. Telefone Llsboa,
763833.
I L FILA=-:--Tl~:L-:-:IC:-:O---------Notlclarlo C. L. U. B.
Opusculo de 16 paglnas cheias de enderer;os utels aos correspondentes fliatellcos.
Per;a um numero de amostra juntando selos
comemoratlvos novos-usados do seu Pais.
Ouintavalle Alberto
Casella Postale, 539
35.100 Padova. Italla.
Desejo troca de selos com todos os palses
do mundo. Ouero selos novos, comemorativos e em series completas. OfereQo Brasil
nas mesmas condlr;i5es.
Respondo sempre. Resposta para Roberto
Soares Dlas. AC do Banco do Brasil S. A.44.640 Rlachao do Jacuipe (BA) Brasil.
AUTOGRAFOS DE Boas Festas CnU.Esto,", multo Interessado. A. Decrook - R. Ver.
Jaime Amorim, 77 Luanda.
AEROGRAMAS - Angola - Sobretaxas:
1$00 s/4$50 da sarle Ano Santo (candelabros); 1$00 s/4$50 - Colg. S. Jose Cluny;
1$00 s/4$50 - Correio de Malange (sotx.
dentro do selo). Estou multo Interessado. A.
Decrook- R. Ver. Jaime Amorim, 77Ltlanda.
.
ANGOLA-S. F. .n.· 1-2-3-4-5-6 em papel
espesso. Pago mais 50 % alam do valor do
catalogo. A. Decrook - Rua Ver. Jaime Amorim, 77 - Luanda.
SEND 100 USED COMMEMORATIVES.
EXCHANGE 100 DIFFERENT USED U. S.
COMMEMORATIVES. SATISFACTION.
JOSH BEHAR
·140 HUDSON ST. APT. 25
HACKENSACK, N, J. 07601
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lNTERCAMBIO CULTURAL E FILATEUA
Pelo Prof. Dr. Manuel Valad8res
Um fllatelista portugues 'nao pode deixar
de se sentlr ·pesaroso ao reconhecer que .a
fllatella Internacional tem ignorado, com
rarlsslmas excepr;ees, os grandes vultosescrltores, artlstas, navegadores, homens de
clencla - da hlst6ria de Portugal. Com efelto, que eu salba, s6 '0 Brasil prestou ' homenagem fllatallca ao Infante Dom t1enrlque
bem como a Pedro Alvares Cabral. Ora um
dos aspectos mal s Interessantes ' e mals
atraentes da fllateila ' moderna a predsamante 0 de tornar conhecldos de todo 0
mundo as mulheres e os homens que mals
tam contrlbuldo' para 0 progresso do mundo e quer eles tenham nascldo em grandes
ou pequenos palses. Assim a t~m compreendido muitos palses - deslgnadamente oS
parses de regime soclallsta- e nilo' pode
deixar de se prestar homenagem 1I obra de
dlvulgar;Ao cultural que eles 'vAm reallzando
atraves da fliatella.
ForQoso a reconhecer que a ftlatella portuguesa nesse campo tem sido multo parclmonlosa. Nilo sera tempo de mudar de rumo
aomemorando os grandee homens de penS8mento e acr;ao estrangelros atr.avas dos selos portugueses para assim adquirlr 0 dlrelto morat de pedlr q\le os portugueses ilustres nilo sejam esquecidos pel a fllatella mun(Jial? Nilo parece exagerado pedlr qu~ os
Correios de Portugal emltam todos os anos
tras ou quatro selos comerrioratlvos de estrangelros. Por exemplo, no pr6xlmo ano
comemora-se 0 centenario do nasclmento de
Einstein (1879-1955) e parece-me que seria
bem Interessante que Portugal se juntasse
aos parses que vilo comemorar fllatellcamente um homem que fol certamen~e um
dos malo res sablQs dos tempos modernos.
Mas a claro que esta polltlca de dlvulgar;ao
cultural atraves do selo tem que ter Um cameter mUlto mals geral. Em meu ., entender
os cn devlam dlrlglr-se aos organlsmos
conganeres estrangeiros pedindo-Ihes _uma
Informar;ao sobre quais veo ser nos pr6xlmos plnco anos os homens notavels que
esses organlsmos pens am homenagear. Asslm haveria um largo nalpe onde efectuar
1Ima escolha Judlclosa mals e'm funr;ao do
valor do (jue da Importancia do pals de
origem.
Vejamos 'agora a outra face do problema:
'- a comemorar;ilo de portugueses em selos estrangelros. Est6 multo pr6xlmo 0
quarto centenarlo da. morte de Luis -de Comoes (-1524-1580) 'e parece·me ser este um

dos wltos da cultura portuguesa que meIhor se presta a uma homenagem fllStelica
internaclonal. Neo reslsto a tentac;ao de
transcrever uma frase que Ii recentemente:
.Le voyage de Vasco da Gama jusqU'QUlC
Indes est Ie sujet de. cetta epopee [Ies tuslades] qui, selon Montesquieu, surcassalt
Virglleet mAme Homere-. JUI1;OS comp aste
sao extremamente abundantes em oplnloes
de autores estrangelros e serla Interessante
que os erudltos portugueses nos fornecessem um apanhado destas cltar;oes.. Com
efelto se se deseja uma comemorac;ao flll:\Mllca a nlvel internaclonal ela s6 poder6 ter
a amplitude amblckmada se se conjugarem
os esforr;os dos cn, da fllatella portuguesa
(atraves das dlferentes !!ocledades e- a- Faderar;ao) e alnda a dlplomacla portugLiesa. Ora
para que a acc;ao destas dlferentes entldades possa ser realmente eficlente e necessario que ela se basele em factos Independentes da oplnlao propria dos portugueses:
- cltar;oes de autores alemiles, franceses,
ingleses, etc., bem como do numero· de tradur;oes em dlferentes Unguas de .Os Lusladas- e .Os Sonetos-, enfim de todos os
elementos estrangelros que possam convencer os estrangelros do genio unIversal
de Camoes.
Ao esc rever estas lI~has y-ma pergl,lnta
aflora ao meu esplrlto: - 0 que val ser a
emissao portuguesa comemoratlva do centenarlo da morte de Camoes? Com efelto ao
olhar para as preceClentes emlssoes portuguesas relatlvas a Camoes e sem pOr em
duvlda 0 valor artfstlco delas - 0 que alias
seria tola Impertlnancla da mlnha partetenho a Impressao que, do ponto de vista
da ImportAncla da obra de Camoes, essas
emlssoes nao percutam suflclentemente 0
esplrlto dos fllatellstas estrangelros. Por esta
razilo me perm Ito sugerir que nos selos' que
vilo ser emitidos em Portugal em 1980 na
serie Camees, ou em band as adjacentes (os
melhores julzes serao os servlr;os artistlcos
dos Cn), sejam Inserldas nas Unguas originais as oplnloes de autores estrangelros
sobre 0 valor da obra de Camoes.
S6 me resta acrescentar, para por. ponto
final neste j6 longo, arrazoado,. que 0 tempo
que nos resta nao a demal~ se os fll~telis
tas portugueses desejam que a comemorar;ao tenha a repercussilo Internacionaf que
.
ela bem merece.
Paris, Agosto de 1978
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FRANCISCO TRINDADE CALHA - Portela
Lote 16-3.· Esq.o - SACAVeM - PORTUGAL
Je m'interes~ ause timbres postes, series
neuves et completes et FDC d'Astrophilatelie,
Sports, Anlmaux et Fleurs du monde intler.
Je colle.ctlonne et roftre en echange des
series neuves et completes du Portugal et
des nouveaux pays d'expresslon portugalse.
Correspondance en Portugais, Frangals, Anglals, Alemand, Espagnol et Ita lien.
Reponse assuree membre n.· 334 du CFP
OFRESCO SELLOS ARGENTINOS NUEVOS
y/e USADOS POR CANJE IGUAL DE PORTU·
GAL. Cantldad a convenlr (1 Xi) los usados
o valor facial los nuevos. WILFREDO RAINONE-CATAMARCA 1366/74 2000 ROSARIO
- REPUBLICA ARGENTINA.
D. MARIA"
Para a minha colecr;eo pretendo adquirir,
as seguintes obliteraQoes clrculares de 20
barras, mas exclusivamente sobre 0 selo de
25 Reis, azul, de D. Marla II (1853).
N.o 6, 8, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27,
29,31, 32>, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 47,
54, 65, 69, 86, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 106,
114, 115, 116, 117, 122, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138,
139, 144, 147, 151, 152, 153, 154, 160, 161,
163, - 164, 169, 171, ' 172, 173, 174, 178, 179,
181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 193, 194,
195.. 196, 197, 198, 203, 205, 210, 211, 221.
De Igual modo, tambam posso trocar os
exemplares que me faltam por outras obliterar;6es sobre selos de 25 Rels D. Maria,
D. Pedro, ou D. luis, por selos cl8sslcos de
Portugal, ou cartas prMllaMllcas._
Respostas para:
.
L. FRAZAO
R. S. Francisco de Salles, 17-A, 4.· Esq.·
lIsboa. 1, ou pelo telefone 68 08 89.

BOLETIM JORNALISTA FILA'ttLiCO
Se esm interessado em recebe-lo mensalmente em sua easa, escreVU-DOS. Iniciamos em
Janeiro 0 IV ano (3." serie). Envie sobrescrito
selado para resposta.
Av. Joao XXI, 43 - 2.° D, (Lisboa-I).
CARIMBOS COMEMORATIVOS
Se necessita de mareofilia para a sua colee~iio, indique-nos os temas e enviar-lhe·emos
a escolha. Compramos earimbos portugueses
em lotes.
Av. Joao XXI, 43 - 2.° D, (Lisboa-l).

Vendo colecr;ilo universal ' com 20.000 selos
diferentes, usados, com valor de catalogo
Michel 15.000 marcos. Van do lotes com valor de catalogo 100 marcos por 40 marcos em
moeda alema ou 0 equlvalente noutras moedas. Vendo lote de 1500 sobrescritos por 100
marcos ou 0 equlvalente. Acrescem as despesas de portes de acordo com 0 Interesse
do cllente.
Willi Banser, Windsteiner Weg 4 c
1000 Berlin 37, West Germany
Vendo album (Eladlo) de Angola com selos
novos (em tlras Hawid) e usados com charnelras no valor de 4.400$00 pelo E. Santos
1977. Acelto ofertas. Fernando Jorge de Matos. R. da Rlbelra, 9. Azoia. Leiria.
Vende-se colecr;iio de Portugal e Ex.-CoI6nias e novos de Portugal. Telefone Llsboa,
763833.
I L FILA=-:--Tl~:L-:-:IC:-:O---------Notlclarlo C. L. U. B.
Opusculo de 16 paglnas cheias de enderer;os utels aos correspondentes fliatellcos.
Per;a um numero de amostra juntando selos
comemoratlvos novos-usados do seu Pais.
Ouintavalle Alberto
Casella Postale, 539
35.100 Padova. Italla.
Desejo troca de selos com todos os palses
do mundo. Ouero selos novos, comemorativos e em series completas. OfereQo Brasil
nas mesmas condlr;i5es.
Respondo sempre. Resposta para Roberto
Soares Dlas. AC do Banco do Brasil S. A.44.640 Rlachao do Jacuipe (BA) Brasil.
AUTOGRAFOS DE Boas Festas CnU.Esto,", multo Interessado. A. Decrook - R. Ver.
Jaime Amorim, 77 Luanda.
AEROGRAMAS - Angola - Sobretaxas:
1$00 s/4$50 da sarle Ano Santo (candelabros); 1$00 s/4$50 - Colg. S. Jose Cluny;
1$00 s/4$50 - Correio de Malange (sotx.
dentro do selo). Estou multo Interessado. A.
Decrook- R. Ver. Jaime Amorim, 77Ltlanda.
.
ANGOLA-S. F. .n.· 1-2-3-4-5-6 em papel
espesso. Pago mais 50 % alam do valor do
catalogo. A. Decrook - Rua Ver. Jaime Amorim, 77 - Luanda.
SEND 100 USED COMMEMORATIVES.
EXCHANGE 100 DIFFERENT USED U. S.
COMMEMORATIVES. SATISFACTION.
JOSH BEHAR
·140 HUDSON ST. APT. 25
HACKENSACK, N, J. 07601
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lNTERCAMBIO CULTURAL E FILATEUA
Pelo Prof. Dr. Manuel Valad8res
Um fllatelista portugues 'nao pode deixar
de se sentlr ·pesaroso ao reconhecer que .a
fllatella Internacional tem ignorado, com
rarlsslmas excepr;ees, os grandes vultosescrltores, artlstas, navegadores, homens de
clencla - da hlst6ria de Portugal. Com efelto, que eu salba, s6 '0 Brasil prestou ' homenagem fllatallca ao Infante Dom t1enrlque
bem como a Pedro Alvares Cabral. Ora um
dos aspectos mal s Interessantes ' e mals
atraentes da fllateila ' moderna a predsamante 0 de tornar conhecldos de todo 0
mundo as mulheres e os homens que mals
tam contrlbuldo' para 0 progresso do mundo e quer eles tenham nascldo em grandes
ou pequenos palses. Assim a t~m compreendido muitos palses - deslgnadamente oS
parses de regime soclallsta- e nilo' pode
deixar de se prestar homenagem 1I obra de
dlvulgar;Ao cultural que eles 'vAm reallzando
atraves da fliatella.
ForQoso a reconhecer que a ftlatella portuguesa nesse campo tem sido multo parclmonlosa. Nilo sera tempo de mudar de rumo
aomemorando os grandee homens de penS8mento e acr;ao estrangelros atr.avas dos selos portugueses para assim adquirlr 0 dlrelto morat de pedlr q\le os portugueses ilustres nilo sejam esquecidos pel a fllatella mun(Jial? Nilo parece exagerado pedlr qu~ os
Correios de Portugal emltam todos os anos
tras ou quatro selos comerrioratlvos de estrangelros. Por exemplo, no pr6xlmo ano
comemora-se 0 centenario do nasclmento de
Einstein (1879-1955) e parece-me que seria
bem Interessante que Portugal se juntasse
aos parses que vilo comemorar fllatellcamente um homem que fol certamen~e um
dos malo res sablQs dos tempos modernos.
Mas a claro que esta polltlca de dlvulgar;ao
cultural atraves do selo tem que ter Um cameter mUlto mals geral. Em meu ., entender
os cn devlam dlrlglr-se aos organlsmos
conganeres estrangeiros pedindo-Ihes _uma
Informar;ao sobre quais veo ser nos pr6xlmos plnco anos os homens notavels que
esses organlsmos pens am homenagear. Asslm haveria um largo nalpe onde efectuar
1Ima escolha Judlclosa mals e'm funr;ao do
valor do (jue da Importancia do pals de
origem.
Vejamos 'agora a outra face do problema:
'- a comemorar;ilo de portugueses em selos estrangelros. Est6 multo pr6xlmo 0
quarto centenarlo da. morte de Luis -de Comoes (-1524-1580) 'e parece·me ser este um

dos wltos da cultura portuguesa que meIhor se presta a uma homenagem fllStelica
internaclonal. Neo reslsto a tentac;ao de
transcrever uma frase que Ii recentemente:
.Le voyage de Vasco da Gama jusqU'QUlC
Indes est Ie sujet de. cetta epopee [Ies tuslades] qui, selon Montesquieu, surcassalt
Virglleet mAme Homere-. JUI1;OS comp aste
sao extremamente abundantes em oplnloes
de autores estrangelros e serla Interessante
que os erudltos portugueses nos fornecessem um apanhado destas cltar;oes.. Com
efelto se se deseja uma comemorac;ao flll:\Mllca a nlvel internaclonal ela s6 poder6 ter
a amplitude amblckmada se se conjugarem
os esforr;os dos cn, da fllatella portuguesa
(atraves das dlferentes !!ocledades e- a- Faderar;ao) e alnda a dlplomacla portugLiesa. Ora
para que a acc;ao destas dlferentes entldades possa ser realmente eficlente e necessario que ela se basele em factos Independentes da oplnlao propria dos portugueses:
- cltar;oes de autores alemiles, franceses,
ingleses, etc., bem como do numero· de tradur;oes em dlferentes Unguas de .Os Lusladas- e .Os Sonetos-, enfim de todos os
elementos estrangelros que possam convencer os estrangelros do genio unIversal
de Camoes.
Ao esc rever estas lI~has y-ma pergl,lnta
aflora ao meu esplrlto: - 0 que val ser a
emissao portuguesa comemoratlva do centenarlo da morte de Camoes? Com efelto ao
olhar para as preceClentes emlssoes portuguesas relatlvas a Camoes e sem pOr em
duvlda 0 valor artfstlco delas - 0 que alias
seria tola Impertlnancla da mlnha partetenho a Impressao que, do ponto de vista
da ImportAncla da obra de Camoes, essas
emlssoes nao percutam suflclentemente 0
esplrlto dos fllatellstas estrangelros. Por esta
razilo me perm Ito sugerir que nos selos' que
vilo ser emitidos em Portugal em 1980 na
serie Camees, ou em band as adjacentes (os
melhores julzes serao os servlr;os artistlcos
dos Cn), sejam Inserldas nas Unguas originais as oplnloes de autores estrangelros
sobre 0 valor da obra de Camoes.
S6 me resta acrescentar, para por. ponto
final neste j6 longo, arrazoado,. que 0 tempo
que nos resta nao a demal~ se os fll~telis
tas portugueses desejam que a comemorar;ao tenha a repercussilo Internacionaf que
.
ela bem merece.
Paris, Agosto de 1978
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FALANOO DE INTEIROS POSTAIS

nao se interessou nunca por esta utilissima
e economica formula de franqula que e 0
aerograma.

EM 1979 OS PRIMEIROS AEROGRAMAS PORTUGUESES?

Utilisslma porque e pratica, comoda e eficiente para 0 publico ao servic;o de quem
estao as administrac;oes postals. Economlca
nao apenas porque 0 prec;o de um aerograma
e sempre mUlto inferior ao custo somado de
uma folha de papel, um sobrescrlto e um
selo de franquia (mais uma vantagem para
o publico), mas tambem porque proporciona
conslderaveis economlas as admlnistrac;oes
postals com os encargos do transporte. De
facto, e a titulo meramente ilustratlvo, uma
mala postal com 10 Kg que se movimenta
entre a Continente e a Madeira custa exactamente 0 mesmo, em frete aereo, quer contenha cartas vulgares quer contenha apenas
aerogramas. So que, contituida por cartas
vulgares parlera canter qualquer coisa como
600 a 1.000 cartas, enquanto que, se contiver aerogramas, pode incluir seguramente
mas 3.000 pBi;as. Isto e, para urn mesmo encargo de transporte, a recelta postal variara
de urn maximo de, talvez, sels contos para
o caso das . cartas vulgares, para qualquer
coisa muito superior a cern contos para 0
caso dos aerogramas, mesmo que estes beneflclem, como parece normal, de uma tarlfa
reduzlda que, na pratlca internacional e na
recomendaC;ao da Unlao Postal Universal, se
sltua algures entre a taxa aplicavel ao biIhete postal e a que se aplica it carta normal. Enfim, a soma de vantagens e de tal
ordem, que apetece parafrasear 0 uslogan»
publicltarlo que esteve multo em voga ha
uns tempos atras: uganhavamos n6s e ganhava 0 pais».

Os intelros posta is, que conheceram enorme popularidade ata ao infcio da Segunda
Grande Guerra, voltam agora a ser a nova
grande moda do colecclonlsmo filatelico. Por
toda 11 parte surgem novos aficionados duma
modalldade que, nos ultlmos quarenta anos,
esteve reservada a urn pequeno circulo de
autentlcos -inlclados-, olhados com benevola
indlferenc;a pela massa esmagadora dos filatellstas tradlcionais: os dos selos propriamente dltos.
Os .antlgos clubes e associac;oes da especialidade renovam-se, modernizam-se. Os antlgos catlilogos conhecem uma procura com
que os seus autores jamais poderlam ter
8Onhado. Alguns sao reedltados e/ou actualizados como 0 Higgins & Gage, 0 Kessler,
o do Dr. Ascher.
.
Public am - se novas catslogos excluslvamente dedlcados aos Inteiros postais, alguns
deles a coberto de nomes prestigiados universalmente, como 0 Michel, 0 Zumstein, 0
Borek. Os catlilogos 'naclonals de Inumeros
paises passam a IIstar e catalogar os Inteiros posta Is (para quando semelhante Inlciativa do nosso Simoes Ferreira?). As malores
revlstas filatelicas de todo 0 mundo nao se
atrevem js a deixar de publlcar regularmente
colunas ou paglnas sobre -inteirlsrno», e aparecem ate novas publicac;oes periodlcas que
Ihe sao Inteiramente devotadas. ,
Surgem por todo 0 lado comerciantes especlalizados. Organizam-se servlc;os de novidades. 0 numero de coleccionadores cresce
exponenclalmerite. E as Admlnlstrac;oes Postais mals atentas e eflclemtEis comec;am a
orientai'" as suas maqulnas de amarketing»
para este novo merccrdo, de tao allclantes
perspectivas.
Claro que a adoenc;a. nao chegou ainda a
Portugal com a forc;a suflciente para provocar 0 -surto epidemico.. Mas .vai chegar
Nem que seja com 0 habitual atraso com
que todas estas novidades chegam a esta
ponta · da Europa. E entao, como diz 0 povo,
-da-Ihe tarde mas da-Ihe forte.. Vela-se 0
que aconteceu com a numlsmatica ha mel a
duzla de anos.
Mas ate mesmo em Portugal se notam ja
Os prlmelros slnals do ressurgimento desta

fasclnante modalidade de coleccionismo. Em
lIsboa, centro lamentavelmente Incontestado
da filatella portuguesa, os -troqulstas- e os
comerclantes . ·part time» das sessoes semanals do Clube Filatallco de Portugal ou das
-felrlnhas» dominguelras do Clube Recreatlvo dos Anjos ja comBi;am a levar Intelros
postals nos seus albuns de bolsas de plastico. Urn velho aficionado do correlo aareo
anda excitadissimo a desfazer-se, por belos
prec;os, do seu grande -stock- de aerogramas das colonias acumulados ao longo de
multos anos em que, provavelmente, Ihe chamavam -maluquinho». Urn jovem dlnamlco e
apalxonado por tudo quanto sela filatella,
atreveu-se a editor urn pequBflO catslogo de
Aerogramas Civis e Militares de Portugal e
Colon las. No Porto, urn intelrlsta entuslasta
publicou, com mais merltos que deflclenclas,
urn prlmelro catalogo de Bilhetes Postals de
Portugal, e js outro se Ihe seguiu, mals recentemente, com 0 apolo de urn conhecido e
hsbil comerciante. Na rua Alves Redol comec;am a aparecer uns sujeitos -esqulsitos»
que vao mac;ar as senhoras que guarnecem
os acanhados -guichets- da prometedoramente renovada Dlvisao de Filatella dos cn
com -estranhas. requlsic;oes de ... Bilhetes
Posta Is. A bola de neve comec;a a rolar. E
a crescer.
No meio deste alvorecer do Inteirlsmo entre nos, Portugal continua sendo urn dos
mUlto poucos paises do mundo que nunca
emltiram aerogramas. E, por ironia, a um dos
paises onde mais se justificaria 0 recurso a
esta modalidade postal. Hala em vista 0 que
fol ate 1974 0 seu grande ernul disperso
imperio colonial. Mas mesmo hole, js sem
colonlas mas com os arquipelagos da Madeira
e dos- Ac;ores, com a administraC;ao do terrltorlo de Macau, com lac;os Iinguisticos e
soclo .. culturais pratlcamente Indlssoluvels
com os novos paises afrlcanas de expressao
portuguesa e com 0 Brasil e com Importantes nucleas de emigrantes espalhados pelas
quattd partidas do mundo, tudo a colocar problemas de ~'Omunicac;i5es que so podem ser
satlsfatorlamente resolvidos com 0 transparte
aereo e a correio aereo, 'nao a facil entender
como e que a nossa Administrac;aa Postal

Parece haver lugar bem justificado para
quatro aerogramas dlferentes. Um para 0 servlc;o Interno, referente ao tratego postal de
e para as regloes autonomas da Madeira e
dos Ac;ores. Urn segundo para 0 tratego postal com Macau e paises de lingua portuguesa
que beneficia de tarifas preferenciais. Um
terceiro destinado aos paises da Europa onde
vlvem mals de dais milhoes de portugueses
que ca delxaram familia res e amlgos. E, finalmente, urn quarto aerograma destlnado ao
tratego de longo curso, contemplando as
necessidades de camunlcac;ao com Os importantes nucleos de etnia portuguesa dos Estados Unldos da America, do Canada, da
Africa do Sui, da Australia, para cltar apenas
os de malor significado..
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Urn esquema deste tipo parece, de facto,
cobrir razoavelmente as necessldades de
uma grande parte do publico utente do correlo aereo e estaria, por isso mesmo, multo
proximo do Ideal. Porem, e antecipando desde
js 0 velho argumento -ou olto ou oitenta.,
ja nao seria nada mau que se comec;asse
pelos do Is prlmeiros tipos de aerograma, ou
ate mesmo, apenas pelo que se destlnasse
ao tratego naclonal com as Regioes Autonomas.

o ana de 1979 parece particularmente adequado para boas novidades no dominlo dos
aerogram as. Em primeiro lugar comemoram-se efemerides de muito interesse no dominio da aviaC;ao militar portuguesa. Em segundo lugar a TAP, a transportadora aerea
nacional de passageiros, carga e CORREIO,
comemora em 22 de Setembro 0 seu 35.·
anlversario. Mals do que uma serie de selos
que venham a ser emitidos para comemorar
o evento, parecerla que a emlssao dos primelros aerogramas portugueses de sempre
resvestiriam urn simbolismo e significado
publicos dificeis de ultrapassar. Bela comemoraC;ao para 35 anos de estrelta cooperaC;ao
das duas Empresas Publicas no desenvolvimento do correio aereo e do inestlmsvel
servlc;o que vern prestando ao pais no dominlo das Comunlcac;oes.
HELDER TORRES
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nao se interessou nunca por esta utilissima
e economica formula de franqula que e 0
aerograma.

EM 1979 OS PRIMEIROS AEROGRAMAS PORTUGUESES?

Utilisslma porque e pratica, comoda e eficiente para 0 publico ao servic;o de quem
estao as administrac;oes postals. Economlca
nao apenas porque 0 prec;o de um aerograma
e sempre mUlto inferior ao custo somado de
uma folha de papel, um sobrescrlto e um
selo de franquia (mais uma vantagem para
o publico), mas tambem porque proporciona
conslderaveis economlas as admlnistrac;oes
postals com os encargos do transporte. De
facto, e a titulo meramente ilustratlvo, uma
mala postal com 10 Kg que se movimenta
entre a Continente e a Madeira custa exactamente 0 mesmo, em frete aereo, quer contenha cartas vulgares quer contenha apenas
aerogramas. So que, contituida por cartas
vulgares parlera canter qualquer coisa como
600 a 1.000 cartas, enquanto que, se contiver aerogramas, pode incluir seguramente
mas 3.000 pBi;as. Isto e, para urn mesmo encargo de transporte, a recelta postal variara
de urn maximo de, talvez, sels contos para
o caso das . cartas vulgares, para qualquer
coisa muito superior a cern contos para 0
caso dos aerogramas, mesmo que estes beneflclem, como parece normal, de uma tarlfa
reduzlda que, na pratlca internacional e na
recomendaC;ao da Unlao Postal Universal, se
sltua algures entre a taxa aplicavel ao biIhete postal e a que se aplica it carta normal. Enfim, a soma de vantagens e de tal
ordem, que apetece parafrasear 0 uslogan»
publicltarlo que esteve multo em voga ha
uns tempos atras: uganhavamos n6s e ganhava 0 pais».

Os intelros posta is, que conheceram enorme popularidade ata ao infcio da Segunda
Grande Guerra, voltam agora a ser a nova
grande moda do colecclonlsmo filatelico. Por
toda 11 parte surgem novos aficionados duma
modalldade que, nos ultlmos quarenta anos,
esteve reservada a urn pequeno circulo de
autentlcos -inlclados-, olhados com benevola
indlferenc;a pela massa esmagadora dos filatellstas tradlcionais: os dos selos propriamente dltos.
Os .antlgos clubes e associac;oes da especialidade renovam-se, modernizam-se. Os antlgos catlilogos conhecem uma procura com
que os seus autores jamais poderlam ter
8Onhado. Alguns sao reedltados e/ou actualizados como 0 Higgins & Gage, 0 Kessler,
o do Dr. Ascher.
.
Public am - se novas catslogos excluslvamente dedlcados aos Inteiros postais, alguns
deles a coberto de nomes prestigiados universalmente, como 0 Michel, 0 Zumstein, 0
Borek. Os catlilogos 'naclonals de Inumeros
paises passam a IIstar e catalogar os Inteiros posta Is (para quando semelhante Inlciativa do nosso Simoes Ferreira?). As malores
revlstas filatelicas de todo 0 mundo nao se
atrevem js a deixar de publlcar regularmente
colunas ou paglnas sobre -inteirlsrno», e aparecem ate novas publicac;oes periodlcas que
Ihe sao Inteiramente devotadas. ,
Surgem por todo 0 lado comerciantes especlalizados. Organizam-se servlc;os de novidades. 0 numero de coleccionadores cresce
exponenclalmerite. E as Admlnlstrac;oes Postais mals atentas e eflclemtEis comec;am a
orientai'" as suas maqulnas de amarketing»
para este novo merccrdo, de tao allclantes
perspectivas.
Claro que a adoenc;a. nao chegou ainda a
Portugal com a forc;a suflciente para provocar 0 -surto epidemico.. Mas .vai chegar
Nem que seja com 0 habitual atraso com
que todas estas novidades chegam a esta
ponta · da Europa. E entao, como diz 0 povo,
-da-Ihe tarde mas da-Ihe forte.. Vela-se 0
que aconteceu com a numlsmatica ha mel a
duzla de anos.
Mas ate mesmo em Portugal se notam ja
Os prlmelros slnals do ressurgimento desta

fasclnante modalidade de coleccionismo. Em
lIsboa, centro lamentavelmente Incontestado
da filatella portuguesa, os -troqulstas- e os
comerclantes . ·part time» das sessoes semanals do Clube Filatallco de Portugal ou das
-felrlnhas» dominguelras do Clube Recreatlvo dos Anjos ja comBi;am a levar Intelros
postals nos seus albuns de bolsas de plastico. Urn velho aficionado do correlo aareo
anda excitadissimo a desfazer-se, por belos
prec;os, do seu grande -stock- de aerogramas das colonias acumulados ao longo de
multos anos em que, provavelmente, Ihe chamavam -maluquinho». Urn jovem dlnamlco e
apalxonado por tudo quanto sela filatella,
atreveu-se a editor urn pequBflO catslogo de
Aerogramas Civis e Militares de Portugal e
Colon las. No Porto, urn intelrlsta entuslasta
publicou, com mais merltos que deflclenclas,
urn prlmelro catalogo de Bilhetes Postals de
Portugal, e js outro se Ihe seguiu, mals recentemente, com 0 apolo de urn conhecido e
hsbil comerciante. Na rua Alves Redol comec;am a aparecer uns sujeitos -esqulsitos»
que vao mac;ar as senhoras que guarnecem
os acanhados -guichets- da prometedoramente renovada Dlvisao de Filatella dos cn
com -estranhas. requlsic;oes de ... Bilhetes
Posta Is. A bola de neve comec;a a rolar. E
a crescer.
No meio deste alvorecer do Inteirlsmo entre nos, Portugal continua sendo urn dos
mUlto poucos paises do mundo que nunca
emltiram aerogramas. E, por ironia, a um dos
paises onde mais se justificaria 0 recurso a
esta modalidade postal. Hala em vista 0 que
fol ate 1974 0 seu grande ernul disperso
imperio colonial. Mas mesmo hole, js sem
colonlas mas com os arquipelagos da Madeira
e dos- Ac;ores, com a administraC;ao do terrltorlo de Macau, com lac;os Iinguisticos e
soclo .. culturais pratlcamente Indlssoluvels
com os novos paises afrlcanas de expressao
portuguesa e com 0 Brasil e com Importantes nucleas de emigrantes espalhados pelas
quattd partidas do mundo, tudo a colocar problemas de ~'Omunicac;i5es que so podem ser
satlsfatorlamente resolvidos com 0 transparte
aereo e a correio aereo, 'nao a facil entender
como e que a nossa Administrac;aa Postal

Parece haver lugar bem justificado para
quatro aerogramas dlferentes. Um para 0 servlc;o Interno, referente ao tratego postal de
e para as regloes autonomas da Madeira e
dos Ac;ores. Urn segundo para 0 tratego postal com Macau e paises de lingua portuguesa
que beneficia de tarifas preferenciais. Um
terceiro destinado aos paises da Europa onde
vlvem mals de dais milhoes de portugueses
que ca delxaram familia res e amlgos. E, finalmente, urn quarto aerograma destlnado ao
tratego de longo curso, contemplando as
necessidades de camunlcac;ao com Os importantes nucleos de etnia portuguesa dos Estados Unldos da America, do Canada, da
Africa do Sui, da Australia, para cltar apenas
os de malor significado..
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Urn esquema deste tipo parece, de facto,
cobrir razoavelmente as necessldades de
uma grande parte do publico utente do correlo aereo e estaria, por isso mesmo, multo
proximo do Ideal. Porem, e antecipando desde
js 0 velho argumento -ou olto ou oitenta.,
ja nao seria nada mau que se comec;asse
pelos do Is prlmeiros tipos de aerograma, ou
ate mesmo, apenas pelo que se destlnasse
ao tratego naclonal com as Regioes Autonomas.

o ana de 1979 parece particularmente adequado para boas novidades no dominlo dos
aerogram as. Em primeiro lugar comemoram-se efemerides de muito interesse no dominio da aviaC;ao militar portuguesa. Em segundo lugar a TAP, a transportadora aerea
nacional de passageiros, carga e CORREIO,
comemora em 22 de Setembro 0 seu 35.·
anlversario. Mals do que uma serie de selos
que venham a ser emitidos para comemorar
o evento, parecerla que a emlssao dos primelros aerogramas portugueses de sempre
resvestiriam urn simbolismo e significado
publicos dificeis de ultrapassar. Bela comemoraC;ao para 35 anos de estrelta cooperaC;ao
das duas Empresas Publicas no desenvolvimento do correio aereo e do inestlmsvel
servlc;o que vern prestando ao pais no dominlo das Comunlcac;oes.
HELDER TORRES
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BOLETIM DO CLUBe FILATELICO DE PORTUGAL

A ATENCAO DOS

crr

Por L. M. Belard da Fonseca
Quem, como eu, colecciona selos da tematlca .Plntura», nao pode delxar de sentir uma
certa pena ao ver 0 manifesto deslnteresse
dos crr pela pintura - mais particularmente pela pintura portuguesa - no que diz respeito a emissao de selos.
Em 26 de Maio de 1975, fOi posta em circulac;iio a costumada emissao -Europa-, reproduzindo uma ilumlnura e urn quadro - 0
conhecido quadro de Fernando Pessoa, pintado por Almada Negreiros; mas convem notar que isso nao se ficou a dever aos crr, Jlt
que internacionalmente fora proposto aos
varlos paises aderentes 0 tema .Pintura» para os selos -Europa 75-, tal como fora proposto 0 tema aEscultura» em 74.
Ora desde 1975 que Os crr nao emitem
nenhum selo reproduzindo pinturas (0 retrato
de Alexandre Herculano foi executado a partir de uma gravura, ela mesma feita sobre
uma fotografia). Sao tres anos durante os
quais os filatelistas portugueses que coleccionam a tematica aPintura. esperaram selos
que Ihes interessassem e que nao apareceram.
De resto, sao rarissimos os selos portugueses sobre pintura; e dos poucos que foram emitidos, so urn ou outro tern a qualidade desejavel. E 0 caso, por exemplo, dos
excelentes selos do Centenario de Viana da
Mota, que sao, quanto a mim, urn exemplo
a segulr.
£ muito triste para urn coleccionador que
quer montar uma colecc;ao tematica sobre
Pmtura Portuguesa ter que recorrer a selos
do Panama e do Paraguai, do Brasil e de
Cuba, e acabar por ver que esses, somados
aos poucos portugueses, nao sao quase nenhunsl Isto e pior ainda quando se vl}em as
vlnhetas do I. A. N. T. reproduzlndo quadros
de plntores portugueses, obra altamente meritoria que so lamento nao ter sido levada a
cabo pelos crr.
E, comparando a aCC;ao dos crr nesse campo com a de correlos doutros palses, temos
raziio para ficar desapontados.

Vern isto a proposito do que se Ie no
n.· 298 - 299 do Boletim do Clube Fllatelico
de Portugal, pagina 3, nas conclusoes do encontro crr - fllatelistas. Propondo-se como
tema, para futuras emissoes a reproduc;ao de
quadros celebres, argumentou-se asslm (cito):
a... Somos de opiniao que os quadros nao
tern escala para serem reproduzidos em pequena dlmensiio sem grande perda de valores, 0 que, atraic;oaria a propria plntura, em
vez de a dignlflcar.•
Todos os palses do mundo emltem selos
sobre plntura. Ate nos ja emitimos: nao seria
nada insolito, pois ha precedentes e alguns
de qualidade. Alem do mais, 0 formato dos
nossos selos e perfeitamente adequado a
reproduc;ao de quadros (estou a pensar no
formato dos selos -Natal 77-, por exemplo,
ja para nao cltar formatos maiores utilizados
h8 alquns anos). E caso nao a fosse, nenhum
mal faria emltir de vez em quando uma serie
em formato gigante, do tipo dos selos arabes
(note-se que nao desejo nada que os crr
copiem os selos arabes, excepto no formato). Mals nao farlamos do que segulr 0 exemplo dos palses europeus que tern emitldo series excepclonais sabre pintura, e, as vezes
em selos nao muito grandes, como e 0 caso
dos selos Ingleses.
Alias, sendo a Pintura uma das tematlcas
mais colecclonadas em todo 0 mundo, selos
com qualidade sabre plntura serlam facHmente exportavels, com a consequente entrada de dlvlsas.
A nossa plntura tem multas obras-prl~as
que dariam excelentes selos. Uma sugestao:
o chamado .Poliptico de Sao Vicente de
Fora-, existente no Museu Naclonal de Arte
Antiga, e sem duvida 0 expoente m8xlm~ da
plntura portuguesa, daria uma ma~mfica
seri~ de selos sabre pintura. E, aSSlm, os
crr contribuiriam de uma esplendlda forma
para a difusiio da cultura portuguesa em todo 0 mundo.
De qualquer forma, aqueles que em Portugal, coleccionam a tematica -Pintura. ficam
a espera que Ihes seja concedlda alguma
atenc;ao.
Fica a conslderac;ao dos crr.

IF~A~Ql\JJDA
Revista Filatelica Portuguesa. Uma revista ao servic;o do colecclonador. Assinatura
anual (11 numeros) 250$00. Envia-se exemplar amostra a quem 0 soli cite e envle
5$00, em selos, para portes e despesas de expedlente. Escreva-nos. Prac;a Artur
Portela" 2 - 5.· Dt.· - Lisboa 4 - PORTUGAL
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MARCOFILIA DE PORTUCAL - LECISLA~AO
- EM ISSeES DE SELOS E MARCOFI LIA
DOS NOVOS PAISES DE EXPRESSAO PORTUGUESA
compilado por JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA
PORTUGAL
Carimbos de 1." dla de circulaQiio
CODIGO POSTAL. Lisboa, 30 de Outubro de
1978. Carlmbos identlcos em Porto (Municipio), Coimbra (ao Mercado), Funchal e Ponta
Delgada.
XXX ANIVERSARIO DA DECLARACAO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM. XXV
ANIVERSARIO DA CONVENCAO EUROPEIA
DOS DIREITOS DO HOMEM. Lisboa, 7 de
Dezembro de 1978. Carimbos identicos em
Porto (Municipio), COimbra (ao Mercado),
Funchal e Ponta Delgada.
50 ANOS DA MORTE DE MAGALHAES LIMA: Lisboa, 7 de Dezembro de 1978. Carimbos identicos em Porto (Municipio), COlmbra
(ao Mercado), Funchal e Ponta Delgada.
Carimbos Comemorativos
1.' REUNIAO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA VASCULAR. Coimbra, 16 de Outubra de 1978. Posta de Correio na Faculdade
de Medicina.
1.· ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE
QUfMICA EM EDUCACAO. Lisboa, 19 de
Outubro de 1978. Posto de Correio no Laboratorio Nacional de Engenharia Civil.
1.' EXPOSICAO - MAR FONTE DA VIDA
Fogueteiro - Torre da Marinha, 21 de Outubro de 1978. Posto de Correio no Centro Fila·
telico JuvenH do Fogueteiro. Rua Gen. Hum·
berto Delgado, 28, c/, dt.'.
XXI JAMBOREE NO AR. Porto, 21 de Outu·
bro de 1978. Posto de Correio na Igreja de
Santissimo Sacramento. Rua Guerra Jun·
quelro.
XXI JAMBOREE NO AR. Portimao, 21 de
Outubro de 1978. Posta de Correia no Agru·
pamento 159. Av. Joao de Deus, 26.
XXI JAMBOREE NO AR. Angra do Heroismo, 21 de Outubro de 1978. Posto de Correia
no Grupo 52. Rua Dr. Antonio Moniz, 14.
XXI JAMBOREE NO AR. Funchal, 21 de Outubro de 1978. Posta de Correio no Grupo 24.
Rua da Mourarla, 24.

SEMANA TRANSMONTANA. Estoril, 21 de
Outubro de 1978. Posta de Correia no Casino
do Estoril.
50.· DA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE
SOCORROS MOTUOS .A PREVIDENTE •.
Porto, 24 de Outubro de 1978. Posto de Cor·
relo no Ateneu Comercial do Porto.
EXFIBA 78. Lisboa, 28 de Outubro de 1978.
Posto de Correio na Sede do Grupo Desportivo dos Empregados do Banco Fonsecas
& Burnay.
DIA MUNDIAL DA POUPANCA. Lisboa, 31
de Outubro de 1978. Posta de Correio na Calxa Geral de Depositos. Rua do Ouro, 49
EDUCACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO.
Lisboa, 6 de Novembro de 1978. Posta de
Correia na FundaC;ao Gulbenkian.
5.· ANIVERSARIO DE .0 DEVER». Figueira
da Foz, 9 de Novembro de 1978. Posto de
Correia na CTF.
MOSTRA FILATELICA. 25 AN OS DE FILA·
TELIA. Vila Franca de Xlra, 11 de Novembro,
de 1978. Posto de Correia na Biblioteca Mu·
nicipal da Camara Municipal.
1.' MOSTRA DE NUMISMATICA E MEDALHISTICA. Sesimbra, 17 de Novembro de
1978. Posta de Correia na Biblioteca Municipal.
ATENEU 78. EXPO MARCOFILIA. Porto, 17
de Novembro de 1978. Posta de Correia no
Ateneu Comerclal.
DIA DA JUVENTUDE. A. P. F. T. Porto, 18 de
Novembro de 1978. Posto de Correlo na
A. P. F. T. Avenida Rodrigues de Freitas, 11 .
3.' CONCURSO MUNDIAL DE ESCANCOES.
Estoril, 18 de Novembro de 1978. Posta de
Correia no Motel EstorH Sol.
CONGRESSO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS 78. POltO, 22 de Novembro de 1978.
Posto de Correio no Centro Flesldencial da
Boa-Vista.
40 ANOS DO INSTITUTO BRITANICO. Lisboa, 23 de Novembro de 1978. Posta de Correia na Rua Luis Fernades, 3.
XVII ASSEMBLEIA GERAL DA ICC A. Funchal, 23 de Novembro de 1978. Posto de Correia no Motel Casino Park.
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A ATENCAO DOS
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Por L. M. Belard da Fonseca
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em formato gigante, do tipo dos selos arabes
(note-se que nao desejo nada que os crr
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que dariam excelentes selos. Uma sugestao:
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Antiga, e sem duvida 0 expoente m8xlm~ da
plntura portuguesa, daria uma ma~mfica
seri~ de selos sabre pintura. E, aSSlm, os
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para a difusiio da cultura portuguesa em todo 0 mundo.
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Carimbos de 1." dla de circulaQiio
CODIGO POSTAL. Lisboa, 30 de Outubro de
1978. Carlmbos identlcos em Porto (Municipio), Coimbra (ao Mercado), Funchal e Ponta
Delgada.
XXX ANIVERSARIO DA DECLARACAO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM. XXV
ANIVERSARIO DA CONVENCAO EUROPEIA
DOS DIREITOS DO HOMEM. Lisboa, 7 de
Dezembro de 1978. Carimbos identicos em
Porto (Municipio), COimbra (ao Mercado),
Funchal e Ponta Delgada.
50 ANOS DA MORTE DE MAGALHAES LIMA: Lisboa, 7 de Dezembro de 1978. Carimbos identicos em Porto (Municipio), COlmbra
(ao Mercado), Funchal e Ponta Delgada.
Carimbos Comemorativos
1.' REUNIAO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA VASCULAR. Coimbra, 16 de Outubra de 1978. Posta de Correio na Faculdade
de Medicina.
1.· ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE
QUfMICA EM EDUCACAO. Lisboa, 19 de
Outubro de 1978. Posto de Correio no Laboratorio Nacional de Engenharia Civil.
1.' EXPOSICAO - MAR FONTE DA VIDA
Fogueteiro - Torre da Marinha, 21 de Outubro de 1978. Posto de Correio no Centro Fila·
telico JuvenH do Fogueteiro. Rua Gen. Hum·
berto Delgado, 28, c/, dt.'.
XXI JAMBOREE NO AR. Porto, 21 de Outu·
bro de 1978. Posto de Correio na Igreja de
Santissimo Sacramento. Rua Guerra Jun·
quelro.
XXI JAMBOREE NO AR. Portimao, 21 de
Outubro de 1978. Posta de Correia no Agru·
pamento 159. Av. Joao de Deus, 26.
XXI JAMBOREE NO AR. Angra do Heroismo, 21 de Outubro de 1978. Posto de Correia
no Grupo 52. Rua Dr. Antonio Moniz, 14.
XXI JAMBOREE NO AR. Funchal, 21 de Outubro de 1978. Posta de Correio no Grupo 24.
Rua da Mourarla, 24.

SEMANA TRANSMONTANA. Estoril, 21 de
Outubro de 1978. Posta de Correia no Casino
do Estoril.
50.· DA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE
SOCORROS MOTUOS .A PREVIDENTE •.
Porto, 24 de Outubro de 1978. Posto de Cor·
relo no Ateneu Comercial do Porto.
EXFIBA 78. Lisboa, 28 de Outubro de 1978.
Posto de Correio na Sede do Grupo Desportivo dos Empregados do Banco Fonsecas
& Burnay.
DIA MUNDIAL DA POUPANCA. Lisboa, 31
de Outubro de 1978. Posta de Correio na Calxa Geral de Depositos. Rua do Ouro, 49
EDUCACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO.
Lisboa, 6 de Novembro de 1978. Posta de
Correia na FundaC;ao Gulbenkian.
5.· ANIVERSARIO DE .0 DEVER». Figueira
da Foz, 9 de Novembro de 1978. Posto de
Correia na CTF.
MOSTRA FILATELICA. 25 AN OS DE FILA·
TELIA. Vila Franca de Xlra, 11 de Novembro,
de 1978. Posto de Correia na Biblioteca Mu·
nicipal da Camara Municipal.
1.' MOSTRA DE NUMISMATICA E MEDALHISTICA. Sesimbra, 17 de Novembro de
1978. Posta de Correia na Biblioteca Municipal.
ATENEU 78. EXPO MARCOFILIA. Porto, 17
de Novembro de 1978. Posta de Correia no
Ateneu Comerclal.
DIA DA JUVENTUDE. A. P. F. T. Porto, 18 de
Novembro de 1978. Posto de Correlo na
A. P. F. T. Avenida Rodrigues de Freitas, 11 .
3.' CONCURSO MUNDIAL DE ESCANCOES.
Estoril, 18 de Novembro de 1978. Posta de
Correia no Motel EstorH Sol.
CONGRESSO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS 78. POltO, 22 de Novembro de 1978.
Posto de Correio no Centro Flesldencial da
Boa-Vista.
40 ANOS DO INSTITUTO BRITANICO. Lisboa, 23 de Novembro de 1978. Posta de Correia na Rua Luis Fernades, 3.
XVII ASSEMBLEIA GERAL DA ICC A. Funchal, 23 de Novembro de 1978. Posto de Correia no Motel Casino Park.

I

I

34

BOLETIM DO CLUBe FILATI:L1CO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILATI:L1CO DE PORTUGAL

35

DE 006378CA DE 30 DE NOVEMBRO DE 1978

FITEI. Porto, 24 de Novembro de 1978. Posto de Correlo no Atrio da CAmara Municipal
do Porto.
CONFER£NCIA INTER-PARLAMENTAR DA
NATO. Lisboa, 25 de Novembro de 1978. Posto de Correio na Fundac;ao Gulbenkian.
ATENEU 78. EXPOFILATELIA TEMATICA.
Porto, 26 de Novmebro de 1978. Rua Pass os
Manuel,44.
DIA DO SELO - MOSTRA FILATWCA.
Alenquer, 1 de Dezembro de 1978. Posto de
Correlo no Largo da Rainha Santa Isabel.
Sede do Sporting Club de Alenquer.
XXIV DIA DO SELO. Lisboa, 1 de Dezembro de 1978. Postos de Correio em 2 electricos a funcionar pel a cidade, na CTF dos
Restauradores e no Ginasio Club Portugues.
XXIII MOSTRA FILATWCA. Alhandra, 1 de
Dezembro de 1978. Posto de Correio na Sede
da Juventude Desportiva Alhandrense. Rua
D. Soeiro, 24 - 1.•.
ALGARPEX - JUVENIL 78. Portimao, 1 de
Dezembro de 1978. Posto de Correio na Escola Secundaria Poeta Aleixo.
DIA DO SELO. A. P. F. T. Porto, 1 de Dezembro de 1978. Posto de Correio no Ateneu
Comercial do Porto.
MOSTRA FILATI:LlCA. DIA DO SELO. I:vora, 1 de Dezembro de 1978. Posto de Correio
no Salao do INATEL.
DIA DO SELO. Lisboa, 2 de Dezembro de
1978. Posto de Correio no Hotel Sheraton.
GRI:MIO LUSITANO. EXPOSICAO COMEMORATIVA MAGALHAES LIMA. Lisboa, 7 de
Dezembro de 1978. Posto de Correio. Gremio
Lusitano. Travessa do Guarda Mor, 25.
35.· ANIVERSARIO DO CLUBE FILATWCO
DE PORTUGAL. Lisboa, 8 de Dezembro de
1978. Posto de Correio no C. F. P.
CONGRESSO DOS SINDICATOS DA METALURGIA e METALOMECANICA. Seixal, 8 de
Dezembro de 1978. Posto de Correio no Pavilhao da Siderurgia Nacional.
ATENEU 78. EXPOFILATELIA CLASSICA.
Porto, 9 de Dezembro de 1978. Posto de Correio no Ateneu Comercial.
MOSTRA FILATWCA DA ESCOLA PREPARATORIA AVELAR BROTERO. Odivelas, 11 de
Dezembro de 1978. Posto de Correio na Escola Preparatoria Avelar Brotero.
ATENEU 78. EXPOFILATELlA SELOS CERES. Porto, 15 de Dezemb,·o de 1978. Posto
de Correio no Ateneu Comercial.
CAMPEONATO MUNDIAL DE XADREZ. AIbufelra, 14 de Dezembro de 1978. Posto de
Correio no Hotel Montechoro.

MAXIMAFILIA. Lisboa, 16 de Dezembro de
1978. Posto de Coreio no Hotel Sheraton.
3.' EXPOSICAO FILATWCA JUVENIL NATAL 78. Oeiras, 17 de Dezembro de 1978.
Posto de Correio na A. M. Bombeiros Voluntarios.
FLAMULAS

F N F/FRUTOS 78. a)
BOMBEIROS. 23.· CONGRESSO NACIONAL.
3/8 OUTUBRO 1978. Lisboa, Porto e Faro. 2.'
Oulnzena de Setembro.
7.' CONGRESSO MUNDIAL DE PSIOUIATRIA SOCIAL. 8 A 14 DE OUTUBRO. Lisboa 2.
DIA MUNDIAL DA POUPANCA. 31 DE OUTUBRO DE 1978. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. Lisboa 2, Porto e Coimbra de 2 a 31 de
Outubro de 1978.
UNIAO POSTAL UNIVERSAL. UM SO CORREIO NA EVOLUCAO DO MUNDO. Lisboa, 2.·
Sector da E C C, por 1 mes a partir da 2."
quinzena de Outubro de 1978.
AJUDE-NOS A SERVI-LO MELHOR. UTILIZE
BEM 0 TELEFONE. Lisboa, 2.· Sector da E C C
durante 3 meses a contar da 2." quinzena de
Outubro de 1978.
o RECENSEAMENTO ELEITORAL I: OBRIGATDRIO. a)
a) Aguardamos dos crr a Informac;ao de
onde foram ou estao a ser utilizadas estas
flamulas.
CARIMBOS NUMERICOS

65. V. F. de Xira. Durante a Mostra Filatelica. 25 Anos de Filatelia.
LEGISLACAO

DESP. MINIST. 299/78. 12.9.1978. Novas taxas do servi(:o intemacional.
PORTARIA 592/78. 26.9.1978 Emissao de selos, com tarja fosforescente alusiva a pescas
(cicio de recursos naturais).

,-o!<.,..

~t>M ........

.,jII~.-:" -~J~~'.

NORMAS PRIVATIVAS DOS CTT

CC 003078 DSC. 30.8.1978. Perfurac;ao de
selos. Cancelamento. Costa Nery & C." Irmlios.
CC 003178 DSC 30.8.1978. Perfurac;ao de selos. Cancelamento. Fundac;ao do Rosslo de
Abrantes, SARL.
DE 005578 CA. 14.9.1978. Criac;ao da CTF
de Ribeirao.
CC 003478 DSC. 17.10.1978. Surinam. Denominac;ao do pars.

FILATELIA. TRABALHOS ARTISTICOS. REMUNERACJi.O

1 - 0 pagamento aos artlstas plastlcos convidados para execllc;ao de originals destinados as divers~s edic;oes filatelicas
promovidas pelo SIC - 1 encontram-se
fixados p.or despacho do Conselho de
Administrac;ao de 13-11-1973.
Para 0 caso dos doncursos os valores
dos premios instltuidos tern sido fixado
desde 1975 por acordo e despacho do
Conselho de Administrac;ao.
2-

Os crr pretendem que as remunerac;oes
dos trabalhos originais destinados a produc;ao filatelica' sejam uma paga condigna e aliclante que permita contratar os
melhores artistas. Somente segundo esta linha de orientac;ao se podera manter
o nivel de qualidade artistica que tern
sldo urn dos factores do exito da Filatelia portuguesa no mercado internaclonal.
Nao sendo a produc;ao artistica para fins
filatelicos urn tema livre, obriga os artistas, por vezes, a um longo e demorado periodo de pesguisa, ensaio e estudo,
para alcanc;ar umal imagem que slmultaneamente tenha a mais alta qualidade
plastica e atinja pela sua expressao 0
cerne do tema que 'se pretende divulgar.
Oaf que se tenha de considerar nao 0
produto final, mas 0 enorme tempo dlspendido em obter as sinteses e expressoes plasticas adequadas.

3 - Conslderando a enorme desvalorizac;ao
moneta ria que se tern verificado desde a
data de aprovac;ao da ultima tabela de
remunerac;ao sente-se a necessidade de
actualiza-Ia, a fim dp se manter a Incentivo.
I: evidente que nao e possivel aplicar
simplesmente a taxa de acresclmo dos
prec;os no consumidor do INE, pais isso

nos conduzlria a uma tabela irrealista
(por exagero) com urn acrescimo de
mais de 100%. Oaf que se tenha adoptado urn aumento medlo da ordem de 50%.
Considerando 0 anteriormente exposto e
introduzindo-se os arredondamentos convenientes, a CA, em sua sessao de hoje,
deliberou.
1-

Aprovar a seguinte tabela:
a) Desenhos para selos
Originais
por emissao
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Custo par
original
18000S
16 SODS
15 ODDS
13500s
12 SODS
12 ODDS
11 SODS
11 ODDS
10 SODS
10 OOOS

b) Desenhos para BPI e inteiros
De acordo com a tipo e natureza dos originais produzidos, a tabela situar-se-a entre
urn maximo igual ao da tabela para os originais para selos e 50% dessa tabela para as
casas de desenhos mais simples. A fixaC;ao
do prec;o a aplicar sera determinada em cad a
caso pel a Consultor Artistico.
c) Premios de concursos para originais
N.· de 1." Premio
originais

25 ODDS
40 ODDS
55 ODDS
65 ODDS
75 ODDS
85 ODDS

1

2
3
4

AOS NOSSOS COLABORADORES

5
6

Par absoluta falta de espac;o nao nos foi
possivel publicar todos os originais em nosso
poder. Do facto pedimos desculpa com a
promessa de que, oportunamente, se procedera a sua publicac;ao desde que nao hajam
perdido actualidade.

Tabela
18 ODDS
33 ODDS
45 ODDS
54 ODDS
62500$
72 ODDS
aD SODS
88 ODDS
94500$
100 ODDS

~ ,

2-

,2· Premio

3." Premio

12 SODS
20 ODDS
25 ODDS
30 00 OS
30 ODDS
30 ODDS

7 SODS
10 ODDS
15 ODDS
15 ODDS
15 ODDS
15 ODDS

r '-

Este DE entre em vigor em 1 de Janeiro
de 1979.

30 de Novembro de 1978 - 0 P,'esidente
do Conselho de Adminlstrac;ao, Norberta Pilar.
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DE 006378CA DE 30 DE NOVEMBRO DE 1978

FITEI. Porto, 24 de Novembro de 1978. Posto de Correlo no Atrio da CAmara Municipal
do Porto.
CONFER£NCIA INTER-PARLAMENTAR DA
NATO. Lisboa, 25 de Novembro de 1978. Posto de Correio na Fundac;ao Gulbenkian.
ATENEU 78. EXPOFILATELIA TEMATICA.
Porto, 26 de Novmebro de 1978. Rua Pass os
Manuel,44.
DIA DO SELO - MOSTRA FILATWCA.
Alenquer, 1 de Dezembro de 1978. Posto de
Correlo no Largo da Rainha Santa Isabel.
Sede do Sporting Club de Alenquer.
XXIV DIA DO SELO. Lisboa, 1 de Dezembro de 1978. Postos de Correio em 2 electricos a funcionar pel a cidade, na CTF dos
Restauradores e no Ginasio Club Portugues.
XXIII MOSTRA FILATWCA. Alhandra, 1 de
Dezembro de 1978. Posto de Correio na Sede
da Juventude Desportiva Alhandrense. Rua
D. Soeiro, 24 - 1.•.
ALGARPEX - JUVENIL 78. Portimao, 1 de
Dezembro de 1978. Posto de Correio na Escola Secundaria Poeta Aleixo.
DIA DO SELO. A. P. F. T. Porto, 1 de Dezembro de 1978. Posto de Correio no Ateneu
Comercial do Porto.
MOSTRA FILATI:LlCA. DIA DO SELO. I:vora, 1 de Dezembro de 1978. Posto de Correio
no Salao do INATEL.
DIA DO SELO. Lisboa, 2 de Dezembro de
1978. Posto de Correio no Hotel Sheraton.
GRI:MIO LUSITANO. EXPOSICAO COMEMORATIVA MAGALHAES LIMA. Lisboa, 7 de
Dezembro de 1978. Posto de Correio. Gremio
Lusitano. Travessa do Guarda Mor, 25.
35.· ANIVERSARIO DO CLUBE FILATWCO
DE PORTUGAL. Lisboa, 8 de Dezembro de
1978. Posto de Correio no C. F. P.
CONGRESSO DOS SINDICATOS DA METALURGIA e METALOMECANICA. Seixal, 8 de
Dezembro de 1978. Posto de Correio no Pavilhao da Siderurgia Nacional.
ATENEU 78. EXPOFILATELIA CLASSICA.
Porto, 9 de Dezembro de 1978. Posto de Correio no Ateneu Comercial.
MOSTRA FILATWCA DA ESCOLA PREPARATORIA AVELAR BROTERO. Odivelas, 11 de
Dezembro de 1978. Posto de Correio na Escola Preparatoria Avelar Brotero.
ATENEU 78. EXPOFILATELlA SELOS CERES. Porto, 15 de Dezemb,·o de 1978. Posto
de Correio no Ateneu Comercial.
CAMPEONATO MUNDIAL DE XADREZ. AIbufelra, 14 de Dezembro de 1978. Posto de
Correio no Hotel Montechoro.

MAXIMAFILIA. Lisboa, 16 de Dezembro de
1978. Posto de Coreio no Hotel Sheraton.
3.' EXPOSICAO FILATWCA JUVENIL NATAL 78. Oeiras, 17 de Dezembro de 1978.
Posto de Correio na A. M. Bombeiros Voluntarios.
FLAMULAS

F N F/FRUTOS 78. a)
BOMBEIROS. 23.· CONGRESSO NACIONAL.
3/8 OUTUBRO 1978. Lisboa, Porto e Faro. 2.'
Oulnzena de Setembro.
7.' CONGRESSO MUNDIAL DE PSIOUIATRIA SOCIAL. 8 A 14 DE OUTUBRO. Lisboa 2.
DIA MUNDIAL DA POUPANCA. 31 DE OUTUBRO DE 1978. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. Lisboa 2, Porto e Coimbra de 2 a 31 de
Outubro de 1978.
UNIAO POSTAL UNIVERSAL. UM SO CORREIO NA EVOLUCAO DO MUNDO. Lisboa, 2.·
Sector da E C C, por 1 mes a partir da 2."
quinzena de Outubro de 1978.
AJUDE-NOS A SERVI-LO MELHOR. UTILIZE
BEM 0 TELEFONE. Lisboa, 2.· Sector da E C C
durante 3 meses a contar da 2." quinzena de
Outubro de 1978.
o RECENSEAMENTO ELEITORAL I: OBRIGATDRIO. a)
a) Aguardamos dos crr a Informac;ao de
onde foram ou estao a ser utilizadas estas
flamulas.
CARIMBOS NUMERICOS

65. V. F. de Xira. Durante a Mostra Filatelica. 25 Anos de Filatelia.
LEGISLACAO

DESP. MINIST. 299/78. 12.9.1978. Novas taxas do servi(:o intemacional.
PORTARIA 592/78. 26.9.1978 Emissao de selos, com tarja fosforescente alusiva a pescas
(cicio de recursos naturais).

,-o!<.,..

~t>M ........

.,jII~.-:" -~J~~'.

NORMAS PRIVATIVAS DOS CTT

CC 003078 DSC. 30.8.1978. Perfurac;ao de
selos. Cancelamento. Costa Nery & C." Irmlios.
CC 003178 DSC 30.8.1978. Perfurac;ao de selos. Cancelamento. Fundac;ao do Rosslo de
Abrantes, SARL.
DE 005578 CA. 14.9.1978. Criac;ao da CTF
de Ribeirao.
CC 003478 DSC. 17.10.1978. Surinam. Denominac;ao do pars.

FILATELIA. TRABALHOS ARTISTICOS. REMUNERACJi.O

1 - 0 pagamento aos artlstas plastlcos convidados para execllc;ao de originals destinados as divers~s edic;oes filatelicas
promovidas pelo SIC - 1 encontram-se
fixados p.or despacho do Conselho de
Administrac;ao de 13-11-1973.
Para 0 caso dos doncursos os valores
dos premios instltuidos tern sido fixado
desde 1975 por acordo e despacho do
Conselho de Administrac;ao.
2-

Os crr pretendem que as remunerac;oes
dos trabalhos originais destinados a produc;ao filatelica' sejam uma paga condigna e aliclante que permita contratar os
melhores artistas. Somente segundo esta linha de orientac;ao se podera manter
o nivel de qualidade artistica que tern
sldo urn dos factores do exito da Filatelia portuguesa no mercado internaclonal.
Nao sendo a produc;ao artistica para fins
filatelicos urn tema livre, obriga os artistas, por vezes, a um longo e demorado periodo de pesguisa, ensaio e estudo,
para alcanc;ar umal imagem que slmultaneamente tenha a mais alta qualidade
plastica e atinja pela sua expressao 0
cerne do tema que 'se pretende divulgar.
Oaf que se tenha de considerar nao 0
produto final, mas 0 enorme tempo dlspendido em obter as sinteses e expressoes plasticas adequadas.

3 - Conslderando a enorme desvalorizac;ao
moneta ria que se tern verificado desde a
data de aprovac;ao da ultima tabela de
remunerac;ao sente-se a necessidade de
actualiza-Ia, a fim dp se manter a Incentivo.
I: evidente que nao e possivel aplicar
simplesmente a taxa de acresclmo dos
prec;os no consumidor do INE, pais isso

nos conduzlria a uma tabela irrealista
(por exagero) com urn acrescimo de
mais de 100%. Oaf que se tenha adoptado urn aumento medlo da ordem de 50%.
Considerando 0 anteriormente exposto e
introduzindo-se os arredondamentos convenientes, a CA, em sua sessao de hoje,
deliberou.
1-

Aprovar a seguinte tabela:
a) Desenhos para selos
Originais
por emissao
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Custo par
original
18000S
16 SODS
15 ODDS
13500s
12 SODS
12 ODDS
11 SODS
11 ODDS
10 SODS
10 OOOS

b) Desenhos para BPI e inteiros
De acordo com a tipo e natureza dos originais produzidos, a tabela situar-se-a entre
urn maximo igual ao da tabela para os originais para selos e 50% dessa tabela para as
casas de desenhos mais simples. A fixaC;ao
do prec;o a aplicar sera determinada em cad a
caso pel a Consultor Artistico.
c) Premios de concursos para originais
N.· de 1." Premio
originais

25 ODDS
40 ODDS
55 ODDS
65 ODDS
75 ODDS
85 ODDS

1

2
3
4

AOS NOSSOS COLABORADORES

5
6

Par absoluta falta de espac;o nao nos foi
possivel publicar todos os originais em nosso
poder. Do facto pedimos desculpa com a
promessa de que, oportunamente, se procedera a sua publicac;ao desde que nao hajam
perdido actualidade.

Tabela
18 ODDS
33 ODDS
45 ODDS
54 ODDS
62500$
72 ODDS
aD SODS
88 ODDS
94500$
100 ODDS

~ ,

2-

,2· Premio

3." Premio

12 SODS
20 ODDS
25 ODDS
30 00 OS
30 ODDS
30 ODDS

7 SODS
10 ODDS
15 ODDS
15 ODDS
15 ODDS
15 ODDS

r '-

Este DE entre em vigor em 1 de Janeiro
de 1979.

30 de Novembro de 1978 - 0 P,'esidente
do Conselho de Adminlstrac;ao, Norberta Pilar.
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MACAU

Carimbo Comemorativo
GRANDE PREMIO DE MACAU/SILVER.
JUBILEE 25 GP M. 18-19/NOV. Este carimbo
e da Iniciativa da Comissao Organizadora do
Grande Premio de Macau para os efeltos de
propaganda com a respectlva autoriza~ao dos
cn de Macau.
o respectiv~ carimbo foi aposto em toda
a correspondencia postal expedida de todo 0
terrlt6rio desde 15 de Setembro de 1978 ate
a 18 de Novembro de 1978.
REPUBLICA DE CABO VERDE

pareceres sabre a natureza das mesmos
e remeteni a totalidade dos pedidos para
aprecia~ao dos cn.
c) Durante 0 mes de Junho de cad a ana a
Divlsao de Filatelia propora superlormente
os subsfdlos a atribuir e fara a necessaria previsao orl;amental.
d) Uma vez aprovado 0 orl;amento em causa
a Fllatelia comunjcara a FPF e aos interessados a atribuui~ao ou 'nao dos subsidios solicltados.
.
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STAMPIL A E V NTEM
REVISTA PORTUGUESA DE COLECCIONISMO

A'C ABA DE SAIR 0 2.° NOMERO
Alem de outros temas, destacamos:

II-Premios

1.' Unidade da Maguicave
1S00

Multicolor (4 cores)

Folhas de 50 selos. Formato horizontal
50X30 mm.
Denteado 13x13. Impressao em -off-set»
pela L1tografia Nacional. Porto.

A atribuil;ao dEl premios destinados aos
certames filatelia:os Nacionais e Internacionais sera atribuida pelo Conselho de
Administra~ao dos en face a natureza e
importancia dos mesmos, depois de apreciados os respectivos pedidos pel a via
das organiza~oes responsaveis ou dos
seus representantes. ,
I i I - Comprs de publlcidsde filatelica

A compra de publicidade filatelica por
parte dos cn obedecera em principlo as
seguintes normas: ,
a) Ser vefculada em revista comerclal da
especlalidade.
NORMAS REFERENTES A ATRIBUICAO
DE SUBSIDIOS; PRtMIOS;
COMPRA DE PUBLICI DADE FILATtLlCA
E OBLITERACOES COMEMORATIVAS

I - Subsidios

a) Os pedldos de subsidios a conceder a
assocla~oes, clubes, sec~oes filatelicas
ou outras entidades que se proponham
levar a efeito manifesta~oes fllatelicas,
devem ser dlrigidos a Federal;ao Portuguesa de Fllatelia ate ao dia 30 de Abril
do ano anterior aquele em que se pretende usufruir do mesmo.
b) Entre 1 e 30 de Maio de cada ana a FPF
hlerarquizara pedidos em causa, emitira

- XXIV Dia do Selo
- Cent. do Museu e Biblioteca do Correio
- Tentativa de sistematizal;iio dos cunhos de D. Luis, flta curva, 25 reis - Eng.
Jose de Carvalho Dias
- As marcas postais de Angola - Eng: A. Guedes de Magalhiies
- loOteiros postais - Joaquim Sliva Ledo
- Para a hlstoria dos cn de Angola - Carlos Torres de Sousa
- Filatelia tematica - uma maneira dificil de coleccionar - Dr. Miguel Teixeira
-VARIA-Eng: A. A. Fernandes de Sousa
- A colec~ao de selos fiscals - Paulo Rui Barata
- Sabe 0 que e e para que serve urn ex-Ubris? - Fausto Moreira Rato
- 0 Bilhete Postal - testemunha do seu tempo - Antonio Mendes
- Maximafllia - Eng: J. Rels de Almeida
Sec~oes dedlcadas as novidades filatelicas, associa~oes, exposh;oes, Fllumenismo, Medalhistica, Numismatica, iniciac;iio a Fllatelia, etc.

b) Ser veiculada em Irevista de clubes ou
organiza~oes fllatelicas de aprechlvel expansao.
'

40 paginas inteiramente dedicadas ao coleccionlsmo

c) Ser veiculada em publica~ao de grande
expansiio desde que a mesma disponha
de uma sec~iio dedlcada a fllatelia .

Pre~o: 40$00 (avulso)
Asslnaturas: 200$00 (6 numeros)

j.

A VEN·DA EM TODOI 0 ' PArS

I V - Obfltera{;80 de pe{;as fIIatelicas

Em prlncipio, todas as pe~as filatelicas
para aposl~ao de carimbos comemorativos
devem ser obliterados nos postos de COI'reios abertos para I 0 efelto. Salvaguardam-se cas os excepcionais que poderao
ser tornados em considera~ao se razoes
especlals 0 justiflcarem.

Redac~ao

e

Administra~ao:

Pra~a Mousinho de Albuquerque, 113, 10ja 47

4100-PORTO
~~.

• . . , . - - - - _ . . . -_ _ #
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MACAU

Carimbo Comemorativo
GRANDE PREMIO DE MACAU/SILVER.
JUBILEE 25 GP M. 18-19/NOV. Este carimbo
e da Iniciativa da Comissao Organizadora do
Grande Premio de Macau para os efeltos de
propaganda com a respectlva autoriza~ao dos
cn de Macau.
o respectiv~ carimbo foi aposto em toda
a correspondencia postal expedida de todo 0
terrlt6rio desde 15 de Setembro de 1978 ate
a 18 de Novembro de 1978.
REPUBLICA DE CABO VERDE

pareceres sabre a natureza das mesmos
e remeteni a totalidade dos pedidos para
aprecia~ao dos cn.
c) Durante 0 mes de Junho de cad a ana a
Divlsao de Filatelia propora superlormente
os subsfdlos a atribuir e fara a necessaria previsao orl;amental.
d) Uma vez aprovado 0 orl;amento em causa
a Fllatelia comunjcara a FPF e aos interessados a atribuui~ao ou 'nao dos subsidios solicltados.
.
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STAMPIL A E V NTEM
REVISTA PORTUGUESA DE COLECCIONISMO

A'C ABA DE SAIR 0 2.° NOMERO
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SOL€TIM DO CLUSE FILAT£LJCO DE PORTUGAL

LISTA DE SoCIOS
, DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LISTE MEMBRES
ALTERACOES -

REINGRESSOS -

PORTUGAL
343 - Eduardo A. M. Torres de MenezesRua Marques de Pombal, 148 - Can·
tanhede - (P) Po. Fr. T. C. V. N.
U. 60. 1.
704 - Augusto Jose de Oliveira Vaquinhas
-1.a Repartl!;iio de Finangas - Almada - (P) Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93.
789-Verissimo Margano-Rua C n.· 19
- Sairro do Crespo - Alcacer do
Sal- (M) Po. T. C. V. N. U. 60. 1.
IIhas. 2. 93.
831 - Jose Maria Mendes Marques - Campo Grande, 274 - Lisboa 5 - (M) Fr.
In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. Tema Cosmos. N. 31. U. 90. 93.
1141 - Jose Correia de Sa Frutuoso - La·
ge - Calendario - Famaliciio - (P)
Po. T. C. N. U. De preferencia N. 60.
1. 2. 19. 20. 90. 93. 94.
1239 - Jose Alberto Rodrigues da FonteLugar do Penedo - Pevidem. Guimariies - (P) Po.
1274-Aderito Rebelo-Aldeia do BispoPenamacor- (P) Po. Fr. In. T. C. N.
U. 60. 72. Medalhas. Etiquetas de fosforos.
1275 - Helder Alberto Alves Torres - Urbanizagiio da Portela, lote 96-3.· Esq.
- Sacavem - (M) Po. Fr. Es. AI. In.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 5. Ocidental. 30.
1368 - Luis Miguel Belard da Fonseca Bastos - Rua Aviador Placido de Abreu,
10·5.· Esq. - Lisboa 1 - (A) Po. Fr.
Es. In. T. C. 60. N. U. 1. C. 66. 67B.
68. 75. 60. N. 3. T1. T38. T2. Nus. T9.
Hist6ria Pastoral. Napoleiio. Arte Classica. Tesouros de ouriversaria e ceramica. T26. T14. Personagens Hist6ricas. T3. Meios de transporte. Ordens
honorificas. T44. T24. T40. Teatro. 90.
93.94.

NOVOS S6elOS

1371 - Aderito Manuel Carvalhido - Lugar
do Freixo - Freguesla de Perre - Via.
na do Castelo - Po. 60. 1. 2. 10. 19.
21. 93.
1659 - Jose Vasco de Sousa - Rua do Con·
de, 81-4.· - Lisboa 3 - (M) Po. T. C.
V. N. U. 1. 2A. 9. 16. 92. 94.
1846 - Carlos Piteira - Praga Mouzinho de
Albuquerque, 105 - Porto - (M/A)
Po. In. Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. Classicos. Egipto. 13. 47. 51. 92.
2007 - Maria Fernanda Pereira dos Reis Borges Fernandes - Rua Joaquim Bonifacio, 2-3.· Esq. - Lisboa - (M) Po.
T. 60. N. U. 1. 2A. 2B. 2C. 94.
2008 - Jlfdio dos Santos de Araujo - Rua Dr.
Ant6nlo Candido, 15·2.· B - Lisboa(P) Po. T. C. V. 60. 1. IIhas. 93.
2009 - Jose Carlos Hon6rio Saramago - Tra·
vessa Santa Quiteria, 26-1.· D. - Lisboa - (P) Po. T. 60. N. U. 3. Publifil.
2010 - Abflio Gaspar dos Santos TerreloRua da Fe, 37 ric - Lisboa 2 (M) Fr.
Ho. T. C. V. 60. 1. 2A. 94.
2011 - Silvino Manuel Esteves Pena - Rua
Frederico Arouca, 45·3.· Esq. - Cascais - (M) Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. 1.
T. 1. Gatos. N. 2. 3. 93. 94.
2013 - Rolf Lyncke - Quinta do AnjinhoRanholas - Sintra - (A) Po. AI. In.
Fr. T. C. V. 60. N. U. 1. 10B. 28. 50.
52.94.
2015 - Carlos Alberto de Oliveira MouraRua D. Dinis, 59-2.· D. - Odivelas(M) T. C. V. 60. N. U. 1.93.
2016 - Miguel Jose de Freitas Vieira da Luz
- Rua Mouzinho de Albuquerque, 24
- Tercena Barcarena - Po. Fr. Es. T.
C. 60. N. U. 56. 11 da, 5. Ocidental.
90. 93.

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
2017 - Jose Henrique Antiio Barata - Rua
Doutor Joiio Cesar Henriques, 10 1.·
- Almeirim - (M) Es. Fr. In. Po. T.
C. 60. N. U. 1. IIhas. 2. 2A. 3. 93.
2018 - Jose Afonso Pereira de Carvalho San.
ches - Rua Marques de Sa da Ban. deira, 88-5.0 D. - Lisboa 1 - T. 60. 10.
Tematlca de Ecologia. 90.
2019 - Ant6nio Jorge Cardoso do Nascimento - Praga da Republica - Celorico da Beira - (P) Po. T. C. 60. N.
U. 1. 2A. 93. 94. Publifil.
2020 - Eng.· Mario Eduardo da Silva e Sousa
- Rua Luis de Camoes, 159-5.· - L1sboa 3 - T. C. 60. 1. N. U. 3. IIha Man.
N. T. 14. 90.
2021 - Jorge Lucas Soares - Banco Fonse·
cas & Burnay - Aljezur - (M) Po. Fr.
In. C. Erros de 1. 110. S6 da 5. 90.
93.94.
2022 - Manuel Ant6nio da Silva GongalvesRua Pedro Ivo, 12 ric - Lisboa - (M)
T. C. 60. N. U. 1. 2A.
2023 - Carlos Augusto Guedes Dias Urbano
- Av. Cidade Lourengo Marques, 159-3.. B. - Lisboa - (M) T. C. 60. N.
U. 1. 2A.
2025 - JUlia Alves Correia - Rua Vicente
Arnoso, lote 53-C/Esq. - Siio Joiio do
Estoril - (M) Po. Es. Fr. T. C. V. N.
U. 60. 1. 2B. 2C. 19. 21 T5. T14.
2012 - Paulo Ferniio Nunes Freitas - Travessa Sao Joiio de Deus, 5-A - Fun·
chal- (P) T. C. 60. N. U.
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BRASIL
1796 - Jose Ant6nio de Barros - C. Postal
- P. O. Box 129 - 50.000 ReclfePernambuco - In. Fr. AI. Es. It. T.
60. 90.
1942 - Jose Camilo Dias - Caixa Postal 119
35930 Joiio Monlevade (M G) (M) Po.
V. 60. N. U. Calendarlos - RevlstasEtiquetas de f6sforos.
2000 - Lulz Armando Torres Coelho - Rua 13
de Maio, 307-N - 64.000 - Teresina
Piaui - (M) Po. In. Es. T. 60. N. U.
FDC. 15. 19. 90.
ESPANHA
785 -

Vicente Cris6sgono Persiva - Maeztrazgo, 7 - Ulldecona - Tarragona(A) Es. Fr. T. N. 60. 1. 2. 90. Doy. 19.
20. T. 65
ALEMANHA

2014 - Dr. H. Rennenberg - Feldgartenstr. 53
-5 Koln 60
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
544 - Tom Perkins - 5100 Kirk Lane, Apt.
n.· 3 - San Pablo. Ca. 94806 - (A)
Irr. T. 60. 1. 17.

ANGOLA

HOLANDA

2024 - Rui Alberto Metelo Lopes - Mobil
Oil Portuguesa, SARL - Caixa Postal
n.· 330-C - Luanda.

1137 - Manuel Espada - Geuzenstraat, 35 I
-1056. KA. Amsterdam - (P) Po. T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 26.90.

RELACIONES·E CON COLEiC:CIONISTAS
ESPAAO,LES
Y reciba las novedades de Espana asi como nuestra revista «INFORMACION FILATELICA:., suscribiendose al «CLUB INTERNACIONAL COLON DE COLECCIONISMO:.
• Lista de 850 socios de Espana
• 15 anos de experiencia, 22 exposiciones realizadas
• Editamos revista y Hojas commemorativas de exposicios
PIDA REVISTA e INFORMACION GRATUITA al CLUB COLON
Apartado 1.044 - SAN SEBASTIAN - ESPAI'iA
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BOlETlM DO CLUBE FILATi!LlCO DE PORTUGAL

Consultorio Filatellco

INAUGURACAO DEPARTAMENTO CLASSICO DA A.P.F.T. Semana Classlca de 8 a
16 de Abril de 1978. Assoclacao Portuguesa
de Fllatelia Tematlca. Porto.

Resposta 8 pet'gunta n.· 12. Bo/etlm n.· 289
Acabamos de receber dos cn a resposta
sobre a Interpretac;:ao da vinheta usada por
alguns correlos estrangeiros e que tem a
legenda .AO. (Autres objects).

CATALOGO 1." MOSTRADE COLECCIONISMO. Clube Unlao Portimonense. Portlmao.
ESTUDO DE CARIMBOS POLACOS DO TEMA MUSICA. J.Plres dos Santos. Edic;:ao
da A.P.F.T. Porto.

.AO· signlfica correspondencias de taxas
reduzldas, ou sejam os Pacotes Postais, os
Impressos, Manuscrltos etc... Isto e, todos
aqueles que nao Cartas e Bllhetes Postais,
os quais sao deslgnados por LC.

CATALOGO DA 1." MOSTRA DE COLECCIONISMO. Seccao Filatelica da Blblioteca
Publica das Caldas da Rsinha.
NA FILATELIA. UMA TEMATICA. CAM 1NHOS DE FERRO. Dr. Jorge de Melo Veiira.
Edicao de Victor Simarro ~Porto).

BIBLIOGRAFIA FILATETICA
Asslnalamos a edlc;:ao das ultlmas obras
sobre fllatelia portuguesa:

BOLETIM DA ASSOCIACAO PORTUGUESA
DE MAXIMAFILIA N." 1 (Malo-Junho 1978).

VINHETAS DE PORTUGAL. I PARTE. VINHETAS ANTITUBERCULOSAS. Paulo Rui Barata. Edlc;:ao da PubUfl1. Rua Ricardo Jorge, 9-2.· Esq. Llsboa.
CATALOGO DAS PAGELAS DOS
lo Sa Machado. 2: edicao. 1978.

cn.

CATALOGO DA 1.& EXPOSICAO DE MAXIMAFILIA. Llsboa de 28 de Junho a 2 de
Julho de 1978.
EXFILMA 78. CATALOGO DA EXPOSICAO
FILATI!LJCA DAS FESTAS DO CONCELHO
DA MAlA, de 1 a to de Julho de 1978.

Pau-

FILA!~~po:ug~t~~~~~~e US.do~~~~~CA -,

r----~------------------------------------------------------

ticos - erros e variedades - FOC e comemorativos .

inteiros-postais -

aerogramas

A SEVERA
RUA DAS CAVEAS,
BAIRRO ALTO

•
•

Classificadores - Catalogos Naoionars e ,estrangeirosalbuns -Iupas - pinc;as, etc ...

55 - 57
LlSBOA - 2

*

*

Telef. 34006
PORTUGAL

RESTAURANTE

TIPICO

*

RESTAURANT

TYPIQUE

TYPICAL

RESTAURANT

Moedas de Portugal e Ultramar - moedas estrangeirasmedalhas e placas comemorativas - capas e folhas para
moedas.

GALERIA FILATELICA E NU'MISlMATICA DO PORTO
Rua do Almada, 323 - PORTO

AGRAOECEMOS A SUA VISITA

Fados e Guitarradas
* OUVERT TOUT LA NUIT *

A8ERTO TODA A NOlTE

OPEN ALL NIGHT

40

BOlETlM DO CLUBE FILATi!LlCO DE PORTUGAL

Consultorio Filatellco

INAUGURACAO DEPARTAMENTO CLASSICO DA A.P.F.T. Semana Classlca de 8 a
16 de Abril de 1978. Assoclacao Portuguesa
de Fllatelia Tematlca. Porto.

Resposta 8 pet'gunta n.· 12. Bo/etlm n.· 289
Acabamos de receber dos cn a resposta
sobre a Interpretac;:ao da vinheta usada por
alguns correlos estrangeiros e que tem a
legenda .AO. (Autres objects).

CATALOGO 1." MOSTRADE COLECCIONISMO. Clube Unlao Portimonense. Portlmao.
ESTUDO DE CARIMBOS POLACOS DO TEMA MUSICA. J.Plres dos Santos. Edic;:ao
da A.P.F.T. Porto.

.AO· signlfica correspondencias de taxas
reduzldas, ou sejam os Pacotes Postais, os
Impressos, Manuscrltos etc... Isto e, todos
aqueles que nao Cartas e Bllhetes Postais,
os quais sao deslgnados por LC.

CATALOGO DA 1." MOSTRA DE COLECCIONISMO. Seccao Filatelica da Blblioteca
Publica das Caldas da Rsinha.
NA FILATELIA. UMA TEMATICA. CAM 1NHOS DE FERRO. Dr. Jorge de Melo Veiira.
Edicao de Victor Simarro ~Porto).

BIBLIOGRAFIA FILATETICA
Asslnalamos a edlc;:ao das ultlmas obras
sobre fllatelia portuguesa:

BOLETIM DA ASSOCIACAO PORTUGUESA
DE MAXIMAFILIA N." 1 (Malo-Junho 1978).

VINHETAS DE PORTUGAL. I PARTE. VINHETAS ANTITUBERCULOSAS. Paulo Rui Barata. Edlc;:ao da PubUfl1. Rua Ricardo Jorge, 9-2.· Esq. Llsboa.
CATALOGO DAS PAGELAS DOS
lo Sa Machado. 2: edicao. 1978.

cn.

CATALOGO DA 1.& EXPOSICAO DE MAXIMAFILIA. Llsboa de 28 de Junho a 2 de
Julho de 1978.
EXFILMA 78. CATALOGO DA EXPOSICAO
FILATI!LJCA DAS FESTAS DO CONCELHO
DA MAlA, de 1 a to de Julho de 1978.

Pau-

FILA!~~po:ug~t~~~~~~e US.do~~~~~CA -,

r----~------------------------------------------------------
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VISITE 0

MUSEU

VISITEZ Ie MUSi:E des PTT

DOS

CTT

VISIT THE PORTUGUESE
POSTAL MUSEUM

ENTRADA GRATUITA
ENTR£E LlBRE
FREE ADMISSION

HORARIO

.

ABERTO de Ter98-feira a Sabado,
das 10 as 12 e das 15 as 18 h.
FECHADO aos Domingos, Segundas e Feriados

HORAIRE
OUVERT du Mardi au Samedl, de
10 a 12 h. et de 15 a 18 heures.
FERMI: les Dimanches, les Lundrs et les Congas

TIMETABLE

RUA DE OONA EST£FANIA, 175

OPEN Tuesday to Saturday from
10 to 12 and 15 to 18.
CLOSED Sundays, Mondays and
Holidays

LtsBOA-1
'ORTUCAL

•

e.

••

.u

••

COLECCIONE
SELOS
PORTUGUESES
.• ...
~

PARA INFORJMA<;OES DE SAIOA DE NOVAS EMISSOES
E PAGELAS OIRIJA-SE AOS

SERVI~S

DE FILATELIA DOS C. T. T.

RUA ALves IJEOOL, 9 - 1.-

•

•

..

e.

uu

LIS BOA

•

