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EDITORIAL 

E bom quando se consegue cumprir aqullo a que nos comprometemos. 

Mas e melhor quando excedemos os compromissos voluntariamente a3sumidos. 

Vem isto a proposito de no mimero anlerior desla Revisla termos referido algumas 
melhorias inlroduzidas nessa edl;ilo e nilo termos citado dols factos inclufdos na 
mesma. 

Na verda de, anuncl6mos uma altera ;ao do visual da capa e a utilizac;ilo nas p6ginas 
inleriores, de um papel de qualldade subslan cialmenle melhor. Enlrelanto, no decorrer da 
sua confecc;eo constal6mos que, na realldade,nilo condizia minima mente com 0 interior, 0 
papel ate entiio a ser utillzado nas capas. Par isso delberamos passar a usar nas mes· 
mas, um papel bem melhor que 0 anterior, e j6 consenUlneo com as p6glnas de tex!o. 

Por outro lado, tendo em atenQao a quanUdade de t=ec;as em nosso poder, dec!dimos 
tambem acrescentar quatro pa : inas as habiluais 32 - procedlmento de excepc;:~o que 
infellzmente nilo poderemos manter sempre, devido aos encargos que representa. 

Todavia, para 0 presente numero de novo se colocou 0 problema de os textos dis· 
ponfveis excederem largamente as 32 paginas habituals - situac;iio que se revelou ate 
com maior aculdade que no anterior. E uma vez ma!s a magnifica compreensilo da Direc· 
Qao do Clube Fllatellco de Portugal nos permlliu acrescentar quatro paginas ao total 
estabelecido. 

Mas e grande 0 es'or\,o financelro que isso representa para 0 CFP. Por isso, repe· 
te'se, esta soluc;ao nilo podera ser mantlda invariavelmente. 

Depois de seleccionarmos os textos de maior actualidade, mesmo assim f:caram pagi· 
nados v6r1os arUgos sem possibll:dade da sua inclus¥o nesta ediC;Eo - facto de que nos 
penitenciamos perante os seus autores. Serilo sem duvida publicados no pr6ximo numero. 

Entretanto, demos um novo arranJo a ~ecc;ao "Anunclos Econ6micos» esperando ter 
melhorado 0 seu aspecto. 

Prestes a alcanc;armos os ob'ectivos a curto prazo a que nos determinamos, mesmo 
ainda antes de os esgotarmos, ia inlciamos di:igenclas no senUdo de prepararmos algu
mas das aCQoes prevlstas para medio prazo no plano de trabalho que ideallzamos e estru· 
turamos. 

Asseguramos que, embora conscios das dificuldades, temos esperanc;:a de conseguir 
alinglr as metas deseJadas. 

A. SILVA GAMA 
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'.C~'ts NOV~ USADOS 
t:5!; grande varieclade ~e: == g 

a,. · PDRTUGAl E UlTRAMAR 
.' Ie NoWll$ Palllli de Erp , 

_ • ESTRANGE/RD IPo~;::I!:"IIgHAI) 
5 • ESTRANGEIRD - TEMATICDS :: a 

--

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.° DIA 
• 1NTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CART AS FlLATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Possl,llmos grande quantidade de 
IIvros, revlstas e catAlogos sobre 

fllatella e numlsmAtlca 

NACIONAl E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

Zi 

PORTICO 

PAZ 

par Alves Coelho 

Ja ouvimos dizer que uma pintura e um 
hino, que uma canc;iio nos transporta a um 
panorama, que uma escultura fala. Por con
sequencia, as manifestac;oes artisticas su
gerem interpretac;oes que se cruzam. 

o observador aprecia qualquer obra de 
acordo com as suas preferencias ou est ado 
de espirito e temos de respeitar todas as 
opinioes. 

Segundo um nosso amigo, a esposa en· 
frega-se de corpo e alma ao seu «tricot. 
que considera uma arte dificil no encontro 
da perfeic;iio. Tece malhas e pontos de 110' 

mes esquisitos, completa uma obra e logo 
pensa que poderia ter feito melhor ou de· 
seja outra, sempre il1saciave.'. 

Tambem ele, um coleccionador de todos 
os seroes, nunca chega ao fim. Hoje, pre· 
tende uma mais perfeita combinac;ao de 
selos, amanhii modifica uma legenda, no dia 
seguinte, uma nova pec;a vern alterar uma 
Falha e as substituic;oes, as novas folhas 
sucedem-se numa preocupac;ao de alcanc;ar 
a «sua perfeic;ao •. 

Sera essa a Linica guerra abenr;:oada: a 
da busca de alguma coisa mais completa, 
mas bela, que alegre 0 espirito, que preen. 
cha os tempos vazios com a certeza ante
cipada de que 0 grau mais alto nunca Se 

atingira. 

De resto, a mexedela em selos cOl1vida 
de tal modo a 'paz, de que a filate,'ia tem 

andado arredada, que muito nos espanta 
nUl1ca termos visto uma tematica apadri· 
nhada por ela. 

E que os pr6prios se/os apelam para a 
paz desde epoca recuada. 

3 
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Sem a minima pretellsao de atingirmos 
esse objectivo, arrallcamos, do 1l0sSJ .te
souro-, dois documelltos: um selo e um 
sobrescrito de 1: dia. E estamos COllVen
cidos de que, se consu/tassemos 0 catalogo 
durante horas, encontrariamos muitos ou
tros exemplares dedicados a PAZ mais su
gestivos, mais encantadores, pois as cele
brar;:oes pacifistas tem larga hist6ria. 

No selo do Mexico, comemorou-se a COIl

ferencia Interamericana sobre problemas d3 
Guerra e da Paz com a sedutora imagem de 
duas maos a abrar;:arem a Terra. em Feve
reiro de 1945. 

Treze allos depois, em 24 de Ou!ubro de 
1957, as Nar;:oes Ullidas, uma organizac;ao 
educaciollal, cientifica e cultural, preocupa-

vam-se em divulgar votos .Pe'a manutenr;iiJ 
da Paz e Seguranr;:a Internacionais •. 

Estamos agora a comer;:ar a riscar 0 ca
lelldario de 198.5, precisamente aquele que 
devera ser preenchido por intlmeras activi
dades em prol do Ano Internac!onal da .lu
ventude e, ao lemb"armo-nos das aspirar;:oes 
dos antepassados, convidamos todos, -110-

vos- e «velhos», sem considerar;:ao pelas 
idades cronol6gicas, a iniciarem a temetica 
.PAZ. atraves de selos ou de abrar;:os que 
traduzam amizade. 

Lanr;;ada a semellte 110 dealbar do al1O, 
que germine, cresr;:8, se desenvolva e forti
fique. Assim, a Filatelia Portuguesa propor
cionara a melhor lir;:ao ... 

ALERTA AOS FILATELIST AS 

por A. Silva GamCl 

Por multo consciente que se possa ser, ninguem se pode consi
derar imune as alienac;ces dOl sociedade de consumo em que nos 
movimentamos e vivemos. Na verdade, Estamos su/eitos a verdadelras 
agressoes publicitdrias que nos impelem a comprar os mais diferentes 
produtos e objectos, ulilizando toda uma tecnica denominada de 
«marketing", Tecnica p~r vezes complexa, fruto de estud03 aturados 
e de experiencias comprovadas e que p~r isso mesmo resu;ta muita3 
vezes eficientemente levan do-nos a adquirir coisas que nao ~ recisamos 
ou, 0 que e ainda pior, ate aquilo que nilo desejamos. 

No berc;o desta infeliz alienac;ao, Os Estados Unidos, as agencias 
pubficitarias garantem numeros de venda determinados e pralicamente 
infaliveis por cada milhilo de d61ares investido em publici dade. 

POtS contra esses ataques, e necessario usar-::e a consciencia 
e a inteligencia de cada um de n6s, 0 mesmo e dizer-se a nossa 
capacidade de raciocinlo, de esplrito crlUco e de analilie. 

Niio Silo estas as caracterisllcas que nos distinguem dos anlmais 
irracionais e .. dos «robots,,? 

Ora neste momento, sao os Hlatelistas em particular, e os coleccionadores em geral 
que estao sujeitos a uma campanha sistematicae insistente .pO'r forma a impeli-los a 
compr-a daquilo que a f irma promotora dellomina de «sobrescri:os-medall:a de 1: dia •. 

E como potenciais coleccionadores natu rais, somos todos n6s, no fundo e toda a 
populac;:ao deste pais que esta sendo atlngl da. 

No que diz respeito aos filate'lista'3, para alem do discernimento de cad a 'um, tendo em 
atenc;:ao 0 a,lcance da publioidade a que aludi mos, julgamos ser dever das estru~uras fil:!· 
telicas chamar a atenc;:ao .doos coleccionadoreo; para determinados tactores que, pel a turbu
Ii~ncia 'e verdadeira demagogia dos textos e frases publicirtarias, possam porventura con· 
fundi-los , 

o Clube Hlatelico de Portugal entende pois es,tar a cumprir 0 seu dever. E pelisa 
qu,e as suas congeneres que tenham posslbi iidade, ipoderao pr.o~ceder de forma semelhanto. 
E tambem 'os filatelistas conscientes poderi:il) aconselhar devidamente os menos prepara
dos. Pens amos ate que a propria Federar;:uo Portuguesa de H!a~eria -deveda tambem assLl
mir uma 1P0sir;:ao clara sobre a materia. E como e deveras lamentavel ,que os comer
ci,antes fitlatelicos nao tenham uma associ::lc;:a'o de classe! Certamente que el,es tambem 
teriam algo a dizer. 
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DESMISTIFICAR 0 MITO 

Vejamos entao 0 que sao os tais usobrescritos-medalha de 1: dia •. 

. Trata-se ~e ~m -sobrescrito com os selos da emissao filatEilica, obliterados com 0 
canmbo de 1 .. d,a. Ie de !-!.ma -medalha de 1.° dia, inserida no sobrescrito, e cunhad~ 
em . -p'rata macf(;a, COf!! 0 dlametro de 30 mm, e 0 peso aproximado de 10 g._ conform 
deflnido pe/o seu editor. ' e 0 

E ja BqUi nos surgem a/guns rEparos. 

E.m primeiro [tugar. nao e~ta irnliicado daramente que as sobresoritos tenham aposra 
a sene completa de cada 'emlSSaO, nem se a lIus~raC;ao clesses sobrescritos sera dile
rent'e de emissao para emlssao. 

POor. isso, c~ntactamos te/e!~nicamente a editora. de onde nos informaram que as 
sobrescrltos terao sempr,~ a sene completa e que a -j!/ustrac;ao de cada um. sera de aco'fdo 
com 0 tema dos -respectlvos selos. 

D~ q.ualq~er furma. e sem 'Por em duvi da ~s intenc;oes da -editora. preferiamos que 
e~t~s mdlcac;oes Se encontrassem visivelmente 'expressas nos textos publicitar.ios da Inl
clatlva. Ate tporque muitos del'es sao tao "xtensos que la oaberiam ,perfeitamente mals 
estes detalhes. 

~o ~ue diz -"espelto a medalha. deparamo-nos com ~ 'invenl;ao bizarra de -medal/l'J 
de 1. d,a-. Conf.essamos nem saber 0 quo aizer de tal fantasia de mlag~ante m/;lU gosto 
e absolutamente madequada ,em reFac;ao a medalhfsUca. 

_ Bastara t:a lvez adiantar _qu~ . -medalha de 1.· dia- nao existe. nao tem razao de existir, 
nao !em caolmento nem vlablhdade. Trata-so pOis de um r6tulo meramente comercial c. 
repetlmos. de um mau gostismo arrepiante . 

Por outro I-a~o . 1P0rque ~m edic;oes me dalhisticas anteri,ores de oertas origens. ndo 
era. seque: menc!~nado ~ dla,:".etro das pec;as (facto que fOi largamente denunc~ado em 
mUitos a"tlgo-s OrJtICOS). e posltlva agora a in~icac;ao desses parametros indlspensavels 
para que os subsonltores possam saber 0 que vaoreceber. 

. Mas e p~ecilSament: ,aqui que r~ide um do~ 'aspectos mais gritantes destas emissoes. 
POlS a. medalha devera (ou devena) contri bUir de forma substancial para 0 valor real 
do conJunto. Tanto assim e. que a publioidade /he dedh~a uma t6nica ,especial. 

Pois '~em, e sabido rpor todos que 0 pre90 e 0 consequente ·valbr de uma meda.fha 
de pr.a'ta e. em -Iarga medida. funC;ao da quan tidade que contem desse metal e da quaJidade 
(toque) do mesmo. 

No qUe c{)ncerne a este u/t~m~ aspecto. nenhum dos fo/h!ltos ou 'publicidade a que 
till'emos acesso. inclUi qualquer mdlcac;ao qu anto ao toque f()U a qualidade da prata. Consl
deramos -isso muito estranho. 

De qua/quet ,for~a. ,repare-se muito bem qlle /;I medal,ha <pesa apenas 10 gramas. Re
corde-se que .a [cotac;ao oflcla/ da prata fina tem apresentado valores da ordem dos 40$00. 
Por consegulll~e. se estas meda/has forem cunhadas em rpr/;lta fina. conterao cerca de 
400S00 de metal. 

EII'i,~entemente qUe <havera a conslderar a inda 0 vaLor a~istico, {) tp~ec;o da confecc;ao 
e a r;;mdade da pe98. 

Quanto .ao valor artistico. um dos facto res que pode contar e 00 nome do seu autor 
como garantla de um ,trabalho di-gno. Ora a autoria e comilssa. 0 que leva a concluk facil
mente que nen'hum esculror de meritos firma dos sera seu ,resp-onstivel - se 0 fosse, 0 
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seu nome seria decerto bem apregoado. I)e resto; observando -as reproduc;oes proporcio
nadas pela propaganda. concluimos que se trata de desenhos vulgarissimos qu-e pod-em ser 
executados por qua!;quer princrpian~e. E a reproduc;ao do carimbo de 1.0 dia que figurara 
no reverso, ate pode ser fei,ta por simples processo mecanico . 

Por seu turno. 18 confecc;ao cujo acaballl ento e rotu/ado como -sofisticado-, e por 
demais sabido que nada tem de especial. U brilho do fundo e consegui'do por um simples 
po/imento do cunho. a resto,e absolutamente normal. 

Finalmente, raridade, nao devera por certo ser a sua car.acteristica. Mesmo /-evando 
em ,Iinha de cont~ que a raridade s6 e de con sidelrar em .relal;ao a pec;as de bom nivel 
artistlco. 0 :certo e que em Portugal. na meda/histica. 56 par grande excepc;ao uma mE
dalha e consic'erada rara desde que a sua ti r8gem exceda os 30, 40 oU. va la. os 50 
exemp:,ares. Ora estes numeros nao estarao POl' certo nas perspectivas mais pessimis· 
tas do editor ... 

De qualquer forma. e entrandoem Jin'la de contacom as parametros citados, poder:7l 
ate 'estabel:ecer-se a importiincia de 100$001 grama - quantia que -esta a ser praticad:J 
nas ourivesarias na -venda de prata trabal'l'l da. 

Remetemos as contas '8 cada um dos leitores. a custo dos selos e encontrado a 
partir do sel) 'Vaior facial. as carimbos sao gratis. Para a medalha. ja demos .al,ementos . 
Em relac;ao ao .sobrescrito. apenas recordarn os que os crr vendem para cad a emissao. 
sobrescritos com a devida Hustrac;ao ao prac;o de 20$00. 

Depois. basta deduzir a quantia estima c!,a .dos 4800$00 que custa cada osobrescrito
-medalha de 1." dia • . E as conclusoes sao tam bem faceis. 

A ESTRAT!GIA PUBLICITARIA 

Masou~ros considerandos ainda, merecem estes -sobrescritos-medalha de 1." dia •. 

Em primeiro Ilugar ,assinalamos a gigan tesca campanha publ1icitaria que os esta a 
promover: 1580 os carissimos anuncios na TV. outms em publicac;oes com tabelas alUssi
mas como por exemplo '8S Sel'ec;oes do Re1:a er's Digest, nas quais. na ·edic;ao de Dezembro, 
ocupa quatro paginas. sendo ,uma delas uma contra-capa; sao os mHhares de fo/hetos di
versos profusament:e Hustrados com gravuras coloridas. 

Tudo isto custa largos milha~es de con tos que tem. obviamente. de sak do preco 
das pec;as e. consequentemente. sao pagos pe/os compradores das mesmas. Portanto. sao 
es~es quepagam a rpubJicidade feita para os inrluzk a compra-/as. Eessa grossa fatia 
que /;Ig~va extraOordinariamente 0 prec;o de cada conjunto, nada tem 18 ver com 0 valor 
real de cada pec;a. 

D.e outr.ossim, e muito curiosa a adjecti vac;ao usada nos ~extos publicitari,os. em par
ticu/-ar pels sua densldade. A par e passo encontramos os 'Vocabulos aliciante. valioso. 
original. precloso, tabuloso, raro. inedito. lu xuosO. especial, fie/, riqueza, macit;o, fineza, 
tradicional, ideal, sumptuoso, tascinante. atra ctivo. sofisticado, imaculado, exclusivo, IImi 
tada. 

Isto sem contar a constanta sobrelllai/orizac;ao de cada um dos elementos que com
poem 0 conJunto 'por !forma que chega a ser escandalosa. E tambem 0 relevo que se d'a 
as ofertas qUe os <8ss1nantes -receberao: uma ,/uva (por ce~o semel'hante a um par que 
acabamos de radqulrir p~ra manusear moedas. par 30$00. e que 'pare os assinantes nao 
descortlnamos para que servini pols a medalha lesta Inserlda no >sobrescrito); uma lente 
(que os medarlhlstas pouco usem e os filate listas tambem estao ,utj.)olzando de forma limi-
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tada); urn album ,(que se diz ser «manufacturado_ (!) e com «gravar;;ao a ouro- ; Ie 0 livro 
• Portugal em Selos-, editado anualmente pe los cn (mas omite-se 18 indica9ao {\e qual 
das edi90es se trata: se a que contem os se los IOU a que nao os lincl,ui - imagine-se 
entao qual dalas sera), afirmando-se que esse ·Iivro .se destina 'exc/usivamente aos fila
te/istas» 0 que 'e especulativo pois qualquer urn 0 pode adquirir, o que, sendo inteilramente 
falso, os cn por certo() terao uma 'Pa'lavra a dizer. 

Depois, ,falam tambem de urn .Titulo Pessoal de Registo de Propriedade» 0 qual, 
com franqueza, nao serve absolutamente para nada. 

LlMITES ILiMITADOS 

Finalmente, merece .particular aten9ao a fabula de «colecr;;ao Iimitada» Us!!da' para 
estes eonjuntos. 

Pareee-nos abso'ilJtamente 6bvio que s6 se deve apeHdar de llimitada, ,uma senie, uma 
ca,lec9ao ou a rpe9a cujo numero de exempla res seja indic!!do alltes da sua emissao, na 
oca'siBo d'e sua prom09ao. 

Pais estes .sobrescritos.medalha de 1.° dia», tern a 'edi9ao .Iimitada- ao numar.o de 
subscnito/'les, sejam eles 500, 5000 ou 50 000 ! ... 

E mais, segundo informa9ao colhida da editora, em nenhum caso esses numeros 
serao opublioos. Convenhamos 'que se trata de urn <estranho limite. 

Nao podemos tambem deixar de regis tar que nao e verdadeira a afirmac;ao de que 
se trata de' tll'lgo cclnedlto ... 

Com efeito. a firma Gravarte, de Lisboa, iniciou em 1974 a ,edi9ao de pe9aS identioas, 
em duas modalidades : quadra do l5el'o de va lor mais ,baixo da emissao e medalha de 
cobre, e serie completa Ie medalha de pJ'lata - qualquer d~las !inseridas num cartao intro· 
duzido no sobreserito que os cn editam pa ra cada emissao. As medal has tinham 40 mm 
de diametro e as de prat!!, cerca ode 30 gr.a mas de peso. As suas tioragens foram de 
150 exemplares em prata e 500 em cobre. 

Muitas d~las sao assinadas 'Por :artistas de nomeada de entre os quais se destacam 
como eswltolres de grande prestigio, Jose Ma nUBII AureliQ, Helder Baptista e Cabral Antu· 
nes, 'Para alam de outros de quail dade comprovada, como Annindo Viseu. Luis Filipe de 
Abreu, Joao OIiVieira, Jose Alves, Ramos de Abreu e Jose Candido. 

Por1:anto, de inedito nada tern . 

Queremos deixar aqui consign ado que e mbora nada tenhamos contra ,estas pe9as, nao 
as podemos considerar de forma alguma co mo ,essencialmente ,f j!J atl~licas . Pensamos, por 
ex,emplo, que seria aJ'lriscar uma boa, perda de pontos, incluir urn 'OU mais desses sobres
critos numa colec9ao que participasse numa exposi9ao rfilateHca competitiva. E nem podera 
sar usado depois de Ihe reti'rar a medalha pois no seu .lugar, fiearia urn orificio visivel. 

Por fim, mani,festamos ,uma certa estranheza ,e causa-nos ate urn carto 'desgosto, [I 

.co/aborar;;ao- dada pelos cn 'a ,esta prom09iio que, Ir·epetJimos, consioderamos nada ter a 
ver com a FEiatBilia, .colaborar;;ao» que aparece largamente citada 'em toda a propaganda 
promovida pelo .editor. TaWez qUe venhamos a aclarar este pormenor. 

Em sum a, e facll conclulr que fClce II sua natureza niio fIIatelica e ao seu pret;:o 
altamente especulativo, desaconselhamos vi vamente a sua subscrlt;:io. 

Reglsle·se a termlnar que a Dlrec;io do Clube Fllatellco de Portugal e, _desla Revlsla, 
deliberaram nio acellar qualquer anunclo deslas edlc;oes se porvenlura fosse conlaclada 
para lal. 

e 

1.° DE DEZEMBRO DE 1984 

HOMENAGEM DO CLUBE 
FILATELICO DE PORTUGAL 

A OLIVEIRA 

GralldAo e reconheclmenlo nio devem 
ser palavras vas. Mas mals: n! 0 devem ser 
apenas palavras pelas quais tenhamos res· 
pello e conslderat;:ao. ~ noSSa obrlgaC;io 
ulilizar ludo aqullo que elas encerram em 
lodas as ocasloes em que seja juslo, 16glco 
e verdadelramenle merecido por outrem. 

Por oulro lado, tambem e necessarlo que 
a expressao da gratldao e do reconhecl· 
mento seja devldamente avail ada por forma 
a que a jusllr;a nunca possa ser colocada 
em causa. Com efeito, parece-nos que nesta 
queslao, como em lantas outras, lao nega· 
t1vo sera pecar por excesso como por de· 
fello. 

Por Isso, a promot;:ao de uma homena· 
gem deve ser devlda, consclente e hones· 
lamente ponderada_ 

Fol preclsamente essa a analise feita pelo 
Clube Fllatellco de Portugal no que dlz res
pelto II homenagem ao Professor Oliveira 
Marques - um dos nossos mais lIustres 
cons6clos. 

Escolhemos esla oportunldade para 0 fa· 
zer, pela clrcunslAncla de se terem cum· 
prldo em 1984, os 30 an os da Federa-ao 
Porluguesa de Fllatella da qual 0 professor 
Oliveira Marques fol 0 Secrelarlo da sua 
prlmelra Dlrect;:ilo e elemento Influenle, me· 
Ihor dlriamos, declslvo, para a sua for· 
mat;:io. 

Recordamos que a aClual Dlrec~< 0 fede
rativa celebrou eslCl slgnHlcativa efemerlde 
atraves de uma slm)lles e modesla Circular 
em que Informava ler, em reunUio dlrecliva, 
evocado a mem6r1a dos antlgos dlrigente; 
ja falecldos. 

o Clube Fllalellco de Porlugal entendeu 
que para alem da venerat;:ao dos ja desa· 
parecidos, havla que homenagear os que 
se encontram, felizmente, no nosso conv:
vlo, colmalando·se asslm 0 que con sid era· 
mos um lapso da cupula filatellca. 

MARQUES 
par A. Silva Gama 

E fol com a malor s8tisfa~i!0 que loma' 
mos ponderadamente a Inlclatlva de preltear 
aquele que deve ser justamenle conslderado 
como um dos mals not6vels Invesllgadores 
da Hlst6ria do selo poslal porlugues, culos 
trabalhos podem ombrear com os dos mals 
d!stlntos autores existenles a nivel mundlal. 

Ao analisarmos a sua vasla obra nesle 
dominlo, concluimos uma vez mals de como 
e Infellzmente verdadelra a asserc;io de que 
e multo rClro sabermos avallar e apreclar 
devldamenle os valores que aforlunada
menle lemos entre n6s. 

A blbllografia filatellca do Professor 011· 
velra Marques e tamMm para n6s um exem· 
plo flagrante de que des de 0 momenta que 
haja c8pacldade, goslo e delermlnat;:io, um 
inteleclual con segue devolar algum lempo 
ao cultivo da Fllalella no que ela tem de 
mals altamente conslrutrvo. 

NAo podemos pols olvldar 0 papel deter· 
minanle e a act;:Ao que 0 Professor 011· 
veira Marques desenvolveu para a fundar;FO 
do organlsmo maximo da Filalella naclo
nal, dos anos em que, aenerosamenle, nos 
cargos em que fol 'nvestido, oferlou 0 ~eu 
contrlbulo nos Irabalhos de consolldar;io e 
difusio da Federal;ao, e alnda como n016-
vel Investigador e hlsloriador do selo pos
lal, palenle no acet:llo de obras que tem 
Dubllcado, quase todas de leltura obrlga· 
toria J:' ara quem escreve sobre colecclonl ·. 
mo filatellco e para quem colecclona. 

Sem esquecer que a homenagem ,pres· 
tada teve cariz eminenlemenle fllalellco, e 
justo que se recorde a vasla otra hlsl6-
rica de que e aUlor, a sua activldade peda. 
g6gicCl, agora afraves da sua pre; lIolada 
catedra na Universidade Nova de Lisboa, 
e tambem a sua activldade politlca de clda. 
diio consciente. 

o Clube Fllalellco de Porlugal orgulha·se 
do prlvllegio de ter nas suas filelra", um 
filalelisla tao distlnlo como 0 Professor 
Doutor Anl6nio de Oliveira Marques. 

9 



tada); urn album ,(que se diz ser «manufacturado_ (!) e com «gravar;;ao a ouro- ; Ie 0 livro 
• Portugal em Selos-, editado anualmente pe los cn (mas omite-se 18 indica9ao {\e qual 
das edi90es se trata: se a que contem os se los IOU a que nao os lincl,ui - imagine-se 
entao qual dalas sera), afirmando-se que esse ·Iivro .se destina 'exc/usivamente aos fila
te/istas» 0 que 'e especulativo pois qualquer urn 0 pode adquirir, o que, sendo inteilramente 
falso, os cn por certo() terao uma 'Pa'lavra a dizer. 

Depois, ,falam tambem de urn .Titulo Pessoal de Registo de Propriedade» 0 qual, 
com franqueza, nao serve absolutamente para nada. 

LlMITES ILiMITADOS 

Finalmente, merece .particular aten9ao a fabula de «colecr;;ao Iimitada» Us!!da' para 
estes eonjuntos. 

Pareee-nos abso'ilJtamente 6bvio que s6 se deve apeHdar de llimitada, ,uma senie, uma 
ca,lec9ao ou a rpe9a cujo numero de exempla res seja indic!!do alltes da sua emissao, na 
oca'siBo d'e sua prom09ao. 

Pais estes .sobrescritos.medalha de 1.° dia», tern a 'edi9ao .Iimitada- ao numar.o de 
subscnito/'les, sejam eles 500, 5000 ou 50 000 ! ... 

E mais, segundo informa9ao colhida da editora, em nenhum caso esses numeros 
serao opublioos. Convenhamos 'que se trata de urn <estranho limite. 

Nao podemos tambem deixar de regis tar que nao e verdadeira a afirmac;ao de que 
se trata de' tll'lgo cclnedlto ... 

Com efeito. a firma Gravarte, de Lisboa, iniciou em 1974 a ,edi9ao de pe9aS identioas, 
em duas modalidades : quadra do l5el'o de va lor mais ,baixo da emissao e medalha de 
cobre, e serie completa Ie medalha de pJ'lata - qualquer d~las !inseridas num cartao intro· 
duzido no sobreserito que os cn editam pa ra cada emissao. As medal has tinham 40 mm 
de diametro e as de prat!!, cerca ode 30 gr.a mas de peso. As suas tioragens foram de 
150 exemplares em prata e 500 em cobre. 

Muitas d~las sao assinadas 'Por :artistas de nomeada de entre os quais se destacam 
como eswltolres de grande prestigio, Jose Ma nUBII AureliQ, Helder Baptista e Cabral Antu· 
nes, 'Para alam de outros de quail dade comprovada, como Annindo Viseu. Luis Filipe de 
Abreu, Joao OIiVieira, Jose Alves, Ramos de Abreu e Jose Candido. 

Por1:anto, de inedito nada tern . 

Queremos deixar aqui consign ado que e mbora nada tenhamos contra ,estas pe9as, nao 
as podemos considerar de forma alguma co mo ,essencialmente ,f j!J atl~licas . Pensamos, por 
ex,emplo, que seria aJ'lriscar uma boa, perda de pontos, incluir urn 'OU mais desses sobres
critos numa colec9ao que participasse numa exposi9ao rfilateHca competitiva. E nem podera 
sar usado depois de Ihe reti'rar a medalha pois no seu .lugar, fiearia urn orificio visivel. 

Por fim, mani,festamos ,uma certa estranheza ,e causa-nos ate urn carto 'desgosto, [I 

.co/aborar;;ao- dada pelos cn 'a ,esta prom09iio que, Ir·epetJimos, consioderamos nada ter a 
ver com a FEiatBilia, .colaborar;;ao» que aparece largamente citada 'em toda a propaganda 
promovida pelo .editor. TaWez qUe venhamos a aclarar este pormenor. 

Em sum a, e facll conclulr que fClce II sua natureza niio fIIatelica e ao seu pret;:o 
altamente especulativo, desaconselhamos vi vamente a sua subscrlt;:io. 

Reglsle·se a termlnar que a Dlrec;io do Clube Fllatellco de Portugal e, _desla Revlsla, 
deliberaram nio acellar qualquer anunclo deslas edlc;oes se porvenlura fosse conlaclada 
para lal. 

e 

1.° DE DEZEMBRO DE 1984 

HOMENAGEM DO CLUBE 
FILATELICO DE PORTUGAL 

A OLIVEIRA 
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MARQUES 
par A. Silva Gama 
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1.0 DE DEZEMBRO DE 1984 

INSTANTANEOS DE UM ALMO«;;O 

Noutros tempos, quando as msquinas fo
tograficas comecaram a aparecer , s6 os 
grandes momentos e as imagens de fami
lia enchiam albuns, inumeros albuns. 

A medida que as habitacoes «encolhe
ram", teve de se reduzir a coleccao de 
fotografias apesar da maior facilidade de 
consegui-Ias em segundos. No entanto, 0 
gosto manteve-se e toda a gente, quer seja 
a'J'aixonada, quer indiferente pelas fotogra
fias, se orgulha ao mostrar ,um parente 
querido, um amigo, um quadro familiar. 

Ora isso mesmo, 0 desejo deguardar 
lembranc;:a, sentiu quem teve 0 prazer de 
assistir ao a:moc;:o de confraterniza : ao dos 
S6cios do Clube Filatalico de Portuigal, mas 
nao foi possivel abranger teo elevado n,j
mere de convivas pela objectiva numl:'. 
unica imagem, aquela que todos sati3faria. 

Decidiu-se entao a'inhavar este instanta
neo. 

Um de Oezembro de 1984. Restaurante 
Alemao, na Feira Popular, em Lisboa. Al
gumas dezenas de filatelistas, e comercian
tes, bem como suas esposas. 

Sobre as mesas, em cada lugar, um chei
rinho a filatelia: um sobrescrito editado 
pe~'() CFP e uma carteira de fostoros «Lu
brapex», alam de um odontametro. 

Oesta vez, 0 Clube Filatalico de Portugal 
a,"Jroveitou a QliJort:Jnidade da tradicional 
refeic;:ao, para homenagear 0 Professor Oou
tor Oliveira Marques e para efectuar a en
trega de meda!'has da «Lubrapex.. a ele
mentos que organizaram aque 'a exposi ;,ao. 

Ap6s a refeic;:ao e num intervalo do lei
lao de pe ~ as oferecidas ao CFP por iii a
telistas e comerciantes, leilao enimado pelo 
diligente e insubstituivel «Ieiloeiro», 0 dis
tinto filatelista Castanheira da Silveira, 0 
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por Alves Coelho 

Presidente do CFP, Dr. Jorge de Oliveira, 
justificou a oferta de uma pequena colec
c;:ao de medal has ao homenageado e refe
riu-se ao habitual encontro de SOCi03 do 
DFiP no primeiro de Oezembro. 

-Em nome da Federacao Portuguesa de 
Filatelia, 0 seu Vice-Presidente Miguel Pe· 
c;:anha associou-se a homenagem. 

Finalmente, 0 Prof. Ooutor Oliveira Mar
ques recordou vicissitudes e llxitos do 'p'as
sado remoto do CFP, invocando a mem6ria 
privilegiada de Dias Ferreira, bem como 
das tentativas de criaQao da :Federac;:ao 
Portuguesa de Filatelia e sua concretizac;:ao. 

Num largo improviso. evocou factos e 
figuras da Filatelia, sublinhando a amizade 
conquistada durante os contactos filatalicos, 
tao 1irme que resiste ao tempo e se pro
jecta no futuro. De resto, considerou a 
oferta das medalhas como mai3 tuma prova 
de estima. 

E a essa amizade express a em voz alta 
e respirada no ambiente que as fotogra
fias nao dizem, mas aqui fica gravada como 
legenda doirada de um «instantilneo.. com 
luz perduradoura. 

UM SELO E AS SUAS 

UTILIZA«;;OES 

por Pedro Vaz Pereira 

Em 13cs Julh:J de 1916 foi emitido, na ex-provincia de tMo<;:ambique, 
o selo de «Taxa de Guerra», 0 qual se destinava a ajudar Portugal a 
DuSlt'e,arr a gU6Irr.3J, que man~inh'acom a Alem'alnha narque'l,e ,te'rritori'o 'dura,hite 
oCQlnflito mundial de 1914-18. ' 

26/ 12/ 16 - postal de L:lUrenco Marques )lara VI eu com !il lo de Texa 

de Guerra de 1 C, 
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Posteriormente, este mesmo selo foi sobretaxado e emitido em 1920, 
tendo circulado como urn vulgar se 10 d3 correio. 

26/ 4/ 20 - postal de Lourenco Marques para LiBbca com selos de Taxa 
de Guerra sobretaxados com 1 C. 

SUPLEMENTO «VENDA A PRE~O FIXO» 
De novo registou consoladora ace itayao a «venda a prevo fixo» incluida 

no numero anterior desta Revista. 
Estamos consci:entes que €st3. iniciativa constitui rna is urn serviyo pres

tado aos s6cios do Clube Filatelico de Portugal, possibilitando-Ihes a aqui
siyao de peyas, na generalidade pou co vulgares, para as suascolecyoes, 

E e possivel que na pr6x:ma edi yao nos abalancemos a novo pas~o 
dentro deste tipo de promoc;oes. 

Incluimos, entretanto, ao presente numero, mais urn suplemento com 
novas ofertas, 'espe"anyados na continuayao do seu born acolhimento. 

12 

Mais tarde e curi'Osamente esve selo recebe uma sobrecarga de «IM
POSTO DO SE'LO", v'lndo a ser utilizado como selo fiscal. 
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MERCEARIA CENTRAL )/0 

P. O. 80.,36 
,t reuidll ell Re)l1lblica. iltfa da(luol e .hmida PaiYA IllUO 

1/ • 7 't 

llet.,oa lls) > 

-----
t 

l erHu .\ PTr CASll. 

I: I s. I 11. ,I Est:. "I>nt. 
-- -_.- f'" , _,~ 

I J~IJ 

Recibo cIa, «Mercearia Central» para a «Missii.o Piltria». com selo de Taxa 
de Guerra sobrecarregado com «IMPOSTO POSTAL» 

E extremamente interessante verificar, como num curto espayo de 
quatro anos, 0 mesmo selo, pode ter tres utilizayoes bern distintas: imposto 
postal, postal e fiscal. 
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1.° DIA 

DA FII.h.\ TELIA 

JUVENIL 

EM PORTUGAL 
por A. Silva Gama 

Numa rapida tPesquisa que efectuamos 
(e portanto sujeita a erro), a primeira men
r;ao que encontramos a ·um dia da Filatelia 
Juvenil, reporta-se a 8 de Dezembro de 
1-969. Foi precisamente um dos dias a" si
nalados, da memoravel AEMIP.EX 69, VII 
Exposir;:'ao Filatelica Nacional, que se rea~i
zou em Coimbra e que foi organizada pela 
Secr;ao Filatelica da Associa ;a') Acade
mica. 

Alias, e bem facil considerar I,agica a 
decisao 'de ,um dos dias do certame ser 
devotado a juventude filatelica dada a na
tural apeltencia da agremiaeao que levou a 
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cabo a manjfestar;~o, peloS assuntos liga· 
dos aos jovens, apetencia que ate ao pre· 
sente sempre tem manifestado. 

Depois, na inesqueclvel VIII Exposicao 
Filatelica Nacional, LUANDA 70, reE:lizada 
na capital de Angola p~r iniciativa do Clube 
Filatelico de Angola comemorando 0 cen· 
tenario do selo daquele territorio, pela se
gunda vez, um dos dias do certame foi 
devotado ·a juventude. E nesse dia 5 de 
Dezembro de 1970 funcionou 0 que cla: si· 
ficamos como um dos mais 'belos e mais 
rep'resentativos carimbos comemorativos de 
todo 0 espaeo portugues. 

No decurso dos anos, outros dias da 
jUiventude filatalica tiveram lugar em expo· 
sir;Cies, como p~r exemplo a LUBRAPEX 76, 
a Internacional Tematica PORTUCAI£ 77 e 
a IBEREX 79, todas estas realizadas no 
Porto, sob a egide da Associac,:ao rportu· 
guesa de Filatelia Tematica. 

Como e evidente, estes dias da juventude 
circunscreveram-se sempre aos locais em 
que se efectivaram as mostras. 

Como naceu 0 Dla da Fllatella Juyenll 
_· .. ··w ...... 

Ate "que - a ComissE.o Nacional de Juven· 
tude, presidjda pelo Prof. Ant6nio IBorralho, 
designada pela anterior Direcr;:ao da .Fede· 
rac,:ao Portuguesa de Filatelia, na sua pri· 
meira reuniao efectuada a 1.7 e 18 de 
Marr;o de 1984, deliberou ,propor a 'Promo· 
Cfao anual de ,um Dia da Fi!ate-!ia Juvenil, 
lendo escolhido a data de 1 de Oezembro 
para a sua celebraCfao. 

A entao direcr;ao federativa -:;orque se 
encontrava, a data, demissionaria entendeu 
que competiria ao futuro elenco dsbruc,:ar·se 
sobre a institucionalizae: 0 dessa proposta 
que, 'pelo seu caracter nacional, necessi
la/a da homo:oga:;ao desse 6rgao. 

A Direcr;:ao da FPF que sucedeu, infor
mou em Circular datada de e7 de Junho 
de 1984, ter decidido estabelecer 0 die 1 
de Dezembro como Dia da Filatelia Juvenil , 
em bora tivesse omitido como tinha surgido 
a data - circunstancia que nos parece 
dever ficar devidamente consign ada. 

o Dla da F/lalella JuYenll de 1984 

lnfe:izmente, na nossa perspectjva nao 
nos podemos congratular pela forma como 
foi celebrado 0 primeiro Dia da 'Filatelia 
Juvenil em Portugal. 

Na verdade, mau grado a actual DireCCfao 
Federal se ter comprometido na sua refe
rida Circular de Junho, a cccriar um pro
grama condlgno de celebrac;:oes» do qual 
forneceria "em deyldo tempo», mais deta
Ihes, 0 certo e qoue a data apenas ficou 
assinalada pela realizar;:ao de cinco mos
tras sem quaisquer outras manifestac,:ces 
parale:as que I'he dessem de facto a dina
mica necessaria por forma a conseguir, 
que a ocasiao fosse aproveitada para uma 
amp!a divulgaC;:Eo da Filatelia entre largas 
camadas da .j;UlVentude. 

Transformar 0 Dia da Filatelia Juvenil 
numa segunda edic,:ao do actual Dia do 
Selo, ,parece-nos Iprofundamente errado. Ape
lamos ,):ara que isso nao acontec,:a nas cele
bragCies ·futuras. Esta comemoraCfao deve 
ser encarada como uma forma de levar ao 
conhecimento dos jovens os atractivos que 
oferece 0 coleccionamento de se!.os. Mas 
nao apenas atraves da realiza ; ao de mos
Iras aonde eles nao irao ou, na melhor das 
hipoteses, aonde s6 ira uma muito, mas 
muito Infima minoria. 

'E indispensavel que seja 0 selo que va 
ao encontro dos jovens. Por outro lado, e 
prioritario que se proporcionem aliciantes 
palpaveis e a!tamente motivadores para que 
os jovens vao ao encontro do selo e p~r 
ele sejam atrafdos. ·E preciso que se faCfa 
chegar ao seu conhecimento, mas massiva
mente, as iniciativas que se realizarem, 
dando-Ihes condic,:oes electivas para en con
trarem 0 selo, 

Devem os responsaveis pensar madura
mente nesta questeo basi ca. 

As exposlc;oes de 1984 

Resta-nos citar as mostras devoladas a 
Juventude que algumas agremiac,:oes toma
ram a iniciativa de preparar e se esforCfaram 
por real'izar. 

No Algarve, sem oDvida a regiao onde 2 

Filatelia Juvenil esta mais difundida, foi 0 
dinamico Nucleo Filate!ico da Escola Se
cundaria Manuel Teixeira Gomes que meteu 
om bros a exposic,:ao ALGARPEX JUVENIL 
'84. 

A Sec~::o Filatelica da Associa ' ao Foto
grcifica do Sui, em Evora, atrav~s do seu 
entusiastico sector juvenil, levou a cabo na 
sua sede, a 1." Mostra de Maximafi:ia Ju
venil. 

.. Con-hecer para modificar a crianc,:a" , foi 
o tema da mostra filatelica realizada 'pelo 
Centro Filatelico Juvenil do Fogueteiro, agre
miaCfao que sempre tem desenvolvido 0 
melhor dos seus esfor~os para diV1ulgar 0 

selo entre a juventude local. Pararelamenle 
a manifestar;:ao realizou uma sesseo de 
video-filmes que foi presenciada por cerca 
de meia centena de jovens. 

Numa realizac,:ao conjunta da Seceeo da 
Associagao Academica de Coimbra e do 
promissor ·Nucleo FilateJico da Escola Se
cundaria Avelar Brotero, as insta1ac,:6es deste 
estabelecimento animaram-se com as Jorna
das Filatel'icas Brotero. 

Finalmente, na cidade Invicta, foi 0 Nu
dec Filat8llico do Ateneu Comercial do 
Porto que nas suas magnfficas instalac,:6es, 
o~ganizo·u 0 .. 3.0 Aleneu 84 - Sallio de Fila
telia da J'uventude. 

Todas estas manifestac,:oes conlaram com 
carimbo comemorativo, alias todos e~es de 
excelente recorte. 

As agremiac,:Cies envolvidas, sao dignas 
dos maiores enc6mios ·pelo trabalho indio 
vidual que desenvolveram, merecendo se· 
rem devidamente ajudadas e amparadas 
p~r ·forma a, futuramente, integrarem um 
plano ouidadoso e correctamente eslrutu· 
rado que possa eng!obar camades macic,:as 
de jovens. 

* 
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1.° DIA 

DA FII.h.\ TELIA 

JUVENIL 

EM PORTUGAL 
por A. Silva Gama 
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REPORTAGEM 

PHILAI(OREA 84 
UM EXlTO 
SOB 0 SIGNO DA CORDIALIDADE 

De 22 a 31 de Outubro realizou-se em 
Seoul a "Philakorea 84», exposiC(ao filate
Iica internacional patrocinada pel a F.I.P., 
para comemorar 0 centenario da organi
zaC(ao da administraC(ao postal da Coreia e 
a emissao dos seus primeiros selos. Foi 
uma comemoraC(ao condigna pois a eXsposi
C(ao teve um sucesso brilhante sob todos 
os aspectos: impecavel organlzaC(ao, nume
rosa assist~ncia e e!evado nrvel filatelico. 

PHI~~ 
KOREA1984 
A ex.posiC(ao teve lugar no «Korea Exhi

bition Center", num magnffico e espaC(oso 
pavilhao com ar condicionado a tempera
tura e grau de humidade ideais para a con
servaC(ao das colecc;oes. Os quadros, todos 
bem iluminados, estavam djstriburdos ere
ferenciados de modo que era facil en con
trar a colecvao que se pretendesse ver. E 
estavam permanentemente guard ados por 
poifcias-militares sempre atentos, 0 que 
pessoalmente comprovei quando 56, fora 
das horas do publico, ~ui fazer a verificaC(ao 
de algumas classificaC(oes: apesar de se 
certificarem do meu distintivo de jurado eu 
«sentia» os seus olhos cravados em mim 
enquanto observava as colec;Oes. 
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par David Cohen * 

A assistencia fol numerosa apesar do 
horario do certame, das 10 h. as 17 h., que 
me pareceu um pouco estranho e do pe
rrodo da exposiC(ao conter apenas um fim
-de-semana. Mas, 0 que considero im,:or
tante foi 0 grande numero de vi : itantes 
jovens, muitos em vjsitas guiadas de tur
mas escolares. Este tipo de visitas faz !parte, 
certamente, do currrculo escolar na Coreia, 
pois em todas as visitas culturais que nos 
ofereceram, a museus, centr~s artisticos ou 
hist6ricos, encontramos sempre numerosos 
grupos de alunos com os seus professores. 

A FILA TELIA ASIATICA 

EM GRANDE EVIDtNCIA 

Estiveram ex.postas 'Sl86 colecc;oes, distri
burdas p~r 3302 quadros e, 1>20 participa. 
C(oes na classe de literatura. Como era de 
esperar, a maioria dos expos ito res era de 
parses asiaticos, sendo natural mente a par
ticipaC(ao da Coreia a mais numerosa, com 
5·7 colecc;oes e 12 «Iiteraturas", seguida do 
Japao com 37 colecC(oes e 31 (I) «litera
turas». Mas a grande revelaC(ao foi a Nova 
Zelandia com 47 participa-;:oes, pelo que 
foi atriburdo um .premio especial ao seu 
comissarjo, Laurie Franks. Destaque-se tam
bem 0 pequeno pars que e Singapura com 
22 participaC(oes e, como curiosidade, 0 Ne
pal com 6. 

* Membra do Juri da PHILAKOREA 84. 

.. 
I 

o elevado nrvel filatelico da ".philakorea 
84" traduz-se no rY.Jmero das principais 
medafhas atriburdas: :22 de cure grande (9 
com premio especial), 59 de ouro (13 com 
premio especial e 1 com felicita ;:ces do 
juri), 52 de prata dourada grandes (12 
compr.amio especial e 1 com felicitaC(oes 
do juri) e 7'5 de 'Prata dourada. Os gran
des premios foram ganhos ,pel'as seguintes 
colecC(oes: 

Grande Premio de Honra: Gerhrard Blank 
(SuiC(a) - Classicos 1853-1'866 do 
Chile. 

Grande Premjo Nacional: Ichiro Kondoh 
(Japao) - Classicos da Coreia. 

Grande Premio Internacionat: Peng Hian 
Tay (Singapura) - selos e ,hist6ria 
'postal, 1688-1'899 dos Estabelecimentos 
do Estreito. 

Alem destas colecC(oes destacaram-se 
mais as seguintes: 

- Corte de Honra: Museu Postal da Gra-
-Bretanha - selecc;ao de selos e pro-
vas da «Era Victoriana», 1'840-1900; 
Nils Gummesson (Suecia) - Finlandia, 
emissEo 1866, que conjugava a rari
dade com uma beleza extraordinaria; 
-Ryohei Ishikawa (Japao) com um qua
dro conteudo apenas 0 selo de 500 
mon da 1.n emissao do Japeo com 0 

centro invertido. 
-Classe de Campeonato ,F.I.P.: Chris

tian Andersen (Oinamarca) - Dina
marca, 1851-11870; Enrique Bustamante 
(Espanha) - Classicos da Venezuela. 

Na Coreia, 0 slmb61lco «corte da flta» para inaugurllci5es. e executado nao por 
tuna, mas par vB.rias indlvidualldll<ies cada Ulna das quais esta munida com uma 

tesoura e tern caicadas, iuvas br.ancas. 
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- Classe tradicional: Yoon-Hong Kahn 
(Coreia) - Classicos da Coreia; Meiso 
MiZJuhara (Japeo) - Precursores e 
Correio dos Postos Alfan'Cfegari03 da 
China, que tin'ha 3 rarlssimas cartas 
pre.filatelicas de Macau; Mario Rossi 
(Italia) - reino de Napoles; Angela 
Ruiz Vegas (Espanha) - Classicos do 
Uruguai. 

- Hist6ria Postal: Gengiz Arsman (Tur
quia) - rhist6ria postal do Imperio 
Otomano; Juan Santa Maria (ColOm
bia) - 0 estado soberano de Antia
quia, 1886-19'03, que teve felicita · Oes 
do juri pelo seu estudo original; Meiso 
Mizuhara (Japeo) - hist6ria postal da 
Coreia, 1884"1905. 

- Aerofilatelia: Richard Malott (Canada) 
- ,pioneiros e semi-oficiais mostrando 
o desenvolvimento de 1905 a 1934 do 
correio aereo no Canada; Brigitte Ka
plan (ColOmbia) - correio aareo da 
ColOmbia. 

-Inteiros ,postais: Yoshio Watanabe (Ja
peo) - inteiros do Japeo, 11873-1899. 

- ColeccOes Tematicos e de Assunto: 
Hector Albuquerque (UruglUai) - his
t6ria do Uruguai e 'da sua independ~n
cia; CMment Ackermann (SuICa) _ 
florestas; Josef Iten (SuIca) - a ca;:a 
no pass ado e no presente; Manuel 
Lago Martinez - cavalos. 

- Juventude - 12 a 14 anos: Ju"Heok 
Oh (Coreia) - paisagens e tradiC;:Oes 
do Danubio; 15 a 16 anos: ,K82lUguki 
Inque (Jap~O) - a emissao. 1Saa, 
"Ylu-Kobom .. do Japeo; Mario Notham 
(Luxemburg'o) - a bicicleta para 0 tra
balho, oprazer e deSiporto; 16 a 16 anos: 
Roberto Kristensen (Argentina)-,Fran
"a, precursores e obliterac;:oes classi
cas; Sang-Soo Park (Coreia) - estudo 
do selo base «Rosa de Shanon.. da 
Coreia; 19 a 21 anos: Christian Lenoir 
(8algica) - Cruz Vermelha; Rebecca 
Fisk (U.S.A.) - Jogo, partida e en
contro (tenis). 

- Literatura: Gerald Eliott (No'/a Zeliln
dial -vias e portes da Nova ZelAn
dia ata 1930; Geoges Valko (Sulc;:a) -
«Helvetia de pe», 10882-1907. Estas duas 
obras obtiveram medalha 'de ouro, 0 
que a raro em literatura. 

Na classe de HIst6ria Postal houve mais 
uma participa"ao que me ohamou a aten-
080: lP.ela colecc;:ao «Hong-Kong - Os Por
tos do Tratado e as Ag~ncias [Postais .. , que 
inclula cinco pec;:as .pre-filatelicas de Macau 
e que foi opremiada com medalha de ouro 
e, peto apelido cem por cento portuguas 
do sau possuidor, Ohristopner O'Almada; 
era 0 comissario de Hong-Kong. natural 
deste territ6rio e, como e 6bvio, de ascen
dancia portuguesa. com quem conversei 
lon,gamente e que se revelou ser amabills
simo e profundo conhecedor da hist6ria de 
Portugal. que ja visitou diversas vezes. 

- ---;-f:~ 

A medalih'a daF.I.P .• ·· destiriada· 80 filat~
lista que apresente 0 melnor estudo origi
n4/, foi ganha por Gerald Eliott da Nova 
Ze.mndia. Premio merecidlssimo 'Pois a sua 
colecdio «Hist6ria ,Postal, Vias e Portes. 
1855-1'874 da Nova ZeIAndia ... que obteve 
meda!t1a de ouro grande e a sua participa
cpo (3 grossos volumesl) sobre 0 mesmo 
assunto na classe de literatura. medalha de 
ouro. cont~m extenso e profundo estudo 
inedito. 

COLEC«';OES PORTUGUESAS 

ESTlVE'RAM EM PLANO 

ASSINALA VEL 

A filatelia portuguesa esteve bem repre
sentada em quantidade (foi 0 5.° pals euro
peu em numero de participac;:oes) com 10 
colecc;:Oes e 3 «literaturas .. e. em qualid~de. 
como atestam as m!uito boas classificac;:Oes 
obtidas: 

J. M. Castanheira da Silveira - Portugal. 
colec"ao especializada das 5 primeiras 
emissOes de re'evo: ·medalha de ouro 
e premio especial. 

Luis Pereira Frazao - India portuguesa, 
primeiras emissOes com selos, blocos 
e cartas: medalha de ouro; e Hist6ria 
Postal: correio marltimo do Bra·if para 
Portugat: medalha de ouro. 

Carlos Kultberg - Colecc;:ao especializada 
de [Mocambique: medalha de ouro. 

J. Oias Afonso - Portugal classico: me
dalha de prata grande. 

Jorge Reis de Almeida - Maximafiiia: 
Citius. Altius, Fortius: medalha de prata 
grande 

Joaquim Cortes - Maximafilia: Caste10s 
medievais: medalha de prata. 

'Fernando Carrao - Tematica: Escutismo: 
medalha de prata. 

Eduardo Oliveira e Sousa _ Tem ' tica: 
Veloulos motorizados: medal'ha de prata. 

Fernando Reis - Tematica: 'Pintura na 
Europa Ocidental: me,dalha de 1= rata. 

Eurico Lage Cardoso - Literatura: «A 
,Filatelia Tematica»: medalha de bronze. 

.. Selos e Moedas» da Secc;:iio ,Filatelica 
e Numismatica do CI'ube dos Galitos: 
medalha de bronze prateado. 

Boletim do C!.ube Filatelico de Portugal: 
medalha de bronze. 

Reunliio do Juri da PHILAKOREA 84. 0 I. ' da esquerda. e 0 nosso cons6clo David 
Cohen. Seguem-se-lhe. Harry Sutherland (Cilnada): de pe, Nestor Ferre (Argentina): 

B . Sellers (Estados Unldos) : B . WRlIberg (SueCla) e T . Dahlnden (sulca) . 

o juri que classificou as ,participa~oes 
era constituldo por 34 elementos de 26 
nacionalidades, entre os quais um de Por
tugal e, 0 que e raro, uma senhora, da 
Indonesia. Havia ainda '5 jurados observa
dores que faziam a sua prova para a pas
sagem a jurados intemacjonais. 

Os nossos Correios tambem marcaram 
boa [posic;:eo com uma participac;:ao na c1asse 
oficial e com um .. stand .. em conjunto com 
os Correios de Macau. Havia 'lim total de 
43 .. stan'ds» de Administrac;:oes Postais de 
16 parses e de comerciantes da Coreia, 
Japao. ,Estados Unidos. Grii-Bretanha e A!e-

19 



18 
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- ---;-f:~ 
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manha. €stes tinham para venda, quase 
unicamente selos de pafses asiaticos, sobre
tudo da Coreia e do Japao; portugut§s, s6 
descobri um postal de Macau. 

o catalogo da ex::!osi"ao inc!ui varios 
artigos da auto ria de filatelistas conhecidos 
de diversos pafses sobre os selos, inteiros 
ou hist6ria postal do respectiv~ pais. Por
tugal esta representa'do p~r um artjgo do 
Eng. Armando Vieira sobre as emissces dos 
nossos selos de relevo. 

A HISTORIA CURIOSA 

DOS PRIMEIROS SELOS 

COREANOS 

A presenva nestas exposi!(oes internacio
nais tem muitos aliciantes e para um apai
xonado da filatena e fascinante ver tantas 
colecvoes, importantes e diversas e, trocar 
impressoes com filatelistas eminentes dos 
mais variados pafses. Aprende-se muito, 
sendo normalmente a maieria dos novos 
conhecimentos sobre a filatelia do pais 
anfitriao. Do que aprendi na .. Philakorea 
84» e muito curiosa uma hist6ria relacio
nada com os selos da 1.& emiss: 0 da 
Coreia. 

Pode ver-se no catalogo Yvert que os 
5 selos (de 5, 10, 215, 50 e 100 mun) da 
1.a emissao da Coreia, novos, nao sao raros, 
mas usados a'penas sao conhecidos 0 de 6 
e 0 de 10 mun, que sao muitlssimos raros 
pois 0 catalogo nem sequer indica 0 seu 
prec;:o. A 'historia curiosa e 0 motivo desta 
raridade. 0 fund ad or da AdministraQEo Pos
tal da Coreia foi Hong Yong-Shik, que tendo 
via;ado !pelo Ja,;>ao e pel os Estados Unidos 
da America pode assim observar as van· 
tagens 'dum servivo postal moderno e pro
pos ao imperador Koyong a sua cria ao. 
o imperador concordeu e nomeou-o 1.0 Di
recto~ Geral dos Correies. Em 18 de No
vembro de 1884 foarm emitidos os primeiros 
selos (fabricados no Japao) e entraram 
em funcionamento os servir;:os Ipostais. Po
rem, na noite de 4 de Dezembro durante 
a festa da inaug,urar;:ao do novo Palacio 
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dos Correios, eclodiu no pr6prio ediffcio 
uma tentativa de golpe de estado, que foi 
sufocada. 0 ediffcio ficou muito daniticado, 
Hong Yong-8hik foi preso (,parece que in
justamente) e 0 servivo postal suspenso. 
S6 em 1 de Junho de 1895 foi reaberto 
o servivo e emitida ,uma nova serie de 
selos. Portanto, os selos da 1." emissEo 
circularam apenas 16 dias e por isso sao 
rarrssimos usados; conhece-se apenas 10 
exemplares, 6 de 5 mun e 4 de 10 moun, 
nenhum sobre carta. Na .. Phi'akerea '84» 
estavam eXipostos, repartidos por 3 colec
yoes, 9 destes exemplares inotuindo a pe:;:a 
mais rara: 'lim fragmento com 1 par de 
!5 mun e 1 par de 10 mun. 

CORDEALIDADE 

E DETERMINA«;AO 

CARACTE'RiSTICAS 

DO POVO COREANO 

A Coreia intitula-se 0 .. Pars da Manha 
Calma.. e e tambem conhecido por .. Pais 
do Povo Amavel do Oriente... Na verdade, 
quem visita a Coreia pode constatar que 
o povo coreano e ca:mo e amavel. Todos 
os que estiveram ip'resentes na .. Philakorea 
84.. foram cumulados de aten;oes e as 
paralelas actividades cUlturais e sociais, 
muito interessantes e encantadoras, revel a
ram-nos q<ue os coreanos alem de amaveis 
sao tambam verdadeiramente amistosos. 
Mas, he outra ;faceta merecedora de admi
ravao: 0 espfrito empreendedor, 0 trabalho 
feito com empenho e a vontade de fazer 
mais e melihor, que todos os G,ue estavam 
ligados a organizavao da exposivao demon~
traram. Foi certamente e,te espfrito, aliado 
a uma previsEo e direcc;:ao adequadas, que 
permitiu . levantar rapidamente a Coreia 
atrasada -pela .. Guerra da Coreia», que ter
minou em 19': 3 e, realizar a ccPl1ilakorea 
84 .. , que ficara para a thistoria como um 
acontecimento filatelico brilhante e, certa· 
mente, como 0 mais cordial. Os meus para 
b~ns aos seus organizadores. 

LITERATVRA FILATELICA 

LIVROS E REVIST AS EM ANALISE 

SElOS & MOEDAS 

Em ccApontamentos», a excelente revista 
bimestral •• Selos & Moedas.. teve a amabi
lidade de transcrever alguns perfodos do 
editorial do nosso Director, acrescentando
-Ihe palavras de encorajamento. 

Muito nos sensibilizou 0 reconhecimento 
do aspecto cc remoyado» e melhorado deste 
Boletim. 

Agradecemos ainda a oferta de colabora
vao, tanto mais que a secvao filatelica e 
numismatica do Clube dos Ga!itos, como 0 
Clube Filatelico de Portugal, pelejam pelo 
enaltecimento de uma causa comum: a Fila
telia. - (AC) 

BOlSA JORNAl ClUBE ccFRANQUIA» 

No meio filatelico, esta publica"ao ocupa 
,um lugar unico. Como em Sluobtftu!o nela se 
indica, trata-se de um ccGula de oportunl· 
dades para coleccionadores» e real mente, 
alem da filatelia, aborda a n'umismatica e 
outros tipos de colec((ao. 

A assinatura anual de 300$00, correspon
dente a 12 numeros, permite que 0 assi
nante anuncie 0 que pretende vender ou 
comprar. 

Merece a pen a verificar que, apesar da 
inflavao, ali aparecem ainda selos a 1$50 
nas varias listas de ofertas. 

Felicitamos 0 seu responsavel, Daniel 
Cordeiro Costa, por ter atingido mais um 
ana de actividade com a garantia de que 
a sua Bolsa Jornal se tornou indispensavel 
aos seus assinantes. 

Se 0 leitor estiver interessado, pod era 
enviar 0 seu pedido para: Prac;:a Artur Por
tela, n.o 2-5.0 Dt.°, 1500 Lisboa - (AC) 

A MAXIMAFILIA DE MACAU 

Quem gosta de selos, aprecia gravuras 
e pretende conhecer algo de modo a sa
tisfazer mera curiosidade ou ,um deSlejo 
mais profundo de alargar conhecimentos. 
E tern agora a oportunidade de saber tudo 
o que se tem feito ate noje sobre ccA Maxi
mafilia de Macau .. , visto que 0 nosso con
socio Jose Antonio Duarte Martins acaba 
de publicar urn cc Livro-Catalogo .. com aquele 
titulo. 

De aspecto grafico atraente e luxuoso, 
encerra um 'preambulo explicativo da edi
vao, ,um pouco de /list6ria da Maximafilia, 
mas sfntese perfeita, a Maximafilia em 
Macau, 0 Estatuto Internacionaf da Maxi
matilia e seus comentarios e 0 catalogo. 

Alem de elucidayoes uteis a ,quem dt§ os 
primeiros passos nesta especialidade de 
coleccionavao, 0 teitor disp5e das regras 
indispensaveis para encetar 'uma linda co
lecr;:ao com seguranc;:a, com a certeza de 
que pode tazer os seus .. maximos .. ou habi
litar-se a ,p,remio numa exposivao. 

Na realidade, a tacilidade de adquirir pos
tais e selos com motivos harm6nicos con
sente que qualquer indivfduo construa os 
seus .. maximos». Apesar 'disso, a jovem 
Maximafilia, que se desenvoNeu a partir de 
19415, s6 conta com algumas dezenas de 
postais de Macau, talvez proximas da cen
tena se se considerar a variedade de edi
voes. 

Tudo isso nos mostra 0 livro que veio 
ilustrar a Biblioteca do nosso C fube, capaz 
de entusiasmar 0 principiante ou' 0 colec
cionador experiente ,peta exce~ncia de re
produvao de postais maximos, alguns dos 
quais coloridos e ainda 'pela .publica:;:ao do 
catalogo com numeraQao dos catalogos 
Yvert eScott, 0 que facilita trocas com 0 
estrangeiro. 
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De resto, todo 0 livro e impresso em 
portugu~s, chin~s, franc~s e ing!es, cons
tituindo uma excelente propaganda dos mi
mos maximafilistas de Macau. 

Outro pormenor djgno de registo: 0 calil
logo inclui todas as emissoes de selos 
desde 1948 com observa;oes adequadas 
naquales em que «nao se encontrou PM 
com este selo» ou engo naqueles se!oJ 
«nao prestaveis a realizac;:ao de PM ... 

Com uma til1agem de 30CO exempla'res, 
.. A Maximafilia de Macau» 'promete esgotar
-se rapidamente. 

o Clube Filatelico de Portugal agradece 
o exemplar recebido, fruto de dois anos 
de trabalho 'titil em prol do desenvolvimento 
da Maximafi/ia e da divulgar;:ao de urn bo
cado do Oriente que atraiu os portugueses 
desde epocas remotas, e felicita 0 autor. 
(A.C.) 

o MAXIMAFILISTA 

A Associac;:ao de Col,eccionadores de Pos
tais Maximos - Os Maximafilistas Portu
gueses - 'PuIJJicou 0 seu IPl1imei.r:o BO'letim 
com cdraborac;:ao variada e atraente, entre 
a qual destaeamos .Como montar uma 
colecc;:Bo d:e MaximafiH'ao , da, autoria do 
Eng: Rei,s de Allmeida, que con~em escla
reeimentos mu~touteis paora ,et(ue:'es que 
quelram montar ou 'benefieiar col·ecc;:oes de 
maximafilia. 

OS fl'OSSOS parabens. 

Qua,lsquer pedidos deverao se,r dkigi,dos 
a: Os MaXlimafi/istas .po~tugueses, Apar
tado 10, 2201 Abrantes Codex. ,(A. C.) 

BOLETIM DA ASSOCIAC;:AO PORTUGUESA 
DE MAXIMAFILIA 

Num esforc;:o leditorlal digno de nota, a 
Associ,a;c;:ao .portuguesa, de MaximafiU.a pu
blicou dois boletins com Jigeiro intel"V'alo, 
o de AbriVJunho e 0 de JUlI;ho/Serembro. 

Iielicitamo-Ia por ter conseguido actual i
zar a iperiodicidade, ,prova de que na sua 
sede, na ,p,rac;:e Duque da Tercei:J1a, n.o 24, 
3.·-01'., 1~OO Lisboa, se conti nUB a trabalhar 
com dinamismo. '(A. C.) 
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ULTIMA HORA 

AVEIRO 85 

D lalU.:amento da XIV Exposir;ao Filate!ica 
Nacional que, como ja tinhamos anunciado 
se realizara em Aveiro, de 4 a 13 de Dut: 
bro proximo, decorreu no dia 17 de Janeiro 
atraves de uma Conferencia de Imprensa 
que teve lugar no Salao Nobre da Sede do 
Clube dos Gal/tos, cuja Secr;ao Filatelicll 
sera a organizadora do import ante certame . 

Confirmam-se ,plenamente as perspectivas 
enunciadas no numero anterior desta Re
vista. 

Na verdade, as indicar;i5es prestadas pelo 
Presidente da Comissao Executiva, Joaquim 
da Silva Mendonr;a, pelo Coordenador Comer
cial dos CTT na regiao Centro, Jose Luis 
Pais, um dos tres elementos des+e orga
nismo que partlcipa naquela Comissao, pelo 
Comissario-Geral, Vitor Falcao e pelo res
ponsavel pelo sector juvenil, Joaquim Brioso, 
permitem garantir que a AVEIRD 85 ira cons· 
tituir aconteclmento marcante na Filatella 
nacional. 

Porque esta Conferencia de Imprensa se 
realizou ja com a 'presente edir;ao desta 
Revista, fechada, enunciaremos apenas al
fluns dos numerosos aspectos mais salientes 
ligados iJ AVEIRD 85. Revela-se, por exem
plo, existir uma atenr;ao muito particular 
pelo sector juvenil, iniciando-se ja em Maf(;o 
proximo uma dinamizar;ao nas Esco 'as locais , 
que culm;nara com visitas guiadas ao cer
tc;me e um concurso de desenho tendo como 
tema a propria exposir;ao 0 qual se realizar6 
110 dia dedicado a /uventude. 

Um dos outros dias da AVEIRD 85 se:a 
devotado a Tematica tendo sido esco/hido 
o cavalo como tonica e estando prevista a 
reaJizar;ao de um Festival Equestre. Atractivo 
sera tambem- a reconstituir;ao de uma dis
tribuir;ao de correio a cavalo entre a povoa
r;ao de Malaposta e Aveiro, com portadores 
trajando a epoca. 

No decurso da Conferencia de Imprensa 
foi distribuido um lindissimo folheto con
tendo 0 regulamento da AVEIRD 85. 

Informa-se desde ja que as Inscrir;i5es 
provisorias decorrerao ate ao dla 30 de 
Abril, estando prevista a distribuir;ao do 
Boletim n.o 1, com os respect;vos formula
rlos, em meados de Feve ei:o. 

Sera Comissario da AVEIRD (J5, para a 
reglao de Lisboa, 0 nosso cons6cio Fernando 
Carrao (Av. Mouzinho de Albuquerque, 24, 
4.·-Dto. - 1100 L1sboa). 

OS CORREIOS~ OS SELOS 
E A FILATELIA 

Muito interessante e deveras instruti~o 
este novo livro do Dr. Lage Cerdoso que 
assim en!ileira, 'Por justic;:a, no grupo dos 
mais ,prollferos escritores de !ivros filats
licos. -

Ao longo de 150 ,paginas colhem se 
ffiiuitos ensinamentos, toma-se nota dos ul
timos Regulamentos em vigor por forma a 
que quem expoe fique su·fieientemente intei
rado de como deve fazer. Novos e velhos 
muito t~m ali 'que aprender. 

Muito curiosa e bem documentada a re
sellra da Hist6ria do Correio em Portugal 
assim como 0 relato das sucessivas fases 
que aqui antecederam 0 actual selo adesivo. 

Pareee verdadeiramente indispensavel 
para os coleccionadores novos que ali vao 
eneontrar urn esboc;:o de tudo 0 que neces
sitam saber, desde a forma de como adqui
rir selos, ao material a 'utilizar, a montagem 
de folhas, a maneira de expor, aos Regula-
mentos das ExposiQoes. . 

Pode-se discordar do autor num ponto ou 
noutro. IMas e inegavel que a obra tem 
valor, tern utiljdade, e ciara, e, misterio 
muito raro na actualidade; esta escrita em 
born portugu~s. Pudera! Po is se foi eserita 
por inspira~ao celestial .. . Sim senhor. Por 
inspirayao celestial, direi mesmo que por 
inspirac;:ao de 'Frei Tomaz: ccOlha para 0 que 
ele dlz, e n io, para 0 que ele faz ... 

Quem ler nas linhas 24 a 29 e 32 da 
pagina 28 «Em prlme/ro lugar 0 arUsts tem 
de penlar na escala clo seu desenho. Um 

por Antonio de Almeida Figueiredo 

selo ngo e um cartaz ou l!m quadro feito ao 
tamanho de uma casa de bone cas-a em si 
mesmo um pequeno rectlingulo de pape!, que 
deve ser observado por quem escreve ou re
cebe uma carta. ~ para essa clrcunstlincla e 
para a dlstlincla normal entre os olhos e 0 

selo que de ela decorre, que este deve ser 
composlo - e nao para ser observado a 
lupa .. , pode, !por distracc;so, as noites sao 
tao· chatas, agora que acabou 0 .. Bern 
Amado», ler 0 que eu escrevi no n.O 91 de 
Janeiro/Fevereiro de 1959 do Boletim do 
Clube Filatelico de Portugal: - Fazer um 
selo nso e 0 mesmo que fazer um cartaz. 
o selo deve conter um mlnlmo de dizere:; 
indlspens~vels, suflclentes, mas claramente 
legivels .. e ler tamb~m 0 que 24 - vinte e 
quatro - an os depois escrevi no n.O 323, 
de IFevereiro de 1983, no Boletim do nosso 
Clube: - "Por outro lado as datas que IIgu
ram sao sempre caracteres mlnu.culos que 
s6 se v~em com as lu,:-as que se usam 
para ler as IIslas lelef6nlcas e Impressas a 
cores que dillcullam alnda mals a ! ua lei
tura ... 

Ja v~ Dr. Lage Cardoso: n -0 ha duvida 
que 0 enorme e merec:do ~xito do livro 
seria atingido 'Por merito ,pr6prio, mas e, 
inagavelmente, clara a inspira7ao de Frei 
Tomaz. 

Num ponto discordo, frontalmente, do 
Dr. Lage Cardoso: e ao dizer que ao divul
gar 0 artigo ilustrado de Werner Ell publi
cado em Abril de 1961 no .soletim do Clube 
Filatelico de Portugal, 0 fez com a convic-
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c;:ao de prestar aos tematieos desportivos, 
prineipalmente aos mais jovens, um servi~o 
jtil. 

Pareee-me errado, pareee-me induzi-lo3 
em erro. No artigo em questeo la vem clara
mente: ccA organizac;:ao de tal esta~ao de 
correlos nao fol felta dey/do a necesslda
des postais, dado que pelas dlsposlc;:oes 
internaclonals, 0 correlo era despachado 
gratultamente_ Estas emlssoes nao podem, 
por Isso ser conslderadas oflclals ( ... ) ,,_ 
Ora 0 art.O 11 do Regulamento da Tema
tica transcrito a pags. 109 do seu livro la 
diz, claramente: .. Os elementos nao filate
licos nao siio em princlplo admltfdos". 

Por isso quando tais selos foram exibidos, 
creio que pela primeira vez em Portugal, 
na EX'Josic;:ao do Sport Lisboa e Benfica eu 
protestei firmemente num artigo destinado 
ao Boletim do nosso Clube. S6 que 0 entao 
Director do mesmo, na altura muito amigo 
do dono dos selos, nao 0 publieou. Como 
ve, Dr. Lage Cardoso, a censura, mesmo 
sem,.,!ler do Governo, ia vem de longe ... 

Aconsel'har, portanto selos nao oficiai~, 
que devem ser encarados como simples 
vinhetas, nao me parece de fazer. Ainda 
se fosse na Secc;:ao de Hist6ria Posta~ ja se 
poderia aceitar. 

Muito interessante a rubrica dos .. Aspec
tos do Selo Postal e do seu Coleccionismo 
em diversos campos", em bora pondo em 
dDvida que seja 'um meio de investimento e 
ache incompleta a parte da influencia no 
campo da politica internaeional. Mas e evi
dente que n.Eo teve a pretensao de esgotar 
o assunto no seu pequeno Manual. 

Estranhei 0 comentario ao art.o 5 do novo 
Regulamento da Tematiea. Por que e que 
se diz que os :postais maximos e os oobres
critos iiustrados (ED.C.) oficiais ou nao, 
devem ser utilizados com reserva? rOe resto 

ha aqui dois lapsos: e que F.D.C. n:o signi
fica sobrescrito iiustrado, tenho alg,uns na~ 
ilustrados, mas, como se saber e a abrevia
lura do Firts Day Cover; quanto a F.D C. 
na~ oficiais devem ser admitidos? 

Por outro lado. 0 comentario ao art.° 11 
- Normas 'Gerais, diz que .. os ,prlncipais 
elementos filatelicos que devem ser procura
dos s-o: 

( ... ) Inteiros postais de ori em postal ou 
particular.. (novamente a minha discordiin
cia), e reeomenda que «os selos modern os 
e os F.D.C. ilustrados devem estar em estado 
impec8vel .. , e ate vai ao ponto de admitir 
Cl possibilidade de obterem um maximo de 
25 pontos ao dizer que devem ser classifi
cados segundo 0 !=aragrafo 3/2 do art.° 13. 

Entao como e? 03 F.D.C. entram ou nao 
en tram se forem ilustrados? 

Perdoe Dr. Lage Cardoso. Eu nao seria 
seu Amigo se n§o dissesse 0 que, em meu 
enlender, deve alterar na 2: edic;: ~ 0 do seu 
Ii . ro, que estou absolulamente certo que 
nI o vai tardar. Quanto aos .dados sobre 0 
plano eond-utor, ou plano roteiro absoluta· 
mente de acordo. Ja vai longe 0 tempo em 
que alguns pretendiam transformar 0 Bole
lim no "Sempre Fi r e.. ou nos «Ridiculos .. 
de tal maneira nos fa!iam rir a bandeiras 
despregadas quando escreviam artigos como 
"A Conspira'tao dos Intr6itos ... 

Como ve, Ii com muito interesse e muita 
aten ; ao 0 seu livro, e e com sineeridade 
que aeonselho a sua leitura a todos os fila
telistas. 

Um comentario a uma not/cia que s6 Ii 
no seu livro sera 'Publicado no pr ':ximo nD
mero desta Revista, porque peta gravidade 
de que se reveste, pela $lujeira e porcaria 
que revela nunca se ,poderia }untar a critica 
do seu trabalho q.ue e uma obra limpa e 
honesta. 

FILATELIA-NUMISMATICA MADEffiA 
SELOS -MOEDAS E MEDALHAS 

CONJ. MONUMENTAL.. INFANTE 
AVENIDA ARRIAGA, 76 

C. P. 511 
9007 FUNCHAL MADEIRA TELEF. 2 30 70 
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ROTEIRO DE EXP OS lf.;6ES 

AUSIPEX 84 
De 21 a 30 de Setembro, em Meilbourne, 

decorreu ·a primeira ,expos'ic;:ao filatelica in
ternacional da Australia patracinada pel a 
FIP que teve, como Camissario Naci,onal 
no nosso pais, 0 Dr. Manuel Portocarrero. 

Embora ,0 reconheeimento de que Portugal 
ocupa Ijlugar de re,levo na ofi,latelia mundial 
se com prove com a ,escolha do Capitao 
Lemos da Siil'Veira 'Para partieipa'r no Juri, 
o certo e que fOi muito fraca a represen
tac;:ao portuguesa nesse certame. Consola
-nos, poram, frisar que 0 nOssa cons6c:o 
llemos da SHveil1a figurou ,pe.la 13.' v,ez no 
Ju'ri de uma Exposil;:ao FIP desde 1975. 

o nome de Portugal apenas apareceu em 
Literatura com as pr.oduc;:oes do Dr. Lage 
Cardoso e da re.vista FN, que obt iveram 
bronze prateado, e a Secc;:ao Filatalrca e 
Numismatica do Clube dos Galitos, que eon
seguiu medalha' de' br,onze. 

D,e qualquer modo ,felicitamo'S os premia
dos, nao 56 porque I,evaram a Hngua portu
guesa a longfnquas par-agens, mas tambem 
porque concor-r,eram 'em ,amblente que me
Ihor se apreei'a a Hngua germaniea. 

De resto, da nossa. vizinha Espanha, onde 
a fi:latelia conta com inumerQs cultores, 
apen8!S se habilitaram, em igual numero, 
tres concorrentes, um dos quais, 0 Cireulo 
Filatelico. y Numismatico de Barcelona. eon
seguiu medalha de hronze prateado, e aos 
outr.os, FHabo e Sociedade Filatelica Sevi
Ihana, foi-Ihes oatribuida medalha de bronze. 

Ha, pois, que prosseguir na senda enee
tada, ,independentemente do 'local em que 
se efeetuem asexpos'ic;:oes Ie qualquer que 
seja a Hngua predominante. - A. C. 

OLYMPHILEX·85 

Realiza-se de 18 a 24 de oMar~o de 1985, 
em Lausanne, sede do Comile OUmpico 
Internacional, a ,ExposiCao Filatelica Olym
phllex-85, dedicada ao tema do Olimpismo, 
a qual e organizada pela Federacao Inter
naeionai de Filatelia OUm;:ica - FIPO. 

Esta exposi~ao e aberta a todos os fila
telistas. que se dediquem ao tema Olim
pismo, havendo unieamente luma classifiea
c;:ao especia ~ para as colec'toes dedicadas 
as primeiras 0Iim'Pfadas-1896. A todos os 
reste.ntes participantes serio oferecidas me
dalhas e diplomas de partici'Jac;:ao. 

A titulo informativo, registe-se que e 
membro da FIPO, 0 conhecido editor espa
nhol de cata,iogos tem ~ ticos, Jose Maria 
VoIDAL TORRENS, sendo seu presidente. 0 
Presidente do Comite OUmpico Internaeio
na!, JUAN ANTONIO SA-MA-RANCH. 

ARGENTINA-85 

Em Julho do corrente ana, a Argentina 
vai levar a efeito a V ExposiCao Mundial 
de Filatelia Tematiea e VIII ,EXlposic;:E'o inter
americana de Filatelia Tradicional, tendo 
emitido, em 28 de Abril do ana passado, 
uma serie muito sugestiva de seis selos 
elusivos ao Descobrimento da America. 

Os interessados na Ex,'Josi -130 deverao 
dirigir-se ao Comissario 'para Port,ugaf, 56 
ha pouco 'designado, Prof. Ant' nfo Borra
Iho. Av. 25 de Abril, 27-6.°-0 - '8500 Por
timao. 

ULTIMA HORA 

ESPAMER 85 

E com a maior satislar;:ao que noticlamos 
que 0 nosso distinto cons6cio, Cap. Fran
cisco Lemos da Silveira,participara no Juri 
da EX)losic;:iio Internacional Filatelica Ibero
americana que se dasenrolara de 19 a 24 
de Marr;:o, em Havana. capital de Cuba. 

o importante certame tera lugar no ma
jestoso Hotel Habana Llbre. 
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C. P. 511 
9007 FUNCHAL MADEIRA TELEF. 2 30 70 
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ROTEIRO DE EXP OS lf.;6ES 
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MOSTRA NA ACADEMIA DE SANTO AMARO 

Na Academia de Santo Amaro, no popu
lose bairro de Alcantara, foi le/ada a efeito 
uma Mostra FilatelicCl em 24 e 25 de No
vembro passado_ 

Embora nao tenha sido anunciada nos 
erg30s de informa,ao, a secc;:i'lo filatelica 
daquela colectividade registou agradavel 
afluencia de visitantes. MO'stra organizada 
em 3 dias, serviu de teste a:J6s cerca de 
20 anos de sih?ncio e pode-se dizer que 
resultou de algum modo num ex ito pela 
rapidez na organiza~ao e montagem. 

Foram expos ito res: Alvaro Trindade, Ante
nio Telmo, Jose Pacheco, Maria do Rosario 
Pacheco, Mcnica R. dos Santo:; e V·tor 
Coellho. Entre as colecc;:oes expostas, uma 
minuciosa reconstituic;:ao de toda) as ma
nifestac;:oes fi'ate ~icas da Academia de Santo 
Amaro desde 1960 a 1966, uma longa cami
nhada com uma exposic;:ao filatalica nacio
nal das colectividades de c'ultura e recreio 
de ';lermeio, relembrou 0 passado como in
centivo para 0 futuro. 

Proximamente, em Maio de 1985. e ta 
prevista uma Exposic;: -0 dedicada a Juven
tude das escolas vizin-has. - (AC) 

rl.OSTRA F!LATELICA ceO PEDRO CARLOS 
DE BRAGANCA E 'BOURBON .. 

o que deve ser uma das principais mis
soes das m03tras e p3q lJena3 exposi oes 
fillatelicas - se n ' 0 a principal - e a 
apresentar;ao de colecc;:oes ainda nao divul
gadas ou qt;e tenham ."Jarticipado em nu
mero restrito de exibic;:oes. 

Devera SEr a pErtir desses certames que 
os coleccionadores iraQ me··horando os seus 
con;.untos ate ao n(vel suliciente para se 
g\lindarem a c'Jm:etic;:oes c'e cade vez 
maior responsabilidede. 

Foi neste aSj:ecto Que consideramos posi
tiva a Mcstra Filatelica .. D. Pedro Carlos 
de Braganc;:a e Bourbon.. que, em organi-
2"a -ao conjunta da As -ociaCao Portuguesa 
cie Maximafilia e da ~ecy-o Filatelica .. Os 
Car:os .. - Grupo Cultural e Filantr6pico-, 
se realizou a 15 e 16 de Dezembro, na sede 
da colectividade que patroniza esta ultima 
agremiac;:ao. 

Com efeito, para al' m de filatelistas que 
pela prime ira vez mostraram publicamente 
as suas colecc;:oes, outros nomes conheci-
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dos estrearam novas participa : oe:. E algu
mas delas deixam es.:eranr;as de breve
mente poderem ascender a lugares prome
tedores . 

o 
o Associac.;iio 

portug'ucsa 
de 
InHX i .nafi I in 

A escolha de O. Pedro IV para titular 
esta mostra, a justificada pela .. descobertan 

desse soberano ter no seu nome 0 onomas
tico que patrocina 0 agrupamen'o. Pelo lado 
da Associa~ ao Portug 'Jesa de Maximafilia, 
proporcionou a confecCBo de mais um agra
davel postal-maximo. (SG) 

SA LAO DE LlTERATURA FILAT~LICA 
DO JORNAL ceA CAPITAL .. 

De 21 a 27 de Fevereiro, 0 NLicleo Fila
te'lco de ceA CAPITAL", Ira levar Cl elelto 
na Galerla de Ex : osi;oes ceDlarlo de Noti
clas, slta no Lugo do Chlado, em Lisboa, 
um Salio de L'terature F:lat . IIca. 

o certame Integra-se na celebra~ - 0 do 
18." anlvars : rlo do Jornal ccA CAPITAL", 
prevendo-se que ne'e se-am apresentada ~ 
t~das ES sec .. Ees f1iatellcas ora publlcadas 
em Jornals e Revl'iltas naclonals, todas as 
Revlstas da e3peclalldade edlladas actual· 
m'lnte em Portugal por entldades prlvadas 
ou ·por arremla .. 6es, os caUlogos de selos 
POltugueses, e alnda todos os lI'.Iros de In· 
dole filat : llca ed/tados Em Porlugal nos Lilli· 
mos anos. 

Tambem se espera cue esle:am palentes 
os nLimeros 1 de dlversas publlca .. i5es, 
multas de!as de excepclonal Interesse. 

A orb'anlza ' io esla a envldar esforc;:os no 
sentldo de colocar a dhrosl 80 de todos 
os vlsltantes, numerosas olerlas, para ah~m 
dos Jornals dlarlos de maior clrcula .. ao. 

S;" 0 pols varlos os motlvos que convidam 
lodos os filafells1as a vi sitar 0 ~ romeledor 
cerlame. (SG) 

NOVAS EMISSc,ES EM REVISTA 

DATA DAS EMISSOES 

DO CONTINENTE, ILHAS 

E MACAU, EM 1985 

23.1 - Uniformes Militares Portugueses - 0 
Exercito 

13.2 - 5 Seculos do Azulejo em Portugal 
(17.· ,grupo) 

19.3 - Ouiosques de Llsboa 
10.4 -25.· Ani,versario da EFTA 
10.4 -Ano In~ernQcional da Juventude 
6.5 - Europa CEPT 1985 - Continente 

19.6 -5 Seculos do Azulejo em Portugal 
(18: grupo) 

5.7 - Datas da Hist6ria de IPortugal 
20.8 - Emissao Base - Arquitectura Popular 

,portuguesa 
20.8 - 5 Seculos do Azul:ejo em Portugal 

I( 19.· .grupo) 
2.10 - Vultos das Ar.tes, Letras e Pensa-

mento Portugueses 
25.10 - Reservas e 'Parques Naturais 
15.1,1 - Natci! 1985 
15.11 - 5 Seculos -do Azulejo em Portugal 

(20.· gropo) 

AQORES 

13.2 -Insectosdos Ayores (2: grupo) 
6.5 - Europa CEPT 1985 · At;:ores 

19.6 - Barcos Tipicos dos At;:ores 

MA.oEIRA 

6.5 - Europa tCEPT 1985 - Macieira 
5.7 - Especies ,Marinhas da Madeira 

11 .9 - liransportes Tipicos da Madei-ra (2.· 
'grupo) 

MACAU 

13.2 - Signo Chines do Ano Novo Lunar · 
Ano do Bufalo 

19.4 - Ano Iinternacional da Juventude 
27.6 _25.· Aniversario do Museu Luis de 

Camoes 
27.9 - Dia Mundial do Turismo - Borbole

tas da Regiac 
15.11 - Meios de Transpoi"te Trad:cionais

Barcos -de Carga 

SELOS 

DOS NOVOS PAisES 

AFRICANOS 

REPOBLICA POPULAR DE ANGOLA 

Animals de Angola (Mamlfero!l) 

Formato - 30 x 37:5 mm 
Denteado -13 1/4 
Im.pressao - Offset 
Impressor-Utografia Maia (Portugal) 
Data da emissao - 12.11 .84 
Tiragem _ 300 0100 series 

Valores e motivos: 

4.00 - Cabra de leque 
5.00 - Chimpaza 

10.00 - Butalo 
i5.CO - Palanca preta gigante 
20.00 - Urso formigtJeiro 
25.00- Hiena malhada 

REPOBLICA DA GUIN!-BISSAU 

60." anlvers6rlo do nasclmento 
de Amllcar Cabral 

Oenteado - 12,5 
Impressao - o.ffset 
Data da emissao - 12.9.'84 
Tiragem - 798 1000 series 
Valores - 5,'0:0, 12,000, 20;000, 50,000 

REPO,BLlCA DEMOCRATICA 
DE S. TOM~ E PRINCIPE 

Flora - Cogumelos 

Formato - 40,5 x 30 mm 
Denteado -13 1/4 
Impressao - Offset 
Impressor - Litografia M'aia (Portugal) 
Data da emissao - "5.11.84 
Tiragem - 30 000 series 
Valores - 10 -Db, 20 .Db, 30 Db 
Bloco filatelico contendo 1 selo de 50 Db 

(tiregem 6000 ex.) 
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CARTAO 
DE FILATELISTA 

Praticamente desde 0 Inlcio da sua Implementac;ao, ou talvez mesmo antes, 0 cccartio 
de tIIatellsta.. tem sldo motlvo de grande con'roversla. 

Na verda de, uns, atacam acaloradamente a sua existencla; outros, defendem-no com 
,igual ardor; muitos aceltam que ele subslsta embora com dlferente regulamentac;ao. 

Entretanto, 0 certo e que ele exlste e 0 seu regulamento esta superiormente apro 
vado pel as InsUlnclas federatlvas. 

Por conseguinle lem de ser cumprido. 

Por outro lado, a importancla que se re lesle para as agremlac;6es que lodos os seus 
associ ados tenham 0 res.'lecllvo carlao de fi latelista, e vlslvel nao s6 no seu reaulamento 
como, prlnclpalmente, no Estalulo da Federa ~ao Portuguesa de Filalella 0 qual estlpula 0 

grau de cada assoclar;:ao pelo niimero de s6 clos de cada uma munidos de sse cartao. 

Nesla conformldade, EXORTAM·SE TODOS OS ASSOCIADOS DO CLUBE FILATELICO 
DE PORTUGAL QUE JA 0 REQUERERAM AN rES, A FAZER A SUA RENOVAt;AO. Para 
formallzar esta renovaltao que e anual, basta remeter-nos a imporlancla de Esc. 20$00, 
quantia que 0 CFP entregara a FPF em tro ca do selo anual de revalldar;:ii.o de cada car
tao, 0 qual sera depois enviado pelo CFP a cada tltutlar. 

E EXORTAM-SE TAMBEM TODOS OS S6 CIOS QUE AINDA NAO REQUISITARAM 0 
SEU CARTAO DE FILATELISTA, A FAZe·LO NESTA OPORTUNIDADE. Para isso, deverao 
solicitar ao CFP 0 impresso proprio, preen :he-Io e remete-Io 80 CFP, acompanhado de 
Esc. 20$00. Receberao 0 seu carHo logo que este nos seja envlado pel a Federavao. 

Todos contrlbulrao asslm para que 0 seu Clube, 0 Clube Filatelico de 'Portugal, a mals 
antiga agremlac;ao filatelica do pals, se torne mals prestlglada, mais pujantes e mals forte, 
no seio do organismo maximo da filatelia por luguesa. 

Julgamos ser um Interesse I!glco dos Inleressados, 0 conhecimento do Regulamento 
do cartao de filatellsta. Por Is so 0 transcreve mos, na Integra, seguldamente. 

REGULAMENTO DO CARTAO DE FILATELISTA 

Art.o 1,0 - 0 Cartao de Filatelista e 0 
documento de identificar;:Eo dos filatelistas 
inscritos nos agrupamentos filatelicos filia
dos na Federar,:ao Portuguesa de Filatelia 
(F, P. F). 
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§ unico -0 Havera um Cartilo de filatelista 
Jluvenil, destin ado aos menores de 18 anos. 

'T - t 

ArLo 2.° - Qua!quer filatelista tpodera 
obter 0 Cartao de Filatelista desde que 0 

requeira por intermedio de um agrupamento 
liIatelico filiado na F. P. F. 

§ unico - 0 Cart£o de Filatelista mencio
nara obrigatoriamente a colectividade atra
ves da qua;, foi requerido. 

ArLO 3.° - Os imoressos de inscri : ao 
para 0 Cartao de Filatelista sao fornecidos 
gratuitamente a todos os ag~u'Pamentos fe
derados que os solicitem. 

Art.° 4.0 
- Todas as propostas de inscri

r,:ao, depois de devidamente tpreenchidas 
pelo fjlatelista e autenticadas pelo respec
tivo agrupamento filatelico federado, deve
rao ser enviadas :/=or este Ii Direcr,:ao da 
F. P. F., acompanhadas da importiincia a 
definir pel'o Congresso; seg!uidamente, a 
Direcltao da F. P. F, enviara os correspon
dentes cartoes ao agrupamento federado, 
o qual os pora Ii disposit;:ao dos respectiv03 
titulares. 

Art.° S."- 0 destacavel do impresso de 
inscri!?ao constitui um elemento estatrstico 
e sera enviado ao agrup'amento federado 
a que 0 filatelista pertencer. 

Art.° 6.° - A revafidat;:ao do Cartao de 
Filatefista e efectuada Ii partir do dia 1 de 
Janeiro, mediante 0 envio, pelo agrupa
mento federado, a Oirect;:ao da F. ·P. F., 
da importancia a fjxar eelo Congresso e 
do respectivo impresso de reva:idar;:ao. 

Art.o 7.° - Qualquer filatelista poders. ins
crever-se por mais do que um agrupamento 
federado, desde que saja cumprido todo 0 
articulado do presente Regu!amento. 

Art.° 18.° - Os filatelistas possuidores do 
Cartao de Filatelista tern os seguintes di
reitos: 

a) Aquisir;:~o, em condir;:oes especiais a 
delinir pela Direct;:ao da F.P.F., do 6rgao 
Oficial da F.P.F.; 

b) logresso, em condi~oes especiais, a 
definir conjuntamente pela Direct;:ao da 
F.P.F. e pela Comissao Executiva da res
pectiva manifestat;:ao filatetica em certames 
com entradas pagas; 

c) Bonus e descontos em casa3 comer
clais (filateficas ou nao), segundo acordos 
a firmar pela F. P. F.; 

d) Quaisquer outros benetrcios que ve
nham a ser obtidos. 

Art.o 9.0 - Sao deveres dos possuidores 
do Cartao de Filatelista: 

a) Os consignados no C6digo de Etica 
do Filatefista; 

b) Informar as 6r9aos com;:etentes da 
F.P.oF. de todos os actos contrerios ao es')!
rito deste Regulamento. 

* 
FEDERAt;AO ESPANHOLA RECENSEIA 
MAXIMAFILISTAS 

A Federat;:i:o Espanhola de Sociedades 
Filatelicas esta interessada em conhecer 
todos os que se dedicam a este ramo da 
Flatelia. 

Para esse eteito, pretende saber: Nome 
e _ apefido; idade; morada; te~efon:; ,profis
sao; tema ou temas que colecclona; ha 
quanto tempo colecciona; estado actual da 
colecr,:ao (Juanto a quafidade ou raridade 
das pet;:as; conhecimento das Normas Inter
nacionais 'FIP, assim como indicar,:ao de que 
a coleclt2o obedece a essas normas. 

As res post as poderao ser enviadas a Ma
nuel Monterrey, Marques de Urquijo. 26. 
S."-C, Gijon (AstUrias) . 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 
Grande sortido 

de Series completas 
e Selos tematicos 

Peya Listas de prey os gratis 

ELADIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922 
RUA BERNARDO LIMA, 27 

TELEF. 549725 1100 L1SBOA 
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CARTAO 
DE FILATELISTA 

Praticamente desde 0 Inlcio da sua Implementac;ao, ou talvez mesmo antes, 0 cccartio 
de tIIatellsta.. tem sldo motlvo de grande con'roversla. 
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antiga agremlac;ao filatelica do pals, se torne mals prestlglada, mais pujantes e mals forte, 
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ANUNCIOS ECONOMICOS 

Pre<;:ario de Sobrescritos do 
Primeiro Dia de Portugal
Se co!ecciona as envelopes 
editados ,pelos correios (au 
pensa coleccionar). todos 
com series completas, nao 
deixe de solicitar este pre<;:a
rio. Sergio W. de Sousa Si
moes - 2500 Caldas da Rai
nha. 

Se e revendedor - Temos 
em distribui';'ao gratuita um 
pre<;:ario de pacotes com se
los, tematicos e outros, alem 
de todo a material fi!atelico, 
e que naturalmente Ihe inte
ressa. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 21500 Caldas da 
Rainha. 

Desejo par troca selos no
vas de portugal. Ofere<;:o !talia, 
Vaticano e Espanha. 

Giovanni Curcio. Appia Nuo
va 15i72/ F. 00179 Roma. ltalia. 

Troco selos de formato 
grande. Mande 100 receba 
100. 

Ed. Peterson 
1265 N. Harvard 
Los Angeles, CA 90029 

(USA) 

Tiras 'pIasticas e classifica
dares - IE todo a restante 
material fi!atelico. Em dUri
bui<;:ao gratuita, IUm precario 
que Ihe sera remetido com 
todo a prazer. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500, Caldas 
da oRainha. 
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Europa de Leste. Ofere~o 
aos melhores pre;os ssries 
novas tematicas ou outras, 
incluindo novidades. F. ,lou
reiro, Rua Eng.o Ferreira Mes
quita, late A-1.0 0 - 1000 
Lisboa. 

Me interessa cartas Ipre-fi:a· 
telicas de Portugal. Compro 
o cambia par 'novedades Es
pana. ,Enviar fotocopias y lis
tas precios. G. Martin
Apartado 436. Vigo - Espana. 

Deseja trocar selos exclusi
vamente usados com todo 0 
mundo. Correspondencia em 
ES'Janhol, Portugues, Frances, 
Ing:es e Italano. Pedro' Ros 
y Pujol. Providencia, 11-15 B 
2.0 3.°, Barcelona 24 -:- Es
pana. 

Pre<;:ario de series comple
tas novas de Portugal-Abran
gendo a perrodo de 10953 a 
1930, e muitas anteriores. En
via-se gratis. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas 
da Rainha, 

Compro e vendo selos no
vas e usados, Portugal e 
Col6nias, Novos Palses Lin
gua Lusa e IEstrangeiroi', 
assim como todos os Temas, 
Blocos, Sobrescritos, etc. Re
meta Listas em duplicado e 
selo 16$00 para resposta a: 
Si!va Pereira, Rua Ant6nio 
Nobre, 43-2.°, Dto. - 1600 
Lisboa - Telef. 784816. 

Selos novos em circula~ao 
- Em liquida<;:z.o dos seus 
pedidos de selos au material 
filatelico, ;;ode enviar-nos se
los das emissoes de Portugal, 
para usa ,na correspond en cia. 
Uma boa ocasiao para desfa
zer-se do que tiver a mais. 
Sergio W. de Sousa Simoes 
- 2500 Caldas da Rainha. 

TEMOS .EM "STOCK.. MI
LHARES DE SERIES ESTRAN
GEIRAS NOVAS - Todos os 
palses, todos os temas. Den
teadas, nao denteadas. Blocos. 
Qualquer que seja 0 pals ou 
o tema que colecciona, expe
rimente enviar-nos a sua lista 
de faltas. Filatelia SERGIO 
W. DE SOUSA S,IMOES-
2503 CALDAS DA RAINHA. 

Folhinhas com os mais be
los carimbos de Portugal -
Estavam editadas ate fifnal 
de 1980, 457 folhinhas com 
marcas diferentes. Salvo 0 
numero ,um, esgotada (e que 
compramos ;por muito bom 
pre<;:o), esta a tempo de 
adquirir todo 0 conjunto. Em 
distribui<;:ao ,um catalogo-pre
~ario, que enviaremos gratis 
a simples pedido, bem _como 
amostras para quem nao as 
conhe<;:a. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

Sobrescritos do CI,ube com
pro qualquer quantidade. LEAL 
CRO. Av. Joao XXii : 43-2.° Dt.° 
1000 Lisboa: 

Jorge Vieira, Avenida da 
Boavista, 713-4.° Dt.o - 4110 
Porto. Pretende por compra 
au troca selos perfurados de 
Inglaterra, Fran<;:a, Portugal e 
Ex-CoI6nias. Base de compra 
10 % de catalogo. Tambem 
pretende por troca au compra: 
provas, erros, "especimens» 
e cartas pre-filatelica J ate 
1930. 

Voce que sabe escolher, .. 
pois clarol Escolhe folhas em 
formato internacional nos mo
delos Normal, Extra ou Ll\Jxo, 
para montagem das suas 
colec<;:oes, editadas por Ser
gio W. de Sousa Simoes _ 
2500 Caldas da Rainha. Amos
tras contra esc. 80$O() para 
despesas, logo deduzidos na 
primeira compra. 

Por 400$00 de valor facial 
de Portugal, A<;:ores e Madei
ra, selos e blocos novos, Eu
ropa 19!80 a 1984, dou 30 ,F.F. 
(,facial) em selos novas de 
Fran<;:a' (quadras), - ,DELNEU
VILLE, 9 - Quai ,Boverie 
4020 Liege - ·Belgique. 

MOEDAS da fndia Portu
guesa, algumas nao circula
das. SELOS da fndia, Mo<;:am
bique, Timor, novas e iusados. 
Pacotes, Maximose !FOC. 

L. M. de Noronha, Homeo
pata. 

Rua Alexandre Heroulano, 
19-6.° 

1200 Lisboa, Telef.: '557'527. 

Pacotes com sel_os tema
ticos e ·por ,palses - 0 mais 
completo conjunto de temas 
jamais apresentado. Solicite 
pre<;:ario. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

Troco par 100/ 200 selos de 
Portugal dou 125/e50 de todo 
o Mundo. Rudolf BOhln. Neuer 
Hieb 5, 0-3550 Marburg. Ale
manha. 

NOS N.!.O VENDEMOS APE
NAS PACOTES DE TIRAS 
PLAST,ICAS, DAMOS T AM
BEMI Ig'ualmente classificado
res, e 'pacotes de se!os tema
ticos (mais de duas dezenas 
de temas diferentes). Pe<;:a a 
circular "QUERO RECEBER 
COMPLETAMENTE GRATIS». 
Filatelia S~RGIO W. DIE 
SOUSA SIMOES - .2600 CAL
DAS DA RAINHA. 

Novas emissoes de todo 0 
mundo por parses e temas -
Esta e uma das nossas gran
des especialidades! ,Melhores 
pre~os e desejo de servir bem. 
Pe<;:a circular de inscri,ao 
prontamente enviada. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Rainha. 

Selos venda e compro, no
vas e lusados. Continente e 
ex-coI6nias. ·Bons pre<;:os. M. 
Leitao. Rua H. ILote 19-1.° 
Frente. Casal S. Bras, 2700 
Amadora. 

P,RECAR10 POR PAfS,ES -
Se V. colecciona qualquer pars 
estrangeiro, desde Affganistao 
a Hong-Kong, interessa-Ihe re
ceber este nosso pre<;:ario, 
repleto de series completas 
novas. tDescreve mais de 100 
palses e 80 temas, num total 
de cerca de 18000 series dife
rentes. IEnviamos gratjs para 
Portugal. ,para 0 estran'geiro, 
remeter 0 equivalente a $2,00 
USA mesmo em notas au se
ries novas. Filatelia SIERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALOASDA RAINHA. 

VENDO: FOCs, postais ma
ximos, carimbos, cartas anti
gas, correia aereo, provas, 
erros, ensaios, pr-e-filatelia, 
inteiros postais. B. F. e outros. 

COMPRO: Pre.filatela, car
tas e -postais maximos- anti
gas, erros, Iprovas, ensaios, 
etc. Pago bons ,pre<;:os. 

Felix da Costa 'Jlha - Bairro 
da Ponte - Telef. 44429 -
2065 Alcoentre. 

Para venda, disponho de 
selos novos e .usados de Por
tugal, em series completas e 
isolados, blocos e envelopes 
de 1.° dia, assim como c!assi
ficadores estrangeiros de va
rios tamanhos. S6 a coleccio 
nadores. Pedidos a Pedro 
Jose Waddington Peters -
Av. Joao Cris6stomo, 81-4.°-
1000 LISBOA. 

ARECA'RIO TEMATICO 
Desde ,Arqueologia, Arte, As
tra, Aves, Avia<;:ao, ate Teatro, 
Tecno!ogia, Transportes, Tu· 
rismo, Telecomunica<;:oes, Uni
formes, Veroulos Motorizados, 
e Xadrez, de tudo vai en con
trar no pre<;:ario tematico 
agora em distribui~o. Sao 
mais de 100 'palses, cerca de 
80 temas e 8000 series novas 
descriminadas. Enviamos gra
tis ,~ara Portugal. Para 0 es
trangeiro, remeter 0 equiva 
lente a $2.00 USA !para partes, 
mesmo em notas ou series 
novas. Filatelia SERG:O W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

COMPRO-TAOCO - Pe~as 
circuladas da Companhia de 
Mo<;:ambiqtle, Niassa, touren
<;:0 Marques, Quelimane, Kion
ga, Zambezia. Respondo sem
pre. Paulo Sa Macl1ado 
Rua Direita das Campinas, 33 
- 4100 PORTO. 
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ANUNCIOS ECONOMICOS 
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Europa de Leste. Ofere~o 
aos melhores pre;os ssries 
novas tematicas ou outras, 
incluindo novidades. F. ,lou
reiro, Rua Eng.o Ferreira Mes
quita, late A-1.0 0 - 1000 
Lisboa. 

Me interessa cartas Ipre-fi:a· 
telicas de Portugal. Compro 
o cambia par 'novedades Es
pana. ,Enviar fotocopias y lis
tas precios. G. Martin
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Esto.u interessade em tre
car seles cem celeccienade
res de Pertugal e ex-Celcnias. 
S5ries nevas de pintura e se
ries nevas e usadas das ex
-Celonias. Oferec;:e series N. e 
U. de Cuba 1962/ 1984. Base 
Yvert eu sele per sele. Cer
respendencia em espanhel, 
ingles eu frances. Julie Blanco. 
Castille. Av. Les Pines, 172. 
E/ N Cisneres y Finlay Les 
Pines. Habana 1·8. Cuba. 

Cherche cerresp. echo the
matique. 

Ceramique-Percelaine. 
F. Palma Leal - C. Palma 

Baixo., 47-B. 
1600 Lisbea. 

COMPRO Beletins de C. F. 
P. n.08 14, 40, 193, 283 e 289. 
Fernando. Ideias. Rua Re:;alia 
de Castro., 1-2.° Esq. 1700 
LIS BOA. 

Trece carimbes, flamulas e 
sebrescrites especiais de tede 
0. mundo., per carimbes e se-
10.5 de Pertu2al eu de Oes:e 
eurepeus. 

Respesta ae n.O 300. 

Pretende seles neves de 
Pertugal e ex-Cel,cnia3, ante
rieres a 1920. Deu se:os ne
ves e usades, bilhetes c estais, 
aerogram as, BF, bleces, pes
tais maximes, FDC, sebrescri
tes cememeratives e meeda1 
de Pertugal e ex-Cel' nias. 
Waldemar Silva. Rua David 
Afense Meutinhe. 100 - 4435 
Rio. Tinte. 

Deseje trecas. Base Yvert. 
Sinferiane Sarda. Avda. Pere 
el Cerimenies n.O 23 A. 4.0-S.0 
- Reus - Espanfia. 

L. M. de Neronha. M. H. M .• 
D. H. Sc. (India) . 

Hemeepata. 
Telefenes: 554087, 53451 2 
Resid ; ncia: 55 71527. 

TROCO seles de Brasil , des 
paises da Eurepa (incl. RFA, 
CH e Austria) e tematices 
canmbades centra seles de 
Pertugal. Dr. Oberacker, R. 
Cens. J. Silvestre Ribeiro.. S, 
7.°. Dt." -1600 Lisbea. 

Deseje trecas de se!es. 
meedas, .. seuven irs... etc .• 
cem tede 0. munde. Corres
pendencia: frances. ing ' es eu 
espanhel. 

Juan Gil Mateu. Urb. "La 
Gran·a... C/ Menerca, n.O 7. 
43006 Tarragena. Espanha. 

A. MASCARENHAS PEREiRA 
R. Artur Ferreira da Silva, 

2-2." Dt.o 

1 BS5 Mescavide. 
TROCO - COMPRO 

VENDO. 
BILHETES POSTAIS, CAR

TAS, ACCOES, ETC. RESPON
DO SEMPRE A TODAS AS 
RESPOSTAS DEVIDAMENTE 
VALORIZADAS , 

COMPRO " Lusiadas .. (Per
tugal), cartas, r:estais, ambu
lancias, carimbes franceses, 
neminatives, ensaies, prevas. 
erres, bleces. r:aquebets. 

Inscri ; oes marginais: im
presseres e numeres de ebras. 

Respesta: Apartade 90. 2751 
Cascais Cedex . 

SELOS Material Filatelico 
(Farol) 

Album de Pertugal e estrangeire, 
capas, estejes, c:assificaderes, felhas 
seltas, expesiteres, pinc;:as, e tede 0. 

material desat cenhecida marca alema 
pedera encentrar no. representante em 
PORTUGAL 

PORTUGAL, EX-COLONIAS E 
ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 
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JORGE M. S. LOPES 
Rua S. Nicolau, 26 - 4.° - Sala 3 
1100 LlSBOA-Tele:one 878360 

H. Santos Viegas 
RUA 1.° DEZEMBRO, 45-3." 

TELEF. 36 \58 52 

1200 L1SBOA 

Filatelia iC N Ulllismatica iC Medalhfstica 
Selos 'de Portugal e Ultr,amar, novos e usados - se'los 
temaricos - er'ros e variedades - inteiros - posta is 
aerogramas - FDC e comemorativos. 

• 
Classificadores - Catalogos Nadonais e Estrangeiros -
albuns - lupas - pinc;:as, 'etc ... 

• 
Moedas de p.ortugal e Ultramar - moedas estrangeiras 
- medalhas e placas comemorativas - capas e folhas 
para moedas. 

Galeria Filatelica e Numismatica do Porto 
Rua do Almada, 323 - 4000 PORTO 

AGRADECEMOS A SUA VISITA 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro 

Novldades. Temalicos. 
Sobrescritos de 1.° dla 

TODO 0 MATERIAL FILAnLiCO 

Bastos & Campos, L. da 

R. Maria Andrade. 55 - Tel. 8341 08 
1100 LlSBOA PORTUGAL 

PORTUGAL - COlONIAS 
- ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUIER 

PAIS I TEMA 

CONTACTE-NOS 

J. ELL (Herdeiros) 
CASA FILAT~LlCA 
FUNDADA EM 1940 

--~--

SEries completas novas de Portugal. 
Temos em stock quase todas as 
series de 1940 ate a data. 

DESCONTOS ESPECIAIS 
PARA COMPRAS DE VALOR 

SUPERIOR A 10000$00 

--*--
Rua da Prata, 184 - 2.0 Esq. 

Telefone 87 75 08 
1100 LISBOA 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartade, 135 - FARO 8002 ANUNCIE NO BOlETIM ,DO 

ClUBE FllATELlCO DE PORTUGAL 
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M. ALBUQUERQUE 
58, St. Marks Road 

LONDON, W. 10 - ENGLAND 

Grande Stock de Intelros Postais 
de Portugal e Terrlt6rios 

Ultramarlnos 

CARTAS PRiE-ADESIIIIAS 

Compra e Venda de Colec'toes 
Catalogos Estrangeiros, A!buns 

e outro material filatelico 

Consulte-nos Ou enyle hoje mesmo 
os seus pedldos 

Aceilamos cheques em ESCUDOS 

s6 para pagamenlo dos nossos 

forneclmentos 

V. s6 tera vantagem em comprar 
selos noutro Pais! 

Os nossos leiloes apresentam se!os 
isolados, saries, literatura e colecr;:oes 
de todos os Paises do Mundo. Os 
exemplares raros ou de maior interesse 
sao apresentados em fotografia nos 
nossos catalog os. 
Licitar;:oes at raves do correio. 

, 

GRATIS 
Escreva ja e enviar-Ihe-emos gratis 
2 catalogos dos pr6xlmos lei!oes. 

Hopkins Stamp Auctioneers Ltd. 
2, Falrwaler Road, Cardiff, 
Greal Britain, CF5 2XR. 

a~·-
GRANDE STOCK DE SELOS 

DESC.30% 

til ,. 

. \8£1 

• 

• 

C SA NTANA • • 
FILATELIA TEM! TICA OU POR PAisES 

GRANDE STOCK 

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO 

EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

Em sar-ies completas, novas, e sem charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prec;os 

REMESSAS PARA TODO o PArS. Consulte-nos 

AV. DA LIBERDADE, 157 _1.° 

(Metro: AVENIDAj 

1200 LIS B 0 A- Telef. 561539 • 

CASA A. MOLDER Domingos do Sacramento 
Mercado Fllatellco de Lisboa 

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101-3.° 

1200 LlSBOA - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

Rua do Cruclflxo, 26 - Telef. 324891 
1100 LISBOA 

Variado sortido de series completas 
e se!os isolados, de Portugal 

e Ultramar 
SELOS DE PORTUGAL E UL TRAMAR 

e a nossa grande especlalldade 
Todo 0 material necessario 

ao Fllatellsta 

SELOS DE TODO 0 MUN,DO 
PARA TODOS OS TEMAS 

Exposltlio permanente de Selos em 
15 yltrlnes do IUrio do res-do-chiio 

e no 3.° andar (eleyador) 

COMPRA - VENDA 

Execuy'io rAplda de pedldos 
por correspondincla 

Albuns de Portugal, Ultramar 
Edllj:oes Domingos do Sacramento 

FISCAIS - Portugal e Col6nias 

compr-o selos, provas, ensaios 
e documentos com selos 

J. HOLLY 
Avenida Infante Santo, 50-5.° Esq. 

LlSBOA 

35 



34 

M. ALBUQUERQUE 
58, St. Marks Road 

LONDON, W. 10 - ENGLAND 

Grande Stock de Intelros Postais 
de Portugal e Terrlt6rios 

Ultramarlnos 

CARTAS PRiE-ADESIIIIAS 

Compra e Venda de Colec'toes 
Catalogos Estrangeiros, A!buns 

e outro material filatelico 

Consulte-nos Ou enyle hoje mesmo 
os seus pedldos 

Aceilamos cheques em ESCUDOS 

s6 para pagamenlo dos nossos 

forneclmentos 

V. s6 tera vantagem em comprar 
selos noutro Pais! 

Os nossos leiloes apresentam se!os 
isolados, saries, literatura e colecr;:oes 
de todos os Paises do Mundo. Os 
exemplares raros ou de maior interesse 
sao apresentados em fotografia nos 
nossos catalog os. 
Licitar;:oes at raves do correio. 

, 

GRATIS 
Escreva ja e enviar-Ihe-emos gratis 
2 catalogos dos pr6xlmos lei!oes. 

Hopkins Stamp Auctioneers Ltd. 
2, Falrwaler Road, Cardiff, 
Greal Britain, CF5 2XR. 

a~·-
GRANDE STOCK DE SELOS 

DESC.30% 

til ,. 

. \8£1 

• 

• 

C SA NTANA • • 
FILATELIA TEM! TICA OU POR PAisES 

GRANDE STOCK 

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO 

EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

Em sar-ies completas, novas, e sem charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prec;os 

REMESSAS PARA TODO o PArS. Consulte-nos 

AV. DA LIBERDADE, 157 _1.° 

(Metro: AVENIDAj 

1200 LIS B 0 A- Telef. 561539 • 

CASA A. MOLDER Domingos do Sacramento 
Mercado Fllatellco de Lisboa 

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101-3.° 

1200 LlSBOA - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

Rua do Cruclflxo, 26 - Telef. 324891 
1100 LISBOA 

Variado sortido de series completas 
e se!os isolados, de Portugal 

e Ultramar 
SELOS DE PORTUGAL E UL TRAMAR 

e a nossa grande especlalldade 
Todo 0 material necessario 

ao Fllatellsta 

SELOS DE TODO 0 MUN,DO 
PARA TODOS OS TEMAS 

Exposltlio permanente de Selos em 
15 yltrlnes do IUrio do res-do-chiio 

e no 3.° andar (eleyador) 

COMPRA - VENDA 

Execuy'io rAplda de pedldos 
por correspondincla 

Albuns de Portugal, Ultramar 
Edllj:oes Domingos do Sacramento 

FISCAIS - Portugal e Col6nias 

compr-o selos, provas, ensaios 
e documentos com selos 

J. HOLLY 
Avenida Infante Santo, 50-5.° Esq. 

LlSBOA 

35 



M
U

SE
U

 D
O

S 
C

T
T

 
R

ua
 D

. 
E

st
ef

in
ia

 n
.·

 1
75

 
11

00
 L

IS
B

O
A

 
T

el
s.

 5
4 

61
 2

2 
e 

57
 7

8 
05

 

EN
TR

A
D

A
 

L
IV

R
E

 

~
 

H
/S

T
O

R
IA

 
D

O
S

 
C

O
R

R
E

/O
S

 
-

D
A

 
M

A
L

A
 

P
O

S
T

A
 

A
O

S
 N

O
S

S
O

S
 

D
/A

S
 

-
/
/
/
-

H
/S

T
O

R
/A

 D
A

S
 T

E
LE

C
O

M
U

N
/C

A
C

;O
E

S
 -

T
E

LE
G

R
A

F
/A

, 
T

E
LE

F
O

N
E

 
E

 R
A

D
/O

E
LE

C
T

R
/C

O
S

 A
T

R
A

V
E

S
 D

E
 A

P
A

R
E

LH
O

S
 E

M
 F

U
N

C
/O

N
A

M
E

N
T

O
 

-
/
/
/
-

C
O

L
E

cC
;A

o
 C

O
M

P
LE

T
A

 D
E

 S
E

LO
S

 P
O

R
T

U
G

U
E

S
E

S
 

(/
N

C
LU

IN
D

O
 /

LH
A

S
 E

 A
N

T
/G

A
S

 C
O

LO
N

/A
S

) 

D
E

 T
E

R
C

;A
 A

 S
A

B
A

D
O

, 
D

A
S 

10
 A

s 
12

 E
 D

A
S 

15
 A

s 
18

 H
O

K
A

S 

E
N

C
E

R
R

A
 A

O
S 

D
O

M
IN

G
O

S
. 

SE
G

U
N

D
A

S 
E

 F
E

R
IA

D
O

S
 

V
IS

IT
 A

S 
G

U
IA

D
A

S 
C

O
M

 M
A

R
C

A
C

;A
O

 P
R

E
V

IA
 

V
E

N
D

A
 D

E
: 

B
llh

e
te

s 
P

o
st

a
is

: 

M
A

L
A

 P
O

S
T

A
 -

F
A

R
D

A
M

E
N

T
O

S
 

T
E

LE
G

R
A

F
O

 -
T

E
LE

F
O

N
E

 

-
/
/
/


D
IA

P
O

S
/T

/V
O

S
 -

A
U

T
O

C
O

LA
N

T
E

S
 

D
E

 R
E

P
R

O
D

U
C

;A
o 

D
E

 S
E

LO
S

 
P

U
B

U
C

A
C

;O
E

S
 C

U
LT

U
R

A
/S

 



M
U

SE
U

 D
O

S 
C

T
T

 
R

ua
 D

. 
E

st
ef

in
ia

 n
.·

 1
75

 
11

00
 L

IS
B

O
A

 
T

el
s.

 5
4 

61
 2

2 
e 

57
 7

8 
05

 

EN
TR

A
D

A
 

L
IV

R
E

 

~
 

H
/S

T
O

R
IA

 
D

O
S

 
C

O
R

R
E

/O
S

 
-

D
A

 
M

A
L

A
 

P
O

S
T

A
 

A
O

S
 N

O
S

S
O

S
 

D
/A

S
 

-
/
/
/
-

H
/S

T
O

R
/A

 D
A

S
 T

E
LE

C
O

M
U

N
/C

A
C

;O
E

S
 -

T
E

LE
G

R
A

F
/A

, 
T

E
LE

F
O

N
E

 
E

 R
A

D
/O

E
LE

C
T

R
/C

O
S

 A
T

R
A

V
E

S
 D

E
 A

P
A

R
E

LH
O

S
 E

M
 F

U
N

C
/O

N
A

M
E

N
T

O
 

-
/
/
/
-

C
O

L
E

cC
;A

o
 C

O
M

P
LE

T
A

 D
E

 S
E

LO
S

 P
O

R
T

U
G

U
E

S
E

S
 

(/
N

C
LU

IN
D

O
 /

LH
A

S
 E

 A
N

T
/G

A
S

 C
O

LO
N

/A
S

) 

D
E

 T
E

R
C

;A
 A

 S
A

B
A

D
O

, 
D

A
S 

10
 A

s 
12

 E
 D

A
S 

15
 A

s 
18

 H
O

K
A

S 

E
N

C
E

R
R

A
 A

O
S 

D
O

M
IN

G
O

S
. 

SE
G

U
N

D
A

S 
E

 F
E

R
IA

D
O

S
 

V
IS

IT
 A

S 
G

U
IA

D
A

S 
C

O
M

 M
A

R
C

A
C

;A
O

 P
R

E
V

IA
 

V
E

N
D

A
 D

E
: 

B
llh

e
te

s 
P

o
st

a
is

: 

M
A

L
A

 P
O

S
T

A
 -

F
A

R
D

A
M

E
N

T
O

S
 

T
E

LE
G

R
A

F
O

 -
T

E
LE

F
O

N
E

 

-
/
/
/


D
IA

P
O

S
/T

/V
O

S
 -

A
U

T
O

C
O

LA
N

T
E

S
 

D
E

 R
E

P
R

O
D

U
C

;A
o 

D
E

 S
E

LO
S

 
P

U
B

U
C

A
C

;O
E

S
 C

U
LT

U
R

A
/S

 



COLECCIO~ 
£' DESCOBRlRV-

CoIeccIonar MIos ~ • dellcobrlr 
Porluglli. Parte para _ detcoberta com est. 
IIvro original ou com .. Cartelraa Anuala doe 
Comtloa. 

Portugal em SeIosIIn Stamps. 0 IIvro que c:onvIdII 
alar e e ver os seIos portug_ oomo 
exprenio de culture. Ed~ blllngue. Um 
presente de prestIgIo IntemacIonaL 

C8rtalraa Anuals doe Col'l'llloa. oa .. loa de todo 
o ano, de uma 56 vez, para _ mala f6c1l 
colecclonar. Um presente para qualquer Idade. Selos~ 

lmagens que valem sempremais 




