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Confessamo·nos verdadelramente senslblllzados pelas provas de apre,.o que temos
recebldo da parte dos nossos leltores. Conhecendo·se 0 tradlclonal retralmento dos
fliatelistas para escreverem, fomos autenticamente surpreendldos palo volume de corres·
pondencla que recebemos com apreclat;6es extremamente agradavels a actual fase
desta Revlsla.
Reglste·se que as mlsslvas porvleram nao s6 dos mals dlferentes pontos do Pais
como tambem do estrangelro. E tambem foram numerosos os que pessoalmente teceram
slmpatlcos eloglos.
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Excepclonalmente a Revista compo ria 40 paglnas. Mesmo asslm, flcaram por publlcar alguns Interessantes trabalhos pelo que sollcltamos aos seus autores que nos seja
rei eva do 0 facto.
Para obvlar 0 inconvenlente, eslamos ja a aprontar 0 numero correspondente a
Malo/Junho 0 qual contamos dlstrlbulr bastante antes de atingldo 0 prazo de do Is
meses, ora em vigor.
A proposlto, permltlmo-nos chamar a atent;80 dos leltores para a clrcunstAncla
desta Revlsta continuar a manter a regularldade da sua saida. Com efetio, este e um
dos objectlvos a que nos esfor,.amos (e esfort;aremos) por cumprlr.
Por falar em flnalldades, estamos esperant;ados em alcant;ar no proximo numero
os objectlvos de curto prazo a que nos propusemos, alnda que, ja 0 dlssemos antes,
ja estejamos a trabalhar nos de medio prazo.
Esperamos pols consegulr contlnuar a merecer a conflant;a dos leltores e consoclos e contrlbulr para um cada vez malor prestlglo desta Revlsta - argilo do Clube
Fllatellco de Portugal. •
A. SILVA GAMA
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INTEIRO

por Alves Coelho

no nosso 38. 0 Leilao

21 - 24 Abril 1985
HOTEL INTERNACIONAL, ZURIQUE-OERLIKON
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(<<M'aximusl> 4.a parte, Cabec;:as pequenas ); PORTUGAL E

r.1"ssica~ \:

Grecia

COLONIAS (a
ultima e a parle mais imporlante da colec'tao Leote); Canada, Nova

Esc6cia e Col6nias Britanicas (cartas classic as ); Noruega (duas importantes
colecc;:oes, arquivo de cartas) ; Italla e Estados Italianos (Sicilia em particular) ;
Austria e Levante; Sul ..a; Correio Aereo; interessante selec!(ao da Asia, America
do Sui e Medio Oriente com uma importante secc;:ao da Arabia Saud ita, assim
como colecc;:oes e lotes para negociantes, etc.
Leilao publico e apresentado em dois cataiogos:
N.o 1: Escandinavia, Gra-Bretanha e Commonwealth, Ultramar. Correio Aereo.
N.o 2: Europa.
A venda 'Por ofertas compreende -uma selecc;:ao do MUNDO INTEIRO no catalogo iN.v 3.
(Prazo limite para aceitac;:ao das licitac;:oes: 24 de Abril d~ 1985) .
Catalogo 1, 2 ou 3: 20 francos sufc;:os, cada (envio p~r aviao)·

a

DAVID FELDMAN S.A.
Caixa Postal 81, 1213 Onex, Geneve, Suisse
Escrit6rio: 175, route de Chancy, Geneve, Suisse
T<elefone: 572530 (3 linhas)
Telex 422757 DFSA CH

Uma crianc;a e futuro. Um cravo encarna·
perfume cheio de sangue palpitante.
o silencio de uma espingarda meigamente
transformada em solitario in spira reconstruc;ao em paz. tranquila, segura, com amor
do

e

que se desprenda do regac;o de uma Raill/la
Santa, de uma Mae digllificada.
Este, para n6s, 0 melhor quadro do 25
de Abril decorado por um dos muitos
car'mbos comemorativos. E que traduz, e'))
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e/evado grau, um sonho revolueionario nas·
eido de uma modifiear;ao politlea sem com·
bates fratieidas.
25 de Abril entrou na Hlst6ria por ini·
eiativa das Forr;as Armadas imediatamente
secundadas 'Pelo povo. De tal modo os cora·
r;oes vibraram, de tal modo se e/evaram
cantieos a liberdade, que ainda hoje nao
se encontrou a estabilidade politica, esta·
bilidade sem estagnar;ao, mas slm na busca
do melhor equilibria social.
Esse movimento proporcionou tanta ale·
gria e tao grande entusiasmo generalizado
que se reflectiu na filatelia e na mareofilia.
He em tudo uma forte tonalidade afectiva.
quer nos selos, quer nos carimbos, e supo·
mos que nenhum outro aconteeimento pro·
vocou tanto trabalho aos correios.
Numa tentativa para enumerar tudo 0 que
se fez, indicamos se/os e carimbos que
conheeemos:

o

18-12-74 emissao Movimento das For·
Cas Armadas de 25 de Abril Fdc em
Lisboa, Porto, Coimbra e Funehal.
1.2.75 - Carimbo comemorativo .Dinami·
zaCao Cultural - APFT - Inaugurar;ao Porto •.
8-2-75 -

Idem -

Fecho.

21-3-75 emissao Campanha de Din3mizar;ao Cultural e Esc/arecimento Civic;)
- Fdc nas mesmas cidades.
1975 - flamulas .Um pais novo Povo - DinamizaCao Cultural» .

MFA

23.4.75 - emissao 1.0 aniverserio do Mo·
vimento de 25 de Abril - Fdc nas mesmas
cidades.
2.5.75 - Carimbo comemorativo da Expo ·
sir;ao 25 de Abril - FIL - Lisboa.
18.4-77 -

Flamula .3 an os pela liberdade
Lisboa 2 e Porto.

e demoeracia. -

20-4-78 - Flamula 25 de Abril Liberdade Lisboa 2.

Dia da

25-4.78 Carimbos comemorativos em
Lisboa e Porto: 25 de Abril - Dia da Liber·
dade.

25-4-78 - Sobrescrito editado pe/a Junta
de Freguesia da Penha de Franca da sua
Exposi~ao Filatelica-25-4-78.
8-12·78 - Carimbo comemorativo do COil·
gresso dos Sindicatos da Metalurgia e Me·
talomecanica «Em reforr;o da unidade - Em
defesa das conquistas de Abril •.
25-4-79 Bilhetes Posta is desenllados
por dois jovens de 13 anos do Liceu Nacio·
nal de Leiria Carimbos comemorativos
em Lisboa, Porto. Coimbra. Funehal e Pontd
Delgada.
26-4-79 - Flamulas .Dia da Liberdade Democracia - Justir;a Social - Descoloni·
zaCiio •.
25-4-84 - emissao .10.° aniversario da Re·
voluCao do 25 de Abril. - Fde em Lisboa.
Porto, COimbra, Funchal, Ponta Delgada e
Faro.
25-4-84 .Tempos de Mudanr;a As
revolucoes mostradas pelos selos. - Expo·
siCao dos CTT no Forum das Picoas com
utilizar;ao do carimbo de 1.° dia.
25-4-84 Carimbo .XII Mostra CFJF
25 de Abril sempre CTT Torre c!3
Marinha.

ERRARE HUMANUM EST

Reacende·se a polemlca relatlva aos selos aluslvos a TAP quanto
as datas e respeclivos eventos que eles comemoram.
'
Reglstando·se que a, dlgamos, controversla, remonta praticamente
a ocaslao em que foram emltldos os exemplares de 1963, recorda·se
que 0 seu reactivar tem origem num artlgo da Revlsta britanlca, .. Stamp
Lover.. que transcrevemos no nosso numero 326 0 qual no que diz
respeito aos selos da companhla aerea nacional, mereceu, um escla·
recimento desta Empresa, publica do no numero 328 da nossa Revlsta.
Parece·nos que se torna imprescindlvel a clarHlcac;ao deflnltlva
~a . situa~ao. Julgamos qu~ 0 trabalho que a segulr se publica, cons·
tilul uma magnifica conlrlbuic;ao para a sua soluC;ao.
Esla Revista flcara feliz e, se nos permltem, mesmo orgulhosa
por ser 0 veiculo que posslbllltara encontrar a verS80 final exacta
e Iimplda da questao.
'
As nossas colunas flcario, obvlamente, a dlsposlc;ao dos que even·
tualmente quelram pronunclar·se sobre a materia e multo em particular
dos TAP Air Portugal. (SG)

A VERDADE SOBRE AS DATAS
DOS SELOS DA TAP

25-4-84
Car/mbo 1.a Mostra Filatelica
de Odemira no 10: aniverserio de Abril.

por A mania Cabral Rega

MACAU - 29-8·75 - Fdc comemorativo
1.· dia drculaCao dos selos relativos ao
1.° aniversario do 25 de Abril.
Outros selos e carimbos poderiamos
acrescel1tar, tais como os relativos .'j
Assembleia Constituinte (1975). Dia do Tra·
balhador (1981), Constituicao de 1976, mas
deixamos ao criterio do leitor a SUa inc/{/·
sao na lista especialmente dedicada ao 25
de Abril.
Sendo ainda possivel que 110S ten/lam
escapado alguns carimbos, 0 que fico(l
escrito deve bastar para que urn eventual
interessado comece neste risonllo (?)
Abril uma co/ecr;ao que dificilmente mor·
rera na memoria dos hom ens.

Em 22 de SelJembro de 1944 com 'a publicac;:ao do decreto tlei n.' 33 969 e criado 0
- Sec-retariado da Aeromiutica Civil., dependente da Presidenoi·a do Conselho. Pouco
tempo depois, tomou posse, com a func;:ao
de director, 0 Ten. Coronel Piloto Aviador,
Humberto Delgado.
No die 14 de tMarQo de 1945 (ordem de
serV'ic;:o n.' 7) sao 'criados os Transportes
Aereos Portugueses, ,vulgarmente connecidos .pela slgls TAPe nomeados I()S seus pli'meiros quatro func;ona'rios. P,ortanto, julgsmos ser esta data iprecisa que no capitulo 5.° da O. S. n.o 7 cria a Secc;:ao de
Tr<lnsportes Aeneas, aquela que devera ser
consider<lds a do seu 'inicio.

o problema da sua denominac;:ao .(se Sec<;:ao de Transportes Aereos se Transportes

Aereos Portugueses) conforme se lPodara
ver no fac·simile da ordem de sellllico n: 7,
5
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tempo depois, tomou posse, com a func;:ao
de director, 0 Ten. Coronel Piloto Aviador,
Humberto Delgado.
No die 14 de tMarQo de 1945 (ordem de
serV'ic;:o n.' 7) sao 'criados os Transportes
Aereos Portugueses, ,vulgarmente connecidos .pela slgls TAPe nomeados I()S seus pli'meiros quatro func;ona'rios. P,ortanto, julgsmos ser esta data iprecisa que no capitulo 5.° da O. S. n.o 7 cria a Secc;:ao de
Tr<lnsportes Aeneas, aquela que devera ser
consider<lds a do seu 'inicio.

o problema da sua denominac;:ao .(se Sec<;:ao de Transportes Aereos se Transportes

Aereos Portugueses) conforme se lPodara
ver no fac·simile da ordem de sellllico n: 7,
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talvez ~a est'lVesse na mente do leg:slc:do r
pois na sua aHnea d) diz 0 seguinte . 0 expediente levara 0 timbre T e os processos
a indicac;fio Transportes Aereos Portugue·
ses".
A 'emissao dos selos do ano de 1963 [So F.
922/24) comemora 0 10.· aniversario: 1953·
·1963. I>.elo botetim n.· 328 do Clube Fi'latelico «fe I>.ortugal ,ficamos a saber que, afinal. comemora 0 10.0 aniversario da passa·
gem dos TAP a companhia pri,vada!...
A emissao dos selos do anD de 1979
[So F. C. a. 12/ 13) <:omemo:ra 0 35." aniversario dos TAP AIR PORTUGAL. Se esta data
esta certa a data da sua criar;ao seria 0
ana de 1944.
. Tendo s'do ,colocad~ em c:rcu/ayao a 21
ae Setembro, ju/'gamos que ,esta emissao
comemora a criayao do Seoretariado da
Aeronaut:ca OiIYi/. 'Pe/o decreta lei n: 33969
de 22SET44. Quanto a nos, a companhia foi
efiectivamente cri'ada no dia 14 de Ma.-co
de 1945. Donde se conclue, que em vez
do 35.· deveria figurar 0 34." aniversario.
art:go publicado no boletim n.o 326 tern
razao tle ser, visto que a em:ssao de 196J
e omissa 'na sua finalidade.
o artigo 'Publicado no boletim n.O 328
esciarece a t,;nalidade da emissao de 1963,
mas quanto a nos, nao esclarece a data

o

das origens da companhia, confundindo TAP
com Secretar;ado da Aeronautica CiVli!.
Nao podemos acabar simplistamente, ,,!Ein'
c;ando assim por falta de conhecimelltos,
desnecessaria con'usao entre os leito/es" .
Devera ser a propria companhia TAP AIR
PORTUGAL a esc/arecer, isso S'im, qual a
data da' sua criayao, para varificarmos se
as datas das emissoes estao correctas, doa
a quem doer.
Pelos notic.arios filatelicos n: 14/85 e
13/85 ,ficamos a saber estar em comemu·
ra(fao 0 40.· aniwersario da TAp·AIR P09TU·
GAL e que uma f/amula publicit{lndo 0 acon·
tec;imento estara 'em funC'ionamento de 20
de FevereiTo a' 21 de Maryo deste ano.
Pela nossa crono'l'ogia ~ulgamos que est::
flamula 'nepoe a IVerdade dos factos, sendo
a ,unica coisa que ifdlatelicamente esta cor·
recta na Hlatelia ~':'gada aos TAP.
Finalmente lamentamosestar em desa·
cordo com 0 Departamento de Rela(foes
PUbHcas da TAp·AIR PORTUGAL, mas julpa·
mos qu:e a verdade e para ser dita.
Justirliicar um ,erro, e ,errar_ de outra ma·
neira mas quanto a nos multo mais grave,
motivo porque lelaboramos esta prosa no
sent-ido do esclarecimento de verdade dos
factos.
A se"ie do 10.· aniversario nao comemora
nada e a do 35.", muito menDs .

Reproduz·se seguidamente a ORDEM DE SERVIC;:O
no texto, do Secreta ria do da AeronAutlca Civil.

n.O 7, cltada

ERRARE

HUMANUM

EST

ERROS NOS ERROS
De facto, parece haver qualquer erro de base no artlgo .. Errare Humanum est" que
Inserlmos no numero 326 desta Revlsta, reproduzldo da conceituada publlca; ao brltAnlca,
" Stamp Lover... Na verdade, Iulgamos jA de maslados os lapsos cometldos pelos autores.
E sao eles tanto mals censurAvels porque chamaram a atenc;ao para erros que aflnal
nao exlstem. TerA havldo desconhecimento das materlas, falta de Informac;ao, rmperfelC;20
ou mesmo ausAncla de pesqulsa, dlspllcAn cia? Somos levados a crer que slm - 0 que
e deveras lament6vel.
Mas queremos sallentar que estamos m uito satisfeilos por ter publicado esla traduC;80. Em primelro lugar porque esIA a f!ossi bllltar a correcc;ao de erros cometldos nesse
trabalho - se nao de todos, pelo menos de alguns. Por outro lado, permItiu que nos
esclareclmentos respecllvos fossem proporcio nados numerosos elementos a prop6slto dos
motlvos dos selos, os Quais poder!o servir a coleccionadores de vArlos temas nos quais
eles estejam incluldos. E essas interessantes n6tulas tAm tambem a vlrtude de proporclonar a generalldade dos leitores, determinad os conheclmentos do Ambito da cultura geral
que se Integram dentro do prlnciplo Inques 1I0nAvei de que a Fllatella e um Importante
melo de dlfusao da cultura.
NegA-lo, seria negar uma das pedras-base da problematlca Iilatellca, natu1'al e largamente utlIlzada na promoc;ao deste colecclo nismo.

ORDEM DE SERVIC;:O N." 7
Determino e informo:
5." -

UNIVERSO DA FILATELIA

SECCJl.O DE TRANSPORTES AEREOS

a) E criada a Secc;:ao de Transportes Aereos, dependente directamente do Director
e do Conselho Administrativo.
b) Ficam desde jt! fazendo parte desta secyao 0 Adjunto JOAQUIM TRINOADE
DOS SANTOS e pilotos LUIS CESAR TADESCHI DE BETTENCOURT e 13ENJAMIM
F.ERNANOO FONSECA DE ALMERA, funcionando 0 primeiro como ch'ete de secc;:ao.
c) Prestara servh;:o nesta secc;:ao 0 dactil6grafo eventual HEITOR LUIS CAMILO.
d) 0 expediente levan!! 0 timbre T e os processos terao a indicac;:-ao «Transportes
Aereos Portu,guesesn.
e) A distribuic;:ao de servic;:o e instrucao a dar aos mecanicos dentro da secc;:ao
dos Transportes Aereos Portugueses tica a cargo do capitao TADESCHI DE BETTEN.
COURT.

CLAUDIUS

Ignorantia differt ab errore
A Revi'sta .Stamp Lover" e os Senho. es
D, E. G. I'rvine e M. Seshold, sao no mini mo.
o maximo: Errare Humanum est. Corrigir e

Lisboa, 14 de Man;o de 1945

o DIRECTOR,
Humberto Delgado
6

pOT

divino. Mas manter constante
erro

e.

'0

nivel do

abusar do erro. ~ ignorancia.

A . N. de Vasconcelos

PTOLOMAEU

(138'180

D.N.E.)

A prosa do .Stamp Lover,, :
.{ ... j diz-se ter vivido dois mil anos
antes de Cristo (0 que esta notoriamente
em contradi{:Bo com a data das SU8s pub/ic8{:i3es sobre Astronomia - cerC8 do ano
150 da nossa era ( ... )>>
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Um ·amoroso chorrHho de disparates. Um
molho de broculos nao deve ter tanto buraco
nem ser tao embrulhado como este amontoado de aerros •. Nao se tratando do Clube
Filatelico de Portugal. nao se tratando de
defender a verdade historica e repor os
factos nesta infeliz caldeirada. nao nos
deteriamos mais do que 0 tempo para um
sorriso complacente . Mas a grave a situa«;:ao criada 180S iniciados. aOS 'estudantes.
aos distraidos, pOis que os mais esclarecidos apenas ,podem. como n6s, sorrir e
recorda-r.
A Enciclopedia • Combi Visual. traduzida
da Grande Enciolopedia Britiinica a a qUe
melhor riva'liza em dispa'rate e confusoes.
ERROS NOS SELOS?

Em 1969. a Republica Arabe do Yemen
emitiu uma serie designada por .Oescobert81S do Universo. - n.' 210 para 0 Cor.~eio
Ordinaria en.· 100 para 0 Correia Aereo e
as costumeiras sa-ries nao denteadas e os
blocos. 'sem numero no Yvert & Tellier .
A ·Inscric;ao do selo: ClaudiUS Ptolemy. 2
centuries B. C .• Greece.

Pto,lomeu foi um compilador de dad os
de outras cientistas. existentes na Bibiioteca
de Alexandria: Hiparco. Eratostenes de Alexandria '(poderiamos iniciar com os Chineses. mas s6 nao 0 fazemos por ter serias
duvidas da origem da Cultura Grega e nao
possuirmos elementos de base de consulta).
Chegaram aos nossos dias os mapas celestiais de Hiparco e Eratostenes. sabemos da
existenci·a dos traba!hos sobre 0 sistema
solar de Aristarco de Samos. tudo a resto
foi queimado. Como umll operac;ao radical
ao cerebro. onde os centros de memoria e
recordac;oes de uma civilizac;ao de 3000 anos
fosse 'para sempre rdestruidli. Os Caldeus.
l3abH6nios e Egipcios. como todos os povos
da terra tinham a Astronomia como uma
ciencia vital. Com 'Os Astms e (} seu estudo.
faziam as c01heitas. dividiam as estac;oes
e orientavam-se pelas estrell;!s. Toda a sua
arte. clencia e cultura provinham dos astros.
Ptolomeu a um mlstificador da Astronomia, esta teve de lutar 1500 anos para que
Coparnico. Giordano Bruno eGalileu Galllsi de Pisa, Ir,edescobrissem Aristarco de
Samos .(Copernico Ifaz-Ihe ~eferencia no
textooriginal. depois f.oi suprimido) .
Ptolomeu a um ASTROLOGO-uma pseudo
ciencia. semi mistica. baseada nos planetas.
so nos planetas . Nao 'I.eva em conta as
descobeil1:as da apoca no lCampo da astronomia : 0 movimento da terra em redor do
Sol. 0 eixo geogratico e seu movimento. etc.
Oiz-se !por ,exemplo que Marte :favorece
os atletas -oiz-se. mas bas'eado em fo rmulas erradas 'e conoe'itos ardi~osos .

YEMEN ARAB REPUBUC

'1
l

POSTAl:{

Na nossa colec«;:ao .Biologia Contra 18 Teologla. 'aparece Pto'iomeu como um dos mistifl:cadores da cielOcia que h8 1800 enos
disputam aos te61agtls 0 monop6Ho da explorac;ao da ignorancia e do medo.
8

Hoje, , com os computadores e em estudos
recentes nos ·Estados Unldos ,ds· Amarica .
foram ,analisados centenas de campeoes
olimpicos, vencedores de torneios universitarios. IlIceais e ata do ensino primario e
ve~i'ficou-s'e que a 'unica influencia comum
foi a influenoia da Partei'~ OU do Madico
Perliatra 00. Ginecologista. Nao .ha oem podia
haver. Os atletas saoinfluenclados pelo
gosto pela modalidade e fazem-se apas !l:reinos Ii'ntensivos e com muita di'sciplina '6 8UtO-dlsclplina.
A Astrologia a isto 'e mais alguma coisa .
A Astrologia a um sina~ de ignoriincia e de
decadencia. Ignorancia das I'ais naturais que
regem os movlmentos dos oastlros e .. . desde
o dia 9 de Maio de 1983 que deixou de ser
conslderada anatema, pella Igreja Cat6lica
Romana:

No dia 9 de Maio de 1983. 0 'Papa Neotomista. Karol Wojtyla. S. S. Papa Joao Paulo II. procedeu a tarefa ciclopica ,de autor.izar
a Terra a mover-se em torno de si p'ropria.
e '0 Sol a ter 0 lugar no centro do sistema
Solar e a aninhar-se nos suburbios da Via
Latea. (Tu a que tinhas razao Galileu Galilei:
Pur si muove).
Apos 2532 anos de Aristarco ,e 350
anos do julgamento de Gali!eu Galilei
- 22.V1.1633 - foi analisadoo processo e
Galileu ~eabilitado .
Mas nem uma so palavra para Hepatia
ou mordano Sruno. Temos fa que mais para
diante. talvez antes do ano 2000 sejam igualmente rea'bi~itados. e.quem 'sabe. aparec;am
belas ,Numinuras. saidas das maos piedosas
de Frades Copistas. com as obras de Protagoras. Esquilo e outros que nao chegaramainda ao· conhecimento da ciencia ...
Temos fa e esperanc;a nas ma:avilhas que
os Papas operam. Enfim temos ja um Universo que se move dentro dos Canones da
Santa Madre Igreja... com '1 ano de vida
fora da inquletante clandestinidade. nao
fosse <0 diabo tece-Ias e teriamos 0 Universo· !por todo. p'rocessado por heresia.
Martinho Lutero. smbora tivesse limpo os
estabulos das Augias. num acto Irevolucionario. queiml,ldo a excomunhao Papal. nao
estaisento de erro ao ,vituperar Copernico;
-As Pessoas dao ouvidoa um ASTROLOGO
pretencioso. este palerma. pretende inverter toda a ciencia .astronomica. ioventando
que a Terra gira! .. - fim de cita«;:ao. Coparnico foi .rel)bilitado em 1973 por S. S. Papa
Paulo VI.
A Astrologia ahoje um disparate fossil.
no campo ,da clencia. ,e ja nao tem a 'ben«;:ao
Papal do dogma fossilizado da limobi~idade
da Terra!
A Astrologil) a um sinal de decadencia.
po is mall vai 0 homem e 'a Soci'edade que
nao se recorre dos seus valores culturaIs.
artisticos e na forc;a e potencialidades dos
seus membros ipara .resolver 'Os seus proprios problemas e 'Ilecessite da intervenc;ao
das Estrell)s, dos Astros ou dos Oeuses.
Ptolomeu. astrologo. viveu entre
138-180 da nos sa era.

0()

ano

o .Almagest-. um tratado de Astrologia.
fOi publicado no ano 150 d.n.e. ,J: sem duvid'l
o fundador da pseudo ciencia da Astrologia.

Algumas oplnioes. nomeadamente ada ,1gre.ja
catolica durante alguns periodos. apoiaram-no. Pode em certa medida ser conslderarlo
um .descobridor do Un:iVerso. tal como
Miguel Angello que .fez ·introduzir a heresil;! peias Portas do Vaticano. atraves
dos seus frescos da Capela Cistina: Juizo
Final e Cr.iac;ao do Univers'o ou do Homem.
.0 JUIZO Fi·na'I., obra monumental em que
se vem os corpos evolucionando em redor
do Sol que 'Orna a Cabec;:a do ,Deus Cfiador.
como um halo de luz. Ora ,.A Criac;:ao do
Universo- Ie .. 0 JUIZO Final. nao sao mais
que os planetas e satalites ·em dlversas
fases dos seus movimentos. que. de forma
camuflada. entrar,am no Vaticano com pompa e clircunstancia. S. S. Paulo III d,eu-se
ao trabalho de ",estir lOS nus, '6nca~regou
Pietro Ar:etlno ,(Poeta pornografico) da pudibunda tarefa. Havia quem aventasse a ideia
de vestir igualmente ,as .estatuas!!!
Portanto ,e dentro da ideologia mitica e
mistica pode-se considerar Ptoilomeu e Migusl Angelo ,como descobridores do Universo pais ambos tinham conhecimentos Astronomicos. Equem somos nos para impedir
os ideali'stas de serem praticantes de uma
qualquer 'reI1igiao?
Agora so nao percebemos a razao porque
./1 Centuries G. C.• - tem de ser entendido por 2 mil anos antes de Oristo?
Na lingua de Shackespeare • • If Centuries.
traduz para a ,lingua de Gil Vicente. Seculo If.
Nao temos dUvidas. Sera que na Enc\clopedi'a Britiinica seja traduzido por Before
em ·vez de Beside como vem no Oicionario
de Ingles"Portugues? Centuries, Ina lingua de
80cage a seculos . Mil anos. seria a thausand. Ou nao?
Iremos tratar em futur os artlgos ,dos
-erros dos sel'os . de Ca~los Juan Finlay;
Aristote:les de Estagira ,e por fim. falaremos
de Santo Cyrilo de AleXiandria. Hepatia e
Alexandre. 0 Grande.
ERRATAS
No artigo «Unlverso dn Fllntella .. publlcado
:nimero anterior destn Revlsta. para aIem
de outras oequena5 «grnlhns», de que nos
penlt~l1clamcs. r€ssalvamos as segulntes, por
mais slgnlflcatlvas;
Nn Pag. 11. 7.' lillhn dn 1.' coluna. onde
se Ie 22 anos, deve ler-se 26 anos'
Na pag. 12. 44." Iinha. onde se'1e sec. III.
cleve ler-se sec. V.
110
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Chegaram aos nossos dias os mapas celestiais de Hiparco e Eratostenes. sabemos da
existenci·a dos traba!hos sobre 0 sistema
solar de Aristarco de Samos. tudo a resto
foi queimado. Como umll operac;ao radical
ao cerebro. onde os centros de memoria e
recordac;oes de uma civilizac;ao de 3000 anos
fosse 'para sempre rdestruidli. Os Caldeus.
l3abH6nios e Egipcios. como todos os povos
da terra tinham a Astronomia como uma
ciencia vital. Com 'Os Astms e (} seu estudo.
faziam as c01heitas. dividiam as estac;oes
e orientavam-se pelas estrell;!s. Toda a sua
arte. clencia e cultura provinham dos astros.
Ptolomeu a um mlstificador da Astronomia, esta teve de lutar 1500 anos para que
Coparnico. Giordano Bruno eGalileu Galllsi de Pisa, Ir,edescobrissem Aristarco de
Samos .(Copernico Ifaz-Ihe ~eferencia no
textooriginal. depois f.oi suprimido) .
Ptolomeu a um ASTROLOGO-uma pseudo
ciencia. semi mistica. baseada nos planetas.
so nos planetas . Nao 'I.eva em conta as
descobeil1:as da apoca no lCampo da astronomia : 0 movimento da terra em redor do
Sol. 0 eixo geogratico e seu movimento. etc.
Oiz-se !por ,exemplo que Marte :favorece
os atletas -oiz-se. mas bas'eado em fo rmulas erradas 'e conoe'itos ardi~osos .

YEMEN ARAB REPUBUC
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Na nossa colec«;:ao .Biologia Contra 18 Teologla. 'aparece Pto'iomeu como um dos mistifl:cadores da cielOcia que h8 1800 enos
disputam aos te61agtls 0 monop6Ho da explorac;ao da ignorancia e do medo.
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Hoje, , com os computadores e em estudos
recentes nos ·Estados Unldos ,ds· Amarica .
foram ,analisados centenas de campeoes
olimpicos, vencedores de torneios universitarios. IlIceais e ata do ensino primario e
ve~i'ficou-s'e que a 'unica influencia comum
foi a influenoia da Partei'~ OU do Madico
Perliatra 00. Ginecologista. Nao .ha oem podia
haver. Os atletas saoinfluenclados pelo
gosto pela modalidade e fazem-se apas !l:reinos Ii'ntensivos e com muita di'sciplina '6 8UtO-dlsclplina.
A Astrologia a isto 'e mais alguma coisa .
A Astrologia a um sina~ de ignoriincia e de
decadencia. Ignorancia das I'ais naturais que
regem os movlmentos dos oastlros e .. . desde
o dia 9 de Maio de 1983 que deixou de ser
conslderada anatema, pella Igreja Cat6lica
Romana:

No dia 9 de Maio de 1983. 0 'Papa Neotomista. Karol Wojtyla. S. S. Papa Joao Paulo II. procedeu a tarefa ciclopica ,de autor.izar
a Terra a mover-se em torno de si p'ropria.
e '0 Sol a ter 0 lugar no centro do sistema
Solar e a aninhar-se nos suburbios da Via
Latea. (Tu a que tinhas razao Galileu Galilei:
Pur si muove).
Apos 2532 anos de Aristarco ,e 350
anos do julgamento de Gali!eu Galilei
- 22.V1.1633 - foi analisadoo processo e
Galileu ~eabilitado .
Mas nem uma so palavra para Hepatia
ou mordano Sruno. Temos fa que mais para
diante. talvez antes do ano 2000 sejam igualmente rea'bi~itados. e.quem 'sabe. aparec;am
belas ,Numinuras. saidas das maos piedosas
de Frades Copistas. com as obras de Protagoras. Esquilo e outros que nao chegaramainda ao· conhecimento da ciencia ...
Temos fa e esperanc;a nas ma:avilhas que
os Papas operam. Enfim temos ja um Universo que se move dentro dos Canones da
Santa Madre Igreja... com '1 ano de vida
fora da inquletante clandestinidade. nao
fosse <0 diabo tece-Ias e teriamos 0 Universo· !por todo. p'rocessado por heresia.
Martinho Lutero. smbora tivesse limpo os
estabulos das Augias. num acto Irevolucionario. queiml,ldo a excomunhao Papal. nao
estaisento de erro ao ,vituperar Copernico;
-As Pessoas dao ouvidoa um ASTROLOGO
pretencioso. este palerma. pretende inverter toda a ciencia .astronomica. ioventando
que a Terra gira! .. - fim de cita«;:ao. Coparnico foi .rel)bilitado em 1973 por S. S. Papa
Paulo VI.
A Astrologia ahoje um disparate fossil.
no campo ,da clencia. ,e ja nao tem a 'ben«;:ao
Papal do dogma fossilizado da limobi~idade
da Terra!
A Astrologil) a um sinal de decadencia.
po is mall vai 0 homem e 'a Soci'edade que
nao se recorre dos seus valores culturaIs.
artisticos e na forc;a e potencialidades dos
seus membros ipara .resolver 'Os seus proprios problemas e 'Ilecessite da intervenc;ao
das Estrell)s, dos Astros ou dos Oeuses.
Ptolomeu. astrologo. viveu entre
138-180 da nos sa era.

0()

ano

o .Almagest-. um tratado de Astrologia.
fOi publicado no ano 150 d.n.e. ,J: sem duvid'l
o fundador da pseudo ciencia da Astrologia.

Algumas oplnioes. nomeadamente ada ,1gre.ja
catolica durante alguns periodos. apoiaram-no. Pode em certa medida ser conslderarlo
um .descobridor do Un:iVerso. tal como
Miguel Angello que .fez ·introduzir a heresil;! peias Portas do Vaticano. atraves
dos seus frescos da Capela Cistina: Juizo
Final e Cr.iac;ao do Univers'o ou do Homem.
.0 JUIZO Fi·na'I., obra monumental em que
se vem os corpos evolucionando em redor
do Sol que 'Orna a Cabec;:a do ,Deus Cfiador.
como um halo de luz. Ora ,.A Criac;:ao do
Universo- Ie .. 0 JUIZO Final. nao sao mais
que os planetas e satalites ·em dlversas
fases dos seus movimentos. que. de forma
camuflada. entrar,am no Vaticano com pompa e clircunstancia. S. S. Paulo III d,eu-se
ao trabalho de ",estir lOS nus, '6nca~regou
Pietro Ar:etlno ,(Poeta pornografico) da pudibunda tarefa. Havia quem aventasse a ideia
de vestir igualmente ,as .estatuas!!!
Portanto ,e dentro da ideologia mitica e
mistica pode-se considerar Ptoilomeu e Migusl Angelo ,como descobridores do Universo pais ambos tinham conhecimentos Astronomicos. Equem somos nos para impedir
os ideali'stas de serem praticantes de uma
qualquer 'reI1igiao?
Agora so nao percebemos a razao porque
./1 Centuries G. C.• - tem de ser entendido por 2 mil anos antes de Oristo?
Na lingua de Shackespeare • • If Centuries.
traduz para a ,lingua de Gil Vicente. Seculo If.
Nao temos dUvidas. Sera que na Enc\clopedi'a Britiinica seja traduzido por Before
em ·vez de Beside como vem no Oicionario
de Ingles"Portugues? Centuries, Ina lingua de
80cage a seculos . Mil anos. seria a thausand. Ou nao?
Iremos tratar em futur os artlgos ,dos
-erros dos sel'os . de Ca~los Juan Finlay;
Aristote:les de Estagira ,e por fim. falaremos
de Santo Cyrilo de AleXiandria. Hepatia e
Alexandre. 0 Grande.
ERRATAS
No artigo «Unlverso dn Fllntella .. publlcado
:nimero anterior destn Revlsta. para aIem
de outras oequena5 «grnlhns», de que nos
penlt~l1clamcs. r€ssalvamos as segulntes, por
mais slgnlflcatlvas;
Nn Pag. 11. 7.' lillhn dn 1.' coluna. onde
se Ie 22 anos, deve ler-se 26 anos'
Na pag. 12. 44." Iinha. onde se'1e sec. III.
cleve ler-se sec. V.
110

9

11AQUINAS DAGUIN
EM PORTUGAL
- Quem resolve 0 misterio?
Foi nA cem anos que 0 franclls Oag,uin
inventou uma maquina mallual de carimbar
cuja utilizac;:ao tem dado aso, no pals de
origem, a numerosas investigac;:oes traduzidas em exaustivos estudos. Na verdade, os
coleccionadores gauleses sao extraordinariamente activ~s, diligentes e persistentes
nas suas pesquisas.
A Portugal tsmbem chegaram, na epoca,
as maquinas Oaguin. Comunica-nos 0 Museu
dos CTT possuir um desses modelos 0 qual
tem um dispositivo roara dois carimbos idllnticos seg,undo as normas em vigor no tempo, em IFranc;:a. TO'davia est a maqu~na ch'egou ao Museu apenas com !Um canmbo da
antiga Estac;:ao do Correio e Telagrafo de
Coimbra (que se reproduz), e, de acordo
com a composiyAo dos Cl.lllhos m6veis, deve
ter sido tlsada em 1920.

rimbo ou se conhecem algo sobre a referida
maquina, noutras estac;:5es do Pals.
Eis algumas interrogac;:5es que de imediato se colocam:
Teria sido essa maquina usada apenas
em Coimbra? E durante quanto tempo? Havera nollcia do emprego dos dois carimbos
identicos, ou, como aconteceu em Fran«a,
a certa altura, substituiram um de!es, por
outro de :propaganda? Teriam sido utilizadas outras Oaguin em outras Esta;oes Postais portll'guesas?
Quem estara na posse de quaisquer outros elementos a este respeito?
Quem podera responder a estas interrogac;:oes?
Estamos esperanlfados que alguns dos
nossos leitores possam aclarar 0 mistario
desta Daguin ou ate ir mais alam sobre
o uso destas maquinas em Portugal.
,Esta Revista tera 0 maior empenho e prazer em pub!icar tudo aquilo que sobre esta
materia os nossos leitores nos remeterem.
E atendendo ao grande interesse que sobre este assunto 0 Museu dos CTT nos
expressou, todos os esclarecimentos que
nos forem enderec;:ados, serao tam bam envi ados aquela prestimosa entidade.

Infelizmente .pouco ou nada se sabe da
utilizac;:ao desta ou de outras Oaguin no
nosso pals. Seria .pois interessante investigar se os coleccionadores portugueses possuem cartas inutilizadas com 0 citado ca10

Tendo em considerac;:ao que, segundo
apuramos ate ao momento, nada existe divulgado sobre a utilizac;:ao das maquinas
Oaguin em Portugal, parece haver a suficiente motivalfao para se aproveitar 0 ensejo e reunir os conhecimentos rposslveis
sobre a aliciante materia.
Maos

a obra!

POLEMICA

o

ROMANCE
DOS SELOS PROIBIDOS

Um arllgo poders ser polemlco pelas oplnloes que 0 autor nele expresse, e tam·
bem 0 poder6 ser pela mat6rla nele versada.
t a este ultimo grupo que pertencerio os lexlos que a segulr transcrevemos, publl·
'
cados na rubrlca .. COLECCIONAR .. , do vespertlno .. A CAPITAL...
Na verda de, 0 autor,_ neles, constata um facto que apurou, desenvolvendo ampla·
mente 0 assunto mas em lelto de relato. Uma oplnUlo que na verda de expressa, e telta
mals em jelto de larrlenta~Ao.
De qualquer forma, 0 assunto e polemlco.
Quem Imaglnarla que, aflnal, nunca exlstlr am oflclalmenle os chamados selos prolbldosl?
o que dlrio dlsto os nossos leltores?
Flcamos expectanlemenle a aguardar os conslderandos a que os lellores se sin·
lam motlvados.
o prlmelro desses artlgos, pubJlcado a 9 de Junho passado, InlHula-se

SEll OS PROIBIDOS ACABARAM ANTES ·DE ,EXISlllREM
A filatelia e um mundo extremamente
complexo.
Cada vez mais nos convencemos disso.
Em particular, porque de quando em quando surge mais alguma coisa que 0 'Prova.
E aceitando 0 princlpio de que a filatelia e na realidade um .. mundo complexo»
talvez nao nos devamos admirar de que,
uma vez ou outra, .possam chegar ao nosso
conhecimento factos estranhos, inusitados,
os quais vern, atinal,
mesmo incrlveis ,:;rovar a complexidade do mundo filatelico.
De qualquer forma, por muito estranhos,
inusitados ou incrlveis que nos pare;am,
teremos de acreditar neles quando a sua
veracidade for devidamente assegurada.
Todavia, alguns sao tao invu!lgares que
nao conseguimos deixar de nos admirar.
Pasmar mesmo.
Fomos ha pouco colocados per ante um
desses factos. Seria verdadeiramente inacreditavel se quem 0 expos nao gozasse
de total e absoluta confian<;:a e credibilidade. Por outro lado 0 facto em questao
foi-nos divulgado .perante Q'uatro pessoas
tambem insuspeitas e que ficaram tao admiradas como n6s pr6prios.

o

FACTO

Comec;:aremos por informar os leitores
que porventura desconhec;am e recordar os
que estejam dentro da materia, de que
existe uma lista de selos ditos proibidos e
de emissoes ditas nocivas. Esta Iista a por
alguns conhecida sob 0 nome de index,
por analogia com 'uma relalfaO de livros
cuja leilura a Igreja Cat6lica ,proibe ou desaconselha aos seus fieis e que data da
epoca medieval.
o index filatelico nasceu pelos fins dos
anos 60 e foi elaborado .por uma "comissao
contra as emissoes nocivas» que entao
exista como 6rgao da Federac;:ao Internacional de Filatelia.
Relativamente a sua actualizac;:ao, apenas
conhecemos uma lista com'J;lementar datada
de Agosto de 1972. •Oesde· entao, nada.
Essa lista foi amplamente !publicitada na
epoca. por iniciativa da a:lUdida comissao,
e em particular junto das federal(oes nacionais membros da ·F. I. P., as quais, por
seu turno, as divulgaram nos resoectivos
parses, como Ihes competia.
.
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Recordamo-nos ate que, pelo menos uma
exposic;:ao internacional elaborou uma brochura com essa lista, que foi distribuida,
atraves dos comissarios, a todos os concorrentes inscritos. Referimo-nos a «Interj unex 19'72 Norge», exposic;:ao internacional
para a juventude que, sob 0 patrocinio
da F. I. P., decorreu em Os!o, he 12 anos.
Possuimos a referida publicac;:ao pois fomos
o comissario para Portugal daquela manifestac;:ao.

A REVELA9AO
Po is essa lista de selos proibidos nunca
existiu oficialmente e, por conseguinte, nao
existe.
Esta revelac;:ao foi-nos feita pelo ~ resi ·
dente da Federac;:ao Internaciona! de Fila·
telia, Ladislav Dvoracek, por ocasiao da
sua presenc;:a em Lisboa onde se deslocou
expressamente para visitar a Lubrapex 84.
Connosco estavam , no momento, 0 presidente da Federac;: ao Brasileira de Filatelia,
general Euclydes Pontes, Rubens Kley e
Firmino de Araujo, ambos jjurados brasileiros, e 0 professor Ant6nio Borralho.
A admiraQao de todos os presentes foi
enorme. Foi como uma bomba. Filatelica,
e claro.

Colee<;ao que apresentasse este selo belga
serlo. Irremedlavelme:nte desclasslflcada.

Na pr6xima semana falaremos ainda sobre as implicac;:oes da «existencia.. dessa
lista e das condic;:oes porque um selo ou
serie la eram inclufdos para al9m de outras
revelagoes que nos foram proporcionadas
pelo presidente da F. I. P.

o assunlo conlinuou a ser desenvolvido em artigo que saiu a lume no dia 16 de
Junho, sob 0 titulo

N6s pr6prios, em Juns em que participamos, tivemos de efectuar tal verificac;:ao.
E em alguns casos tivemos de ser co-res·
ponsaveis em eliminac;:oes de concorrentes.
Confessamos que agora nos sentimos extremamente confusos. E ate arrastamos um
certo senti men to de culpabilidade pelas
colecc;:oes que tivemos de desclassificar
pela obrigatoriedade de nos cingirmos aos
«regulamentos» em vigor. S6 que ignoravamos n6s e ignoravam todos jurados
e concorrentes - que tal regulamento nao
existia oficialmente.
Por certo que muitos dos colegas jurados que, como n6s, tiveram de assim proceder, se sentirao de igual forma.
Por isso acusamos veementemente os
responsaveis de entao pela Federac;:ao Internacional de Filatelia IPor nao terem feito
um claro esclarecimento sobre a nao validade ou reconhecimento de tal «Iegislac;:ao».
Repare-se que nao poderao aduzir desconhecimento do caso, pois era extraordinariamente flagrante a sua existencia. Re·
cordamos, como ja 0 ,fizemos na passada
semana, que algumas exposic;:oes, patrocinadas pela F. I. P., chegaram a publicar

as listas desses selos, emanadas de uma
das comissoes daquele organ is mo.
E quem beneficiava da existencia dessa
lista de cariz inquisitivo? Por certo que nem
os coleccionadores nem os jurados.
o actual presidente da Federac;:ao Internacional de Filatelia, Ladislav Dvoracek, tambem disso nos esclareceu. Faremos a sua
divulgac;:ao na pr6xima semana.

Selo do. argentina
incluido no. usta
fantasnm,

A maleria vollou a coluna de ccA Capital.. na sua edic;ao de 25 de Agosto. Neste
arligo e apresentada uma hlp6tese que expllcaria os interesses ocultos ligados ao aparecimento da IIsta de .. selos prolbidos n •

ccSELOS PROIBI'DOS»

OS ·MAIS DESEJADOS

SEl.OS PROIBIDOS DE-SAPARECEM DO MAPA

Revelamos na passada semana que, afinal, nunca existiram os cham ados «selos
proibidos».
Mas
selos?

que

«,proibic;:ao»

envolvia

esses

Pois tais selos estariam interditos de serem eXj;Jostos nos certames patrocinados
pela Federac;:ao Internacional de Filatelia e
pelas federac;:oes membros desta organiza(fao mundial.
Ora 0 mesmo e dizer que a larguissima
maioria das exposic;:oes realizadas p~r esse
mundo fora estavam incluidas em tal lote.
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E as colecc;:oes que apresentassem um
ou mais desses exemplares deveriam ser
pura e simplesmente desclc:ssificadas. Sem
apelo nem agravo.
Por esse facto, cada coleccionador deveria ter 0 maximo cuidado, e confe'rir sistematicamente os seus selos com a malfadada lista. Se houvesse ,um descuido, uma
distracc;:ao, la viria a desclassificaQao.
Por outr~ lado. natural mente, os membros dos juris eram obrigados a verificar
se as colec(foes sujeitas ao seu -julgamento
nao continham qualquer desses selos malditos.

Voltamos hoje a falar dos chamados
«selos proibidos». Tinhamo-Io 'Prometido no
segundo dos artigos que dedicamos a este
assunto. E fizemo-Io porque nao tinhamos
esgotado a materia.
'Momentosa e polemica materia! Tanto
assim que, entretanto, aqueles dois artigos
causaram larga movimentac;:ao nas esferas
filatelicas. E caloulamos que continuarao
a motivar vivas e aces as opinioes.
Recordamos resumidamente que divulgamos nao ter qualquer existencia legal, uma
«lista de selos oproibidos» os quais eram
interditos de ser expostos.
Tal circunstancia foi-nos indicada pelo
Presidente da Federac;:ao Internacional de
Filatelia, alias na JPresenc;:a de alguns repu-

tados filatelistas ·portugueses e .brasileiros
um dos quais, 0 Prof. Ant6nio Gongalves
Borralho, referindo-se gentilmente na col una
filatelica do Jornal «Correio de Portimao»,
de que e responsavel, aos aludidos arligos
de «A Capital", corroborou inteiramente os
factos aqui difundidos.
Mas atinal porque teria surgido essa lista?
Se nao era legal, por certo que existiriam
interesses ocultos que promoveriam a sua
implementagao.
Quem eram entao os beneficiados?
Da conversa mantida com 0 Presidente
da FIP, tambem estes aspectos foram abordados.
Vejamos.
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atraves dos comissarios, a todos os concorrentes inscritos. Referimo-nos a «Interj unex 19'72 Norge», exposic;:ao internacional
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Essa lista .. pi rata,. foi elaborada a partir
de uma Comissao que existiu na FIP, nos
anos 60 /·70, denominada «contra as emissoes nocivas .. , da qual era resposavel 0
suil;o Pierre Seguy. Acontece que este personagem era comerciante filatelico. Pois segundo uma versao corrente, a " proibil;aO»
destinar-se-ia a ter precisamente efeitos contrarios: uns quantos comerciantes abastecer-se-iam de emissoes indexadas, nomeadamente as dos emirates do Golfo Persico,
a pret;:os correntes, e passados uns anos,
com 0 .. esquecimento » da .. Iista proibida " ,
eles teriam a possibilidade de enviar para
o mercado os selos que tinham arrecadado.

Dai adviriam fartos lucros devido a valori
zat;:ao que entretanto eles sofreriam naturailmente pelo tem;::o decorrido e pelo facto
de, ap6s terminado 0 mito da proibi"ao.
eles passarem a ter farta procura por parte
daqueles muitos que foram persuadidos a
repudia-Ios por ocasiao da sua emissao.

LITERATVRA FILATELICA

«os

De qualquer maneira. 0 certo e que 0
presidente da FIP, L,adislav Dvoracek, asseverou .para quem quis ouvir (e entende a
lingua francesa), que nao existe oficialmente qualquer lista de selos proibidos.

ccSELOS ·PR,OIB·IDOS" DAO PANO PARA MANGAS

Para alem dos ja focados nos tres artigos
anteriores que Ihes devotamos, pretendemos hoje deixar a considerat;:ao dos leitores
uma outra questao -.: talvez a mais pole·
mica de todas: sera J6glca, necessaria, ace I·
lavel e posslvel a existencia de uma lista
contendo todos os selos consider ados abusivos ou nefastos a Filatelia, cuja exibit;:ao
em exposit;:oes de origem a que as colect;:oes que os contenham sejam pura e simplesmente desclassificadas, isto e, sejam
esses selos proibidos de figurar em exposit;:oes?
E logo a partida perguntam ,uns: neste
momento havera alguma Administra"ao Pos·
tal que nao emita selos que caiam na al;ada de urn articulado definidor de selos abusivos?
E reforc;:am: actualmente a esmagadora
maioria dos selos que se produzem, sao
suscepUveis de inclusao numa tal lista de
selos nocivos.
Justificam afirmando que quase todas as
repartic;:oes dos Correios tern na ac~ualidade
uma polltica inflacionista no que diz respeito ao numero de series que emitem anualmente e ate aos valores faciais dos selos
que as com'Poem. Que a maioria das em is-
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s:es se destin am na totalidade das suas
tiragens, exclusivamente a fins filatelicos
nao sendo praticamente utilizados para os
fins postais designados pelo seu estatuto.
Que cada vez mais se usam as emissoes-base nas corresponde!ncia do dia-a-dia e,
por conseguinte, que cada vez e men or
o numero de selos comemorativos que se
utilizam no trafego diario.
Que para est a situat;:ao tam bern tern con·
tribufdo 0 uso de maquinas aUlomaticas de
franquiar, as etiquetas e outros processos
que simp lificam 0 manuseamento por parte
dos utentes e das empresas postais, tendencia que se tern vindo a acelerar cada
vez m~is , como que em .. bola de neve ...
E alguns, talvez mais pessimistas (ou serao afina~ mais realistas e futur610gos?) afirmam que os selos tern os dias contados
como franquia de correspondencia. Que na
melhor das hip6teses se manterao, entao
sim , unicamente para serem coleccionados.
Para os «amigos do selo .. , convenhamos
que esta vi sAo pod era ser verdadeiramente
aterradora. Por certo que a confirmarem-se
essas perspectivas, 0 selo perderia para
muitos, a maior parte dos seus atractivos.
Pouco diferiria dos simples cromos.
Mas sera que esta autentica catastrofe
filatelica ocorrera algum dia?
E no que diz respeito a este tema, como
argumenlam os outros? Veremos em pr6xima oportunidade.

OS SELOS

E A FILA TELIL~»

Teria sido essa a motivat;:ao d04i mentores
de tal lista?

Os .. selos prolbldos.. mereceram alnda outro artlgo, na conUnuldade dos Ires anlerlores,
o qual fol publlcado em uA Capital .. , de 1 de Selembro. Reproduzlmo·lo a segulr:

Conquanto nao s&ja materia inesgotavel,
tam bern e verdade que os «selos proibidos»
apresentam numerosos aspectos que vale
a pen a abordar.

CORREIOS~

1

Como ja llvemos ocaslilo de expressar nesta Revlsla, a exposlC;ilo
de oplnlOes dlvergentes, quando telta com elevaC;Ao e elegAncla, e
absolulamente acelt8vel, exlremamente pertlnente, Irrecusavelmente saudavel e mesmo desejavd. Conslderamos que e atraves de poh~micas
deste (e s6 deste) tlpo que se aclaram pontos de vista, que se procuram e apresentam fundamentac;oes para questoes que eventual mente
ten ham sldo expostas de forma um pouco mals IImlnar.
E ate que se consolldam amlzades.
Nesta perspectlva, temos 0 malor gosto em publlcar uma carta
que nos fol remetlda pelo Dr. Eurlco Lage Cardoso, perfellamenle denIro do espfrllo e dos prop6sltos aclma exposlos, forma que, aliAs,
lambem fora ullllzada pelo Dr. Anl6nfo de Almeida Figueiredo na sua
crltlca - ora rebatlda.
Flcam pols a lucrar os leitores a quem se proporclonam Infor·
maC;Oes delalhadas sobre malerlas puramente Illatelicas.
Nao podemos delxar de expressar os nossos slnceros e veementes
agradeclmentos ao lIuslre cronlsta pelas amAvels palavras dlrlgldas ao
dlreclor desla Revlsta.
Aprovellamos tambem 0 ensejo para agradecer ao Dr. Eurlco Lage
Cardoso a gentll olerts para a Blblloleca do nosso Clubd do exem·
plar do seu IIvro .. Os Correlos, os Selos e a Fllalella.. cuJa critics
fol leila no nosso n"mero anlerlor pelo Dr. Almeida Figueiredo. (SG)

(Resposta il carta do Dr. Almeida Figueiredo) pelo Dr. Eurloo C. E. Lage Cardoso.

Moo Caro Dr. SUva Gama
lIustre Ol,rector do Boletim do C.F.P.
Li com muita atenc;:ao,interesse e curlosid'ade a prosa que 0 meu prezado
amigo Dr. Almeida Frgue:lfedo me dedlcou no n: 329 do BoletJlm do Olube FtlateH~o
de Portugal, que V. Ex." dlrige com multo acerto. 0 referldo texto contem, como,
ob",iamente. verificou, palavras muilto genemosas e simpatieas e. slmultaneamente,
algumas criticas ao meu ultimo ''''"ro .05 Correios, os Selos e a FJlateIJa- .
Dado que se trata de uma verdadelra carta e nao lJl~oprlarr.ente de urn artlfgo.
soliclto a V. Ex: 0 fa\llor de publicar as mlnhas coosrderar;:oes a referida misslva
daqueJe meu est~mado am::go. Esore\lli-as,apenas, por dois moti'los: Mmelro, porque
loda a carta tern resposta e segundo, .como quem cala consente-, se nao rebatesse
as OpIlni5es do meu amigo Or. Almeida Figueredo, era mais do que certo que as
centenas e centenas de fiiJatelistas que adqui-rlram 0 meu livro, naturalmente que se
sentiJ'llam lesados por ter.em ·adqul.r:do flgato par lebre-.
Posto Isto, vamos responder ao Dr. Almeida Figueilredo, com toda a amlzade,
respelto e consldera(fiio que tenho pela sua pessoa.
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Quanto ill prlmelra dlscordiincla - No que res;Jeita as .. pe«03S realizadas pelos
oficiais polacos internados nos campos de concentra«aO alemaes, penso que 0 meu
caro Dr. nao tem razao quando afirma que estou a induzir os jovens tematicos em
erro. Senao vejamos:

1) Ao inserir este assunto no meu livro, fi-Io mais por curiosidade do que por
qualquer outra razao;
2) Por outro lado, este "material .. , rarissimo e excepcicnal, nao esta, de modo
algum, ao alcance da bolsa da maioria dos filatelistas "avan«ados.. da nossa terra.
quanto mais da algibeira .. vazia.. dos nossos jovens filatelistas;
3) Com toda a sinceridade e franqueza, mau caro Dr. A. Figueiredo, Ihe di~o,
que nao teria qualquer problema em apresentar um desses selos numa temaltca
desportiva, caso a possuisse, pelas razoes que adiante referirei;
4) 0 meu prezado amigo considera tal .. material .. como simples .. vinhetas .. ,
avan«ando que se fosse na Hist6ria Postal ja se poderia aceitar.
Pe«o desculpa, mas estou, total mente, em desacordo consigo. Por um lado, se
essas "pe«as.. tem cabimento num ramo da filatelia, tem tambem cabimento noutro.
Perfilho, inteiramente, esta opiniao que e, aiias, de um distinto filatelista, jurado
nacional e internacional tematico. Por outro lado, nao sao, de maneira nenhuma
.. vinhetas... Com efeito, 0 eminente filatelista, infelizmente ja desaparecido, Frans de
Troyer que, como 0 meu ami:go sabe, foi Presi'dente da Comissao Trematica da F.I.P.
entre os anos de 1970 a 1977, esclarece, a p!ags. 99 do setJ livro .. La Philatelie Thematique- 0 seguinte; Com meios primitiv~s, os prisioneiros dos campos de Woldenberg,
Gross Born, Murnau, situados na Pol6nia e na Afemanha gravavam selos em pequenos
pedar;os de madeira e imprimiam·nos sobre bocados de papel que tin ham disponiveis,
nomeadamente sobre Hchas da biblioteca. Por outro lado, confeccionavam igualmente
diversos inteiros-postais onde 0 selo do correio foi directamente impresso sobre 0
postal. Organizaram tambem uma distribuir;fio postal no interior mesmo do camp.o.
Estes selos e postais sao asslmll6vels aos correlos locals e alnda por clma sao
multo raros ( ... ).
Tambem na revista "Notiziario Tematico", N.o. 32 e 37, de Fevereiro de 1976
e de Marco de 19]:7 respectivamente, foram publicados artigos de conceituados filatelistas considerando tais "pecas" como seml-oflclals, com valor de franqula efectlva,
como '0 demonstra a correspondencia expedida atraves dos verdadeiros servicos
postais organizados no interior dos campos. Na realidade, consta naquela revista,
existia, nos aludidos campos, um efectivo servico interno de comunica«oes.
A correspondencia expedida chegou ao seu destino.
Quanto ill segunda dlscordiincla - 0 Sr. Dr. poe em duvida que os selos constituem um meio de investimento. Meu caro Dr. A. <Figueiredo, nao 'Posso deixar de
manifestar a minha estranheza. Na verdade, com a desvalorizaCao aspantosa do nosso
" desgracado .. escudo e mesmo com a diminui9ao do poder de compra que se verifica
no nosso pais, pode crer que mesmo as coleccoes de selos (1alo por experiencia
pr6;lria como, alias, sabe muito bem) sao ainda um meio de investimento.
Quanto ill tercelra dlscordilncla - Ficou acordado entre ambos, ap6s os telefonemas amistosos que fizemas e conversa, pessoal, que tivemos, que 0 Sr. Dr. corrigiria este ponto, dado que apenas me Iimitei a transcrever os artigos \5.0 e 11 .0 do
Regulamento das Coleccoes Tematicas e de Assunto e bem assim os respectivos
comentarios que vem inseridos no ja citado Iivro de Frans de Troyer. Para jll, temos
'
que "viver" com 0 Regulamento vigente.
No entanto, parece·me que aqueles artigos e respectivos comentarios nao estao
tao cont,usos e contradit6rios, como parece ressaltar da sua " discordancia".
De qU'alquer modo, nao tenho nesta materia qualquer responsabilidade, como
o meu amigo logo reconheceu .
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Terminada a resposta as discordancias, informo, desde ja, 0 meu querido amigo,
que nao farei uma 2.' edic;:ao deste meu ultimo livro. Foi isso que prometi e isso
cumprirei. Mas, mesmo que a fizesse nao modificaria os pontos de vista que expendi
e com os quais 0 meu caro Dr. discorda. Poderia, isso Slm, act,ualizar alguma coisa,
pois, como sabe, 0 coleccionismo tematico e dinamico e nao estatico como 0 tradicional e que, alerr. dos regulamentos, ha regras que vao sendo seguidas ca e la fora
que, tal 0 costume, fazem .. leis ...
Estou p!enamente de acordo com 0 comentario que vai fazer a noli cia que leu
no meu livro. 1:, de facto, uma sujeira e muito grave 0 que se passou. Tais coisas
nao se coadunam com a sua nem com a minha maneira de ser. I: assim ou nao e,
mell caro doutor?
Finalmente, como jil tive ocasiao de Ihe dizer, 0 ass unto, para mim, esta
encerrado.
o respeito, a considera«ao e a sincera amizade que nutrimos um I=elo outro,
possibilita que centenas e centenas de leitores tenham tido conhecimento dos nossos
pontos de vista divergentes mas que, de modo algum, afectaram e jamais afectarao
o nosso relacionamento amistoso. Infelizmente, nem sempre assim acontece, quando
deparamos com falsos amigos cuja .. arma.. para defender as suas opinioe~ e 0
insulto torpe que, fazendo ricochete, os marca, indelevelmente, como ervas daninhas
do nosso acanhlado meio fi,;atelico .
Ao Dr. Silva Gama os meus sinceros agradecimentos peln publicacao desta
carta, com 0 pedido de desculpas I=elo espac;:o que tomei no nosso boletim. •
CATALOGO ELADIO DE SANTOS
Pode ser encontrado 'ill. venda, em qual.
quer casa Filatelica do pais, a edic;:go do
Catalogo "Eh3dio de Santos» para 1985.
Em edic;:ao anual, a 'Presente e Ja a 46. n
o q:le equivale a dizer que dos varios cata·
logos de selos, !!lublicados em Portugal,
este tem sido 0 .de maior regularidade e
persistencia.
o .. Eladio de Santos.. continua a sair em
duas versoes. Uma Selos de Portugal
(Continente) - que, evidentemente, se reo
porta apenas aos selos .Postais de circula·
Cao no espac;:o continental; outra - Selos
de ,Portugal Continental, Insular, Ultramarino,
Macau e Novos Paises de Expressao Portu·
guesa - que menciona todos os selos que
circularam 011 circulam em todo 0 territ6rio
e espat<os de Administrac;:ao .Portug,uesa e
ainda os dos novos ,Palses de expressao
lusiada, em continuidade, ap:'s as indepen·
dencias.

Os catalog os de selos sao a .Blblia dos
filatelistas, expressao talvez exagerada de
alguns, mas 0 certo e que, na actualidade
e inconceblvel estar na filatelia sem a 'Posse
de catalogo. Dal que os editores da espe·
cialidade sejam indispensaveis. Dai que uma
edi~ao do tipo tenha sempre de ser sau·
dada, e, com anfase se conta com >46 anos,
como 0 presente "Eladio de Santos ... (DC)

UNllO DE BANCOS PORTUGUESES

o Boletim n.o 9 da Secc;:ao Filatelica da
Associac;:ao Cultural e Desportiva dos EmpregC'.dos da UBP visitou·nos com ,uma capa
recheada de simbolos de agrup~mentos e
imprensa filate!ica em ar de .simpatico
abrac;:o. Do seu conteudo, destacamos:
"Se~os da Madeira", de Alice Martins, e as
curiosas sugestoes de Jose Pedro Nunes
atraves de " Colecc;:oes e "Colecc;:oes».

FILATELIA - NUMISMATICA

MADEIRA

SELOS - ·MOEDAS E MEDALHAS
CONJ. MONUMENTAL. INFANTE
AVENIDA ARRIAGA, 7'5
C. P. 511
9007 FUNCHAL MADEIRA
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TROCA POR TROCA

LEGISLAl;AO DE INTERESSE FILATELICO

por Luis Eugenio Ferreira
compila«3.o por J. R. Dias Ferreira
Todos estamos de acordo em considerar
a iUllateJia, como pretexto para uma' sa actividade social, que resulta do inter-relacio'namento entre todos as que se dedicam a
este .. hobby-, que envolve na sua pr6pria
essencia, justamente iii comunicalfaO humana.

NORMAS PRIVATIVAS DOS CTT

CA D,E 003083 CA. 13.1.1984
de Nazare Funchal. Criar;iio.

(TF4a)

AVISO 26.1.1984. Maquinas de franquear
.. Francta .. (mod. 70/100) .
OS 001684 CA. 11.4.1984. PrestaQao do
servh;:o .. Correio Acelerado. Expresso Mall ...
OS '0028084 CA. 12.4.1984. Avencas Pos·
tais .
DE 60 1184 CA. 26.4.1984. Objectos (Correspondlmcias e encomendas) aceites com
r61ulos s6?arados.

DE 001784 CA.
CTF4 na DRCS.

12.7.1984. Crjar;ao

CC 005084 DGC. 22.'8.1984.
Nova denominaQao do paiS.

da

Camaroes.

CC 005984 DGC 3.9.1984. Angola. Lista
das localidades que tem novas denominaGoes.
CC '006184 DGC. 7.9.1934.
Nova denominac;:ao do pars.

Alto

Volta.

CC 002684 DGC. 17.9.1984. CBF/CTT 84.
CC 002884 DGC. 11.5.1984. Objectos
(Corresoond€mcias e encomendas) aceites
com r6tulos separados.
DE 001384 CA. 20.6.11984. (CTFU4a) Morais Soares (Lisboa) . Cria"ao .

DE 0:>2684 CA. 18.10.1984. Tabela de
remunerac;:oes aos autores de originai> de
se~os . Filatelia. Trabalhos Artisticos. RemuneraQao.

PORTARIAS

PORTAIRIA n.O 320/184, 1.7.1984- Indemn!zac;:ao a ,pagar pelos CTT, pela perda, espolia~oes ou avaria de determinadas encomendas poslais, corres.'Jondencias registadas
e objectos ou mulos it cobranQa.
PORTARIA n.O 012/84. 6.8.1984 - Emissao de selos, com tarja fosforescente alusiva aos «Inseclos dos Ac;:ores~ .

PORTARIA n.O 586/84. 9)8.1984 - Emissao de selos, com tarja fosforescente, aNsiva aos .. 5 Seculos do Azulejo em Portugal
- 1'5.0 Gru:po».
PORTARIA n.O 648/84. 2718.1984 - Emissao de selos, com tarja fosforescente. a~
siva a «Oatas da Hist6ria de Portugal ...

PORTAR,fA n.O 576 / 84 . 7.8.1984 - Emissao de selos, com tarja fosforescente, al'usiva ao .. Rally da Madeira» .

PORTARIA n.O J51/84. 24.9.1984 5:'0 de selos de taxa a cobrar.

PORTARIA nY 582 / 84. ,8.8.1984 - Emissao de selos. com larja fosforescente. alusiva a «S< Seculos do Azulejo em Portugal
_ 14." Grupo ...

PORTARIA n.O 791/84. 9.10.1984- Emissao de selos, com tarja fosfo.rescente, alusiva aos «5 Seculos do Azule;o em Portugal
_ 16." Grupo ».
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Emis-

10 assim que, para la dos aspectos teorico-tecnicos que esta actividade comporta, em
tanto que 0 colecolonamento de suportes
que, par razoes diversas, adquiriram tam·
bern wi ores de mercado, a fila,teJia nos
surge integrada par fortes componentes
pe~gico~Ii dacticas, em que 0 elemento
tudico joga como fundamental, para a sua
propa~iio, com a conquista permanente
de novos 'adeptos.

o rassociati'lt'ismo ligado a esse .hobby-,
au se pre<ferl:rem , a essa acUvidade multiforme, que e a filatelia, revela jEi tioje a sua
enorme importancla, como eJemento congregador de relaclonamento entre os homens,
Independentemente (como se diz na carta
dos diil'leltos humanos) da ratta, 11'211 91 iio , cor
au ideologia.
Sera assim ,encarada a tilatelia, do meu
ponto de lVista, como um acto puro de Paz
e Arnor, e mal and&remos se nao respeltanmos os oc6dlgos de oonra que till acto
pres5Up6e_
Infellzmente, nao e raro chagar-nos ao
conhecimento, factos em qUe de um modo
au ootro se viola a deontologia Pl"lmanra do
relaci.onamento .Hlatelico, a falta de um
cOdlgo <Ie trocas, propos to. alias, em tempos. por Jean Yvert.
10 evldente que varios problemas se IevantJam a eJ.aborattao desse c6digo, e basta
relermos por alto as milhares de anunclos
e propostas de trocas, para que t&1s problemas se assinalem de imediato, atraves
dos multlplos c.riterlos estabelecldos consensual mente pelos pr6prlos trocadores. Tals
crlterios. como sabemos. v80 desde 0 selo
par selo. au dos 100 par 100. ou dos 30
grande formato pelos 50 pequeno formato.
etc. 'ate ao crlterlo normal da va1orlzar;i10
par catalogo, quando tal e posslvel.

As dificuldades maiores, surgem, todavia.
quando se pretendem definf.r elementos tao
subjectlvos como 1:escolha au 2.' escolha.
a grande .formato e a ,pequeno formato. etc .•
elementos que. 'segundo Yvert, deverlam
estar patentes sem ambiguidades. no tal
codigo dos trocadores filatelicos.
Todavia, e ainda Pltra ,lEi de tods essa
prob!,ematica tecnica que a troca envolve.
devera exlstir, e insisto nisso particularmente, a ide1a de que. aclma de tudo, a
fllateJia 'sera sempre um acto de P,az e
Amor.
Vista assim, a solidariedade na troca.
sobrepor-se-a sempre '9:0 criterio do ~Ior.
em dimensao de mercado, em que elguem
sempne pl'OCura gannat a custa de autrem.
Ainda ·recentemente as revlstas fjlatelicas
internacionals nos Ipunham de sobreaviso
contra um tal Signor G8Irg .... celebre escroque itallano. que, segundo se apurou. ha
mals de dez anos vlgarlzava os .debutantes- que acreditavam nas suas boas ~nten
ttoes. Do mesmo modo, para urn tal J. T. de
Bucarest, especial,lzado em ·f ornecer selos
falsos oomo moeda de traca.
Que saudades eu ,tenho dos meus tempos
de escQ!a. em que trocava benindes por
ploes ~ . ploes por canivetes. apenas com
a crlterlo do gazo que cada colsa me dava,
independentemente do 'seu valor reaL 10 tudo
tao simples entre as crlanttas. Por isso.
lamento aqui a mlnha recente experiencla
com um tal T. Q. do ,Equador, que em troca
cie alguns inteiros de I'ranQS. cujas fotoc6plas me enviou, me obrlgou a esvazlar
'parte substanclal do meu «stock- de .. raridades-, em troca ... disso mesmo. das fotocapias.
Se algum spelo me e permitido tazer,
sobretudo aos jovens que a prop6sito da
filate.Ji.a se iniclam no camlnho virtuoso do
'Inter-relaclonamento, que tomem sempre
essa masma Fllatelia. como um gesto de
PAZ e Amor ... Para que asslm enllrem, como
dlz a profeta, no relno dos ceus.
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cOdlgo <Ie trocas, propos to. alias, em tempos. por Jean Yvert.
10 evldente que varios problemas se IevantJam a eJ.aborattao desse c6digo, e basta
relermos por alto as milhares de anunclos
e propostas de trocas, para que t&1s problemas se assinalem de imediato, atraves
dos multlplos c.riterlos estabelecldos consensual mente pelos pr6prlos trocadores. Tals
crlterios. como sabemos. v80 desde 0 selo
par selo. au dos 100 par 100. ou dos 30
grande formato pelos 50 pequeno formato.
etc. 'ate ao crlterlo normal da va1orlzar;i10
par catalogo, quando tal e posslvel.

As dificuldades maiores, surgem, todavia.
quando se pretendem definf.r elementos tao
subjectlvos como 1:escolha au 2.' escolha.
a grande .formato e a ,pequeno formato. etc .•
elementos que. 'segundo Yvert, deverlam
estar patentes sem ambiguidades. no tal
codigo dos trocadores filatelicos.
Todavia, e ainda Pltra ,lEi de tods essa
prob!,ematica tecnica que a troca envolve.
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Argel tinha sido a prlmeira esca!a do pequeno aparelho, urn De Havilland ~ Leopar
do-Moth .. , monop'lano com urn motor Gipsy-Major de 130 CV. adqU'irido em Inglaterra.

P(lra qlwndo (I comemorflfiio (jil(lteUc(l)
dOl nOB lOS jeitos (Ieronallticos?

FICOU NO ESQUECIMENTO (FILATELICO)
A COMEMORA(:AO DO 50. n ANlVERSARIO
DO VOO LISBOA· TIMOR

Ate a long.inqu8 terra timorense, 0 "Dilly" ,
nome dado ao apar&!tlo em homenagem a
ca:ital de Timor, foram feitas 14 etapas,
voadas em 14 dias seguidos, tendo os aviadores percorrido ·117 000 qu ~16metros. A chegada a Dili ocorreu no dia 7 de Novembro.

Lemos num matutino da capital que .. em
Lisboa, os nomes de Humberto da Cruz e
Ant6nio ·Gonc;:al.ves Lobato nao figuram ainda na toponlmia da Capital. Ja e tempo
de ser prestada essa homenagem aos bravos trip.ulantes do ..Oilly". a seu feito de
M meio secu,lo, bern 0 justifica» e n6s
diremos que tilatelicamente tambem, pois
e urna pena, enquanto outros parses nao
Iperdem a oportunidade de enaltecer os
seus tier6is com series filatelicas bern re-

par Victor Correia
gem aerea dos tempos heroicos da aviac;:ao
em Portugal. Durante dois meses, entusiasmou 0 pals inteiro, pois totalizaram 42570
km em 268 horas e 25 minutos com 48 aterragens. Alem desta. distAncia ser ja urn

Fez no passado dia 2'5 de Outubro,
50 anos que do aer6dromo da Amadora
descolou urn aviao com rumo a Timor. Jo.s
primeiras horas da manha, 6 n e 40 minutos, de 25 de Outubro de 1934 a bordo
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do .. Dilly", com a Cruz de Cristo nas asas,
estavam 0 tenente Humberto da Cruz e 0
sargento-mecAnico Gonc;:alves Lobato.
Estes homens seriam os obreiros de urn
leito notilvel, que seria, a mais longs via20

.. record .. , foram tambem os primeiros aviadores a aterrar em Macau, facto que ocorreu no dia 2i7-11-1934 (3. 0 "cachet .. emitido
pela SIC) quando cumpriam a etapa Macau ·Goa.

Depois foi 0 regresso, com 0 desvio para
irem ate IMacau e depois Goa. Na PerSia
houve urn precal.c;:o, pois as autoridades
locais afirrnavam que 0 aviao havia aterrado no seu territ6rio sem autorizac;:ao. Mas,
por tim, foi a conclus80 do audacioso .. raid»
e a consagrac;l80 de Humberto da CI"UZ e
Gonc;:alves Lobato ao chegarem a Amadora
no dia 211 de Dezembro.

presentativas, n6s pelo contrario, deixamos
:passar aniversarios de melo seculo, destes
e de outros bravos aviadores. Niio foram
s6 Sacadura Cabral e Gago Coutin!ho que
tivemos na aviac;:ao, outros tambiem de-veriam ser comemorados. Nao esquec;:amos
aqueles que no passado alguma coisa de
grandioso tizeram na nossa hist6ria, ainda
que esta seja a da Aviac;:iio.
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filatelia

MARCAS POSTAIS
PRE.ADESIVAS
DE POR1'UGAL

'

~ BARATA DRS NEUES

Rua da Trfndade, 5·1.° Dt.o (Ao La,rgo do Carmo)

_

1117 LISBOA - Codex

TIIII,387133

por Manuel Andrade e Sousa

E USADOS •

IiDSmnde Wiedtde dt;
.~

t'
i - . . .
:-

•
•
•
•
•

• PORTUGAL E UlTflAMAR
Ie Haws 1'1'''' de &
.
• ESTRANGEIRO Pllh., Pon'8ftA/
E
(Pur Pllsesl
• STflANG~IRO - TEMATICOS

a

MARCOFILIA
SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA
1NTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FILATELICAS
AEROGRAMAS
Possl,llmos grande quantldade de
IIvros, revlstas e catAlogos sobre
fllatella e numlsmAtlca

ALTERAC;:OES

Esta e a 9: ,lista de ,alteNl~oes. As outras
8 foram pltblicadas nos n."" 303, 307, 309,
311,313, 320, 323, e 325 desta Revista.
Em nel~ao as alterac;:oes publicadas no
n: 325, M que tazer .as seguintes recUficacoes:
AVE/RO -

raridade

0
·FILGUE/RAS - ranidade
LEIR!/·A-raridade 0
LlXA -

0

acresoentaro se/o fixo

BRAGANCA - BGC 1, sepia : ,ate 4 Set. 22
- BGC 2, sepia: desde 12 Set. 27;
raridade 3
CABECE/R,AS - CBC 2, azul : desde 1
Ma'r~o 45
- CBC 2, verm: {nova cor): Maio 52;
rarfidade 0
CARRAZEDA DE ANCIAES desde 10 Nov. 44 ;
'raridade 5

o

o

selo ,f ixo 20 'pentence

a

SERPA

'se~o ·f ixo 40 tpertence a THOMAR

NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material filatelico
e numismatlco

BRAGA - BRG 1, sepia (nova cor); 26
Julho 09
raridade
- 4. Seguro: ..Segura.. manuscrito:
26 Jutho 09

CRZ 1, sepia :

CO/MBRA - CBR 4: desde 1 Abril 15
- CBR 6: .ate 13 Agosto 23
- CBR-PP 1: desde 10 Agosto 27
FUNDAO-FND 1, sepia: +1 ex. sl data;
raridade 6
GOLEGAN - 4. Seguro;
.Segura. ms. em carta de 18 Junho 08

Novas aolteracoes sao:
AGUEDA-AGD 3 deteriorado, azul: ate
Out. 51
ARRAIOLOS -

ARL 2, sepia: desde Out. 42

BRAGA - BRG-PP, p~eto (nova cor): sem
data;
raridade 0

GOUVE/A-GVA 1, azut: ate 12 Out. 51
,(,

.

r

.

LlSBOA - LSB 7: 1 ,ex. em Set. ~
- LSB 23, preto: des de 11 but. 34 ;
- LSB 23, verde {nova cor): 26 Agasto 35;
,rarLdade 0
- LSB 24, azul (nova cor): 6 Julho 36 '
,
rari.dade [j
2.3

~
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- LSB 23, verde {nova cor): 26 Agasto 35;
,rarLdade 0
- LSB 24, azul (nova cor): 6 Julho 36 '
,
rari.dade [j
2.3

L1SBOA - LSB 30: ate 11 Mar~o 53
- LSB IL 1, verm." (nova cor): 7
Set. 29;
.raridade 0
- LSB-PP 3, pr.eto: ate 10 Agosto 27
- LSB-DIV 3: desda Out. 05
-tSB-DIV 8: desde 5 Nov. 32;
raridade 9
LlSBOA- LSB S 2, preto: ate 16 Agosto
28
MAFRA-MFR 1: desde Set. 04
NAZAR~ -

NZR 1, azul: desde Fev. 35

OEIRAS - OER 1: desde 14 Nov. 37;
'raridade 7
OLIVEIRA DE AZ>EM~IS (nova oor): cerca 1830;
raridade 0

OAZ 2, preto

OURIOUE-ORO 1, sepia: ete Dez. 39;
rsridade 5
<PENICHE-PNI, preto/sepia: desde Abril 16
PONTE DE <LIMA - PTL 3, verm.O: 4 Agosto
41 a 20 Maio 53;
sepia {-nova cor)
24 Junho 45 a 3 Agosto 47;
raridade 3
PORTALEGRE nho 32

PTG 1, ve,rde: desde Ju-

PORTO-PRT 5, verde: desde 12 Nov. 05;
raridade 3
SOURE - SRE 1, sepia ,(nova cor):
Fav. 39;
rarldade 0
THOMAH -

23

TMR: desde Dez. 35

TRANCOSO -

TCS 2, azul: desde Meio 41

VI,ANNA DO MINHO: novo selo fixo

9{)
VIA!NNA DO MINHO a 1 Out. 16
raridade 4

VCT 3: 30 Julho 09

VILLA DO CONDE 29" a 6 Junho 30

VCD 3, 'lferm.O Nov.

VILLA VIQOZA -

VVC 4: desae Maio 46

VOUZELA-VZL 3, sepia: desde 10 Fe'lf. 27
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CONSIDERAC;;OES
Aproveito a oporunidade para um com entBrio.
Quando se conc/uiu a elaborar;ao de -Marcas Postais Pre-Adesivas de Portugal_ sabia-se que a recolha dos carimbos tinha sido
forr;osamente incompleta, pela extrema dificuldade em se poderem observar todas as
cartas que eventualmente existissem nas
maos de coleccionadores desconhecidos ou
ocultas em velhos arquivos.
Claro que a nos sa observar;ao incidiu
sobre varios milhares de cart as. Os elementos recolhidos, adicionados aos que varios
coleccionadores nos enviaram, permitiram
/anr;ar a obra, mas desde logo foi salientado
que, pelo que atrlis disse, viria a ser necessaria a impressao de segundas edir;oes de
fichas, a medida que foss em aparecendo
novos carimbos.
Em Fevereiro de 1981 ja 'se veriflcava a
necessidade de impressao de 21 novas ficlias, mlmero qUe em Fevereiro de 1983
subia a 28 e que agora, em fins de 1984,
atinge as 37. Nestas novas fichas aparecerao
novos carimbos de Albergaria, Alenquer,
Almada, Alvaiazere, Angra do Heroismo,
Arcos de Va/devez, Arruda, Caminha, Chaves, Coimbra, Lamego, Lisboa, Oliveira de
Frades, Pombal, Porte/, Porto, Sabugal, Sabugoza, Santarem, Seixal, Setubal, Tondela,
Valenr;a, Viana do Minho, Vila Franca de
Xira e Viseu.
Como se sabe, a Federar;ao Portugue8.fl
de Filatelia tomou a seu cargo a impressao
de -Marcas Postais Pre-Adesivas de Portugal-. Seria natura/ que the desse continuidade, mas 0 facto e que, embora por mim
solicifada para 0 efeito, nao tem ate hOje
dado seguimento as minhas solicitar;oes,
alegando dificuldades financeiras. Nestas
condir;oes a obra encontra-se desactualizada
e nao serve de guiao para quem se interes sa pela Hist6ria Postal do nosso pais.
EstB-se assim perdendo, pe/o menos em
grande 'Parte, 0 esforr;o e traba/ho dispendidos para a criar. Nao YOU, porem, desistir
e estou actualmente Iprocurando como ultrapassar esta diflculdade.

FILATELIA NOS CTT
MERECE COMENTARIOS
par Antonio de A Imeida Figueiredo

a Boletim do Clube Filatelico de Portugal apresenta-se com novo e melhor
aspecto grafico.
No seu numero 328 traz urn excelente artigo que lamentarnos profundamente nao
'Jer na Integra ('porque nao te-Io publicado em dois Il'jmeros consecuti.vos?) e outros
dois Ipara os quais se apela que os s6cios se pronunciem. E eu considero isto urn
dever do s6cio.
Urn s6cio nao pode limitar-se a pagar as quotas, a nao danificar os bens do
Clube, a pugnar pelo seu ,born nome. Tern de colaborar activamente com quem aceitou
desempenhar a cada vez mais ardua tarefa de gerir ou dirigir seja 0 que for.
Por isso aqui estou a escrever.
Umdos artigos que me chamou a atencao
intitula-se - Filatelia nos crr adquire maior
importancia-.
Nao iii na i ntegra a Ordem de Senv:;:co
001384, de 16-2-84 do Conselho Administrativo dos Correios ,e Telecomunica~oes de Portugal, nem terrciono faze-Io, limitando-me,
por sup~r que e 00 que ma';s interessa aos
filatel,istas,aos excertos ,publicados no Boletim do Clube ,Atlatelico de 'Portugal.
Desde ja me parecem 'muitas palavras
repetidas .para d izer a mesma coisa
Assim Iprincipia-se Ipor na aHnea a) de
. FinalJdade- ,p elo planeamento e produQijo
de ,emissoes fi·latelicas que segundo a alinea c) de -Funr;oes Gerais- se propoe para
aprova~ao super,ior 0 plano de emissoes,
que 'em e), da mesma rubl1ica, terao as suas
caracteristicas -e datas para emissoes de
selos, i)ilhetes postais e de todas as outras
'pe~as filatelicas, para, de acordo oom a
aHnea e) dos "Servir;os Tecnicos e Artisticos» se planear e prop~r '0 calendarro de
execu~ao do plano ·anual de 'emissoes, tendo
em consideracao datas de 'em:ssao, etc.
Com tanto estudo s6 admira que tendo 0
ana 365 ()U 366 dias fa~em sair a maior parte
das vezes duas ,emissoes no mesmo dia.
Dado que nas aHneas e) de "FinaNdade- ,
n) de -Funr;oes gerais da DF/L-, h) de -Servi~os Tecnicos e Artisticos- e d) de "Area
Funciona/ 'para Estudo e Desenvo/vimento
de Novos Produtos na Area do Coleccion/s·

m~»,

se bate sempre na mesma tecla de,
Paises de Expressao Rortuguesa, ou Novos
Paises de Expressao Por.tuguesa ou impingindo apaio ao desenvolvimento da Filatelia,
aHnea e) de -Finalidade., ou -em conform;dade com os acordos estabe/ecidos para
este efeito., aHoea n), ou quando os paises
o sol;'citarem, alinea e) de "Area Funcional
etc.» Ve-se que, au se impinge, ou se entra
em acordo, ou se aguarda que 0 pecam.
Considero isso uma lamentavel e condenavel li ngerenoia nos paises estrangeir.as que
organizam ·e promovem a sua FilateUa como
sabem e ,entendem, tal como n6s fazemos
com a nossa.
E que vern ,a ser Paises de Expressao
Portuguesl;l? Eu nao sei hem 0 que 'isso e,
mas se Ita I que~e s'itgni,fii.car ·territorios que
n6s, Portugueses, descobr;mos, civilizamos,
colonizamos e demos a ,independeno:a para
se ,t ornarem 'grandes Paises, se assim e,
deixem-me r-ilr. Nao vejo <bern 0 Presidente do Brasil, Joao figueiredo, recem-operado
coluna 18 contorcer-se com dores
com os (esfQ~~os para nao Irir as gargalh::ldas com a colaboracao que ,I'hes propomos
dar. Enquanto ele se Ilembrar do .sucesso·
que Ifoi 'a 'emissao smU'ltanea dO selo de
D. Padr.o IV de Portugale I do Brasil, do
destaque que mereceu no Brasil comparado
com 0 que se 'Ihe deu em Portugal dispensara 'por certo acordos e ·colabora~oes.
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L1SBOA - LSB 30: ate 11 Mar~o 53
- LSB IL 1, verm." (nova cor): 7
Set. 29;
.raridade 0
- LSB-PP 3, pr.eto: ate 10 Agosto 27
- LSB-DIV 3: desda Out. 05
-tSB-DIV 8: desde 5 Nov. 32;
raridade 9
LlSBOA- LSB S 2, preto: ate 16 Agosto
28
MAFRA-MFR 1: desde Set. 04
NAZAR~ -

NZR 1, azul: desde Fev. 35

OEIRAS - OER 1: desde 14 Nov. 37;
'raridade 7
OLIVEIRA DE AZ>EM~IS (nova oor): cerca 1830;
raridade 0

OAZ 2, preto

OURIOUE-ORO 1, sepia: ete Dez. 39;
rsridade 5
<PENICHE-PNI, preto/sepia: desde Abril 16
PONTE DE <LIMA - PTL 3, verm.O: 4 Agosto
41 a 20 Maio 53;
sepia {-nova cor)
24 Junho 45 a 3 Agosto 47;
raridade 3
PORTALEGRE nho 32

PTG 1, ve,rde: desde Ju-

PORTO-PRT 5, verde: desde 12 Nov. 05;
raridade 3
SOURE - SRE 1, sepia ,(nova cor):
Fav. 39;
rarldade 0
THOMAH -
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TMR: desde Dez. 35

TRANCOSO -

TCS 2, azul: desde Meio 41

VI,ANNA DO MINHO: novo selo fixo

9{)
VIA!NNA DO MINHO a 1 Out. 16
raridade 4

VCT 3: 30 Julho 09

VILLA DO CONDE 29" a 6 Junho 30

VCD 3, 'lferm.O Nov.

VILLA VIQOZA -

VVC 4: desae Maio 46

VOUZELA-VZL 3, sepia: desde 10 Fe'lf. 27
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CONSIDERAC;;OES
Aproveito a oporunidade para um com entBrio.
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e estou actualmente Iprocurando como ultrapassar esta diflculdade.

FILATELIA NOS CTT
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par Antonio de A Imeida Figueiredo
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HIST6RIA ACTUAL
(MUlTO) A PROP6SITO
A Franya fOi sempre. na generalidade.
urn pais de !ignorantes. E agora que se Ie
nos jorna-is que ·um grande numero de alunos termina a instruyao p":marJ a sem sequer saber ler. ·ve-se que as coisas nao
melhoraram .
Mas ha urn mlnlmo a respeitar. pelo res·
peito que cada urn deve a si proprio .
Enquanto que nos. portugueses. nos sabujamos a tecer louvami'nhas a Alliance Franyaise (porque nao. tambem ao Instituto Britameo. ao Instituto Ale.mao. ao Instituto
Espanhol. ao Instituto ItaJ.iano que igualmente aqui mantem conceituados e frequentados colt3gios), 0 -Echo de la Timbrolog'ie»
classifica D. Pooro IV como Rei de Espanha.
o minimo que se pode 'exigir e que um
redactor dessa ,revista tenha uma culture
superior a do autor do Almanaque Barda
d'Agua, que esse, ao menos, nao diz
asne:ras .
Nao dli para ofender. Da para I'ir. Demais
sabemos nos que todos os descendentes
dos senhores Junot, Soult e Massena (0
Principe dos Generals) e ate do senhOf
Napoleao Bonaparte sabem muitissimo bem
como era Portugal. Ola se sabem!

MAIS PONTOS A DEST ACAR
A aHnea c) de .Finalidade» parece can·
fusa. Produyao e Comercial';zayao sao co is as
distitltas. Admitir a produyao noestrangeim
e diminuir a produyao nacional e exportar
divisas . Ha muitos anos que jli 0 escrevi
no Boletim mas falta,me tempo -e pacienci'a
para procurar 0 art:ogo. Da· aHnea e) jli nos
refe"imos a tpossibilidade da nossa inge·
renC;a nao ser hem aceite. De resto quan·
tos filatelistas autoctones la eX!istirao?
Na «Funr;oes Gerais da DFIL» oferece reparo a aHnea' d). Penso que os or.ig'inais
devem ser s-empre obtidos 'por concurso
publico. De outra mane:·ro ... pode serv:!r, mas
so para alguns. De ,resto e incompre-ensivel
que se os tecnicos IProprios dos
sao
tao superior-es 80S estranhos que -( ... ) quando a dificuldade tematlca. tecnica au outra

cn
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o ex/glr, podem produzir originais para os
valores postais_ {alrnea g) de .Servir;os
Teenicos e Artistieos- porque razao -estar a
gastar dinheiro com estranhos, quando os
da casa 0 podem - e devem - fazer?

a

cn

Quanto
aHnea Ii) pareee que os
ou contam so consigo proprios ou supoem
uma autoridade sobre os FilateJ.istas que nao
possuem . Sao 'estes. ,e so estes. que suportam os custos elevados dos selos, das
montagens, das inscrh;oes, dos transportes,
dos seguros. etc., etc. Quando a OFIL se
propoe promover a participac;ao nac:onal em
certames internacionais, isso nao quere dizer que alem das despesas propT'i'as vai
arcar com as despesas dos filateJoistas, pois
nao?
A aHnea j) e de ponderar. Nao se pode
con~'inuar ,a assltir it ausencia de selos de

grande formato. dos chamados «comemorativos- para depo:s vkem anunciar que que imaram uns m:'lhares de~es.
Entre Aolbufeira e Aldeia das Ayote'as nao
havia, queeu saiba, qualquer estayao do
correio. Aopenas em Torre da Medronhe:.ra
e nao sar se em Olhos de Agua , urn cate
t:inha caixa do 'correia e vendia selos .. .
quando os havia.
No ano passado naugurou-se em Are i-as
de S. Joao numa dependencia terrea cedida nao sei se gratuitamente. por urn hotel au ed~fioio de apartamentos, uma estac;ao de cor.raios . Num balcao de cerca de
2 metros, urns unica ,funCiionaria vende selos, at en de chamadas tel'efonicas, paga vales e caixa economica postal, nao sei se
tambem encomendas postais. Pois nessa
regiao que abrange Praia da Oura, Areias
de S. Joao. Montechoro. frequentada par
numerosos ·estrangei-ros, so se encontram
it venda selos da ·emissao base.
Se isto e .promover acr;oes de divulga'
(:ao e promor,:ao da filatelia a realizar no
ambito do mercado interno e externo- au
-promover a boa imagem da filatelia e da
qualidade dos servi~s- entao nao sei 0
significado das palav,ras mas js 'estou de·
mas:ado velho para comprar urn diclonarlo
novo .

(ContinuB na pag. 3D)

CONGRESSO DA FEDERA~AO
PORTUGUESA DE FILATELIA
Na .Biblioteca Municipal, Palacio Valen(:as,
em Sintra, decorreu no passado dia 16 de
Marc;o, 0 Congresso OrdlnArlo da Federactio
Portuguesa de Filatelia 0 qual tinha a seguinte Ordem de Trabalhos:
1) Aprecia~ao do Conselho Fiscal sobre
o Relatorro de a'ctividades, as contas e 0
balan~o elaborado pela Direc~ao. respeitantes iI'O exercfcio de 1984.
2) Apre:cia~ao, discussao e votayao do
Relat?rio e contas ·da Gerencia da D i rec~ao,
respe:tantes ao exercicio de 1984.
3) Apreciayao do Relat6rio do Oonselho
Disciplinar. respeitante ao ana de 1984.
4) liixa~ao da quota federativa para 0
ana de 1986.
5) Designa~a , o do local do proximo Cangresso O~dinario.

Mas nao correu bem este Congresso.
Ainda antes de se iniciar 0 debate dos
pontos agendados, os representantes de algumas das agremia(:oes pr.esentes que, contudo
nilo Be enconlravam menclonadas na relaC;io
das federadas que promoveram a emissao
e / ou revalid8(:80 de cartoes de filatelistas
ate 18 de Feverelro passado e que por Isso
nao tinham, segundo os responsaveis faderativos, direito a voto, lavraram 0 seu protesto
sollcltando II Mesa que reconslderasse a
declsio por ser anU-estatu14rla.
o caso ficou sanado 'pois a Mesa deliberou
consignar todos 'o s direitos as cotectividades
que ate ao momento darea'iza~ao do Congresso tivessem a sua situa~80 devidamente
regularizada.
Consideramos que, na realidade, toi esse
o momento positivo deste Congresso.
Desta forma, estavam representadas 33 fec! 2radas.
Tambem foi chamada a aten~io para 0
lapso verificado na cobran~ das quotas
relaUvas ao ano Cle 1985: a DlreCi;ilo sol/cl.
tou 0 pagamento de uma importilncia inferior a quota que tinha side fixada no Congresso anterior.
Finalmente, considerando-se que nlio seria logico nem curial entrar-se na aprecia(:ao
do ponto 1 sam que primeiro se debatesse
o ponto 2, 0 Congresso votou favoravelmente
a sua inverallo,

RELAT6RIO E CONTAS POSTOS EM CAUSA

o Re/atorio da Direc(:ao mereceu vivos reparos da parte de numerosas agremla«;6es,
tendo sido considerado por elas, muito negatlvo, Incompleto, Incorrecto e Inexacto, 0 que
implicou bastos pedidos de esclarecimento.
Apenas 0 Presidente da Direc~ao defendeu
o aludido docwnento e prestou esclarecimentos que todavia, de uma maneira gersl, nao
foram considerados suficientes pelos que Ihe
tinham feito reparos.
Foi notado 0 facto de nenhuma coleetivi dade tar feito ouvir a sua voz a apoiar 0 Relat6rio federativo. Nao obstante, posto a votagao, foi aprovado por maioria.
Tambem a ·parte referente as contas, originou inumeras interv8ll{:Oes conlrilfias a forma
como estava elaborado e suscitou bastantes
duvidas e perguntas.
Perante um requer/mento acelte pela malo·
ria (que alguns apelidaram de ((silenciosa)))
que detenninou a imediata vota~ao do balan~o e contas sam que fossem prestados os
esciareclmentos sollcltados por vArlos dele.
gados, estes retiraram-se do Congresso declarando que 0 impugnariam.
Os que se mantiveram, votaram tambem
esta par,e do Relat6rlo asslm como os pontos 2 e 3 da Ordem Cle Trabalhos.
Finalmente, foi deliberado que 0 pr6ximo
Congresso Ordinario tera lugar em Santa
Irla de ~6Ia. (SG) •
uLT/MA HORA

IMPUGNADO 0 CONGRESSO
DA FPF
Segundo Informac;:oes que consegulmos col her, um grupo de agremlac;oes Inlclou 0 processo de Impugn8c;Ao do COngresso O~dinarlo da
FPF, ·tal como tlnham divulgado no
momenta em que se reUraram do
mesmo.
2.7
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o ex/glr, podem produzir originais para os
valores postais_ {alrnea g) de .Servir;os
Teenicos e Artistieos- porque razao -estar a
gastar dinheiro com estranhos, quando os
da casa 0 podem - e devem - fazer?

a

cn

Quanto
aHnea Ii) pareee que os
ou contam so consigo proprios ou supoem
uma autoridade sobre os FilateJ.istas que nao
possuem . Sao 'estes. ,e so estes. que suportam os custos elevados dos selos, das
montagens, das inscrh;oes, dos transportes,
dos seguros. etc., etc. Quando a OFIL se
propoe promover a participac;ao nac:onal em
certames internacionais, isso nao quere dizer que alem das despesas propT'i'as vai
arcar com as despesas dos filateJoistas, pois
nao?
A aHnea j) e de ponderar. Nao se pode
con~'inuar ,a assltir it ausencia de selos de

grande formato. dos chamados «comemorativos- para depo:s vkem anunciar que que imaram uns m:'lhares de~es.
Entre Aolbufeira e Aldeia das Ayote'as nao
havia, queeu saiba, qualquer estayao do
correio. Aopenas em Torre da Medronhe:.ra
e nao sar se em Olhos de Agua , urn cate
t:inha caixa do 'correia e vendia selos .. .
quando os havia.
No ano passado naugurou-se em Are i-as
de S. Joao numa dependencia terrea cedida nao sei se gratuitamente. por urn hotel au ed~fioio de apartamentos, uma estac;ao de cor.raios . Num balcao de cerca de
2 metros, urns unica ,funCiionaria vende selos, at en de chamadas tel'efonicas, paga vales e caixa economica postal, nao sei se
tambem encomendas postais. Pois nessa
regiao que abrange Praia da Oura, Areias
de S. Joao. Montechoro. frequentada par
numerosos ·estrangei-ros, so se encontram
it venda selos da ·emissao base.
Se isto e .promover acr;oes de divulga'
(:ao e promor,:ao da filatelia a realizar no
ambito do mercado interno e externo- au
-promover a boa imagem da filatelia e da
qualidade dos servi~s- entao nao sei 0
significado das palav,ras mas js 'estou de·
mas:ado velho para comprar urn diclonarlo
novo .

(ContinuB na pag. 3D)

CONGRESSO DA FEDERA~AO
PORTUGUESA DE FILATELIA
Na .Biblioteca Municipal, Palacio Valen(:as,
em Sintra, decorreu no passado dia 16 de
Marc;o, 0 Congresso OrdlnArlo da Federactio
Portuguesa de Filatelia 0 qual tinha a seguinte Ordem de Trabalhos:
1) Aprecia~ao do Conselho Fiscal sobre
o Relatorro de a'ctividades, as contas e 0
balan~o elaborado pela Direc~ao. respeitantes iI'O exercfcio de 1984.
2) Apre:cia~ao, discussao e votayao do
Relat?rio e contas ·da Gerencia da D i rec~ao,
respe:tantes ao exercicio de 1984.
3) Apreciayao do Relat6rio do Oonselho
Disciplinar. respeitante ao ana de 1984.
4) liixa~ao da quota federativa para 0
ana de 1986.
5) Designa~a , o do local do proximo Cangresso O~dinario.

Mas nao correu bem este Congresso.
Ainda antes de se iniciar 0 debate dos
pontos agendados, os representantes de algumas das agremia(:oes pr.esentes que, contudo
nilo Be enconlravam menclonadas na relaC;io
das federadas que promoveram a emissao
e / ou revalid8(:80 de cartoes de filatelistas
ate 18 de Feverelro passado e que por Isso
nao tinham, segundo os responsaveis faderativos, direito a voto, lavraram 0 seu protesto
sollcltando II Mesa que reconslderasse a
declsio por ser anU-estatu14rla.
o caso ficou sanado 'pois a Mesa deliberou
consignar todos 'o s direitos as cotectividades
que ate ao momento darea'iza~ao do Congresso tivessem a sua situa~80 devidamente
regularizada.
Consideramos que, na realidade, toi esse
o momento positivo deste Congresso.
Desta forma, estavam representadas 33 fec! 2radas.
Tambem foi chamada a aten~io para 0
lapso verificado na cobran~ das quotas
relaUvas ao ano Cle 1985: a DlreCi;ilo sol/cl.
tou 0 pagamento de uma importilncia inferior a quota que tinha side fixada no Congresso anterior.
Finalmente, considerando-se que nlio seria logico nem curial entrar-se na aprecia(:ao
do ponto 1 sam que primeiro se debatesse
o ponto 2, 0 Congresso votou favoravelmente
a sua inverallo,

RELAT6RIO E CONTAS POSTOS EM CAUSA

o Re/atorio da Direc(:ao mereceu vivos reparos da parte de numerosas agremla«;6es,
tendo sido considerado por elas, muito negatlvo, Incompleto, Incorrecto e Inexacto, 0 que
implicou bastos pedidos de esclarecimento.
Apenas 0 Presidente da Direc~ao defendeu
o aludido docwnento e prestou esclarecimentos que todavia, de uma maneira gersl, nao
foram considerados suficientes pelos que Ihe
tinham feito reparos.
Foi notado 0 facto de nenhuma coleetivi dade tar feito ouvir a sua voz a apoiar 0 Relat6rio federativo. Nao obstante, posto a votagao, foi aprovado por maioria.
Tambem a ·parte referente as contas, originou inumeras interv8ll{:Oes conlrilfias a forma
como estava elaborado e suscitou bastantes
duvidas e perguntas.
Perante um requer/mento acelte pela malo·
ria (que alguns apelidaram de ((silenciosa)))
que detenninou a imediata vota~ao do balan~o e contas sam que fossem prestados os
esciareclmentos sollcltados por vArlos dele.
gados, estes retiraram-se do Congresso declarando que 0 impugnariam.
Os que se mantiveram, votaram tambem
esta par,e do Relat6rlo asslm como os pontos 2 e 3 da Ordem Cle Trabalhos.
Finalmente, foi deliberado que 0 pr6ximo
Congresso Ordinario tera lugar em Santa
Irla de ~6Ia. (SG) •
uLT/MA HORA
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2.7

ROTEIRO DE EXPOSI(;OES

SALAO DE LITERATURA
DE

MOSTRA FILATELICA
DE ccA NOSSA COOPERATIVA»
Nos dias 23 e 24 de Marlfo, 0 Nucleo
filatelico de "A Nossa Cooperativa», uma
das tres agremiat;:oes filatelicas de Santa
Iria de Azoia, realizou s sua 'Primeira
Mostra.

AVEIRO - 85

o ritmo a que decorrem os trabalhos e
a cumprimento dos tplanos pneviamente
elaborados, nos prazos previstos te da forma .idealizada ,pelos 'responsaveis dos varios
sectores. 'permitem augurar que a XIV ExpoS:950 Filatelica Naci onal Aveko-85, que se
reall;'Zara de 4 a 13 de Outuoro do cor-rente
ana, sob a I!',esponsabilidade da Secc,:ao Filatelica e Num:smatica do Clube dos Galitos,
ira constituir um exito espectacular.
o Boletim numero -e os f.ormularios de
inscnic,:ao 'Poderao ser sol :'citados ao

CAPITAL~

COMISSARIO GERAL DA EXPOSI9AO
Vi tor Santos Falcao Aveiro Codex.

o Salao de Llteratura Filatelica, integrado nas comemorac;oes do 17.0 aniversario
de ccA Capital», velo despertar a atenc;ao dos inumeros filatelistas pa~a 0 que se escreve
em Portugal com destino aos coleccionadores.
Primeira iniciativa do genero, ficou coroada de exito, nao s6 pelo rigor e extensao
das participaC;oes incluidas em quatro sec/foes, desde 0 livro ao artigo em jornal ou
rev/sta, mas tambem pelo elevado numero de visitantes.
Para alem da grande variedade de publica/foes filatelicas expostas em ambiente
acolhedor e bem decorado, outros atractivos trouxeram mUlto publico a Galeria do
ccDiarlo de NOlic/as», no Chiado. No dla da inaugura/fao, 0 carimbo comemorativo que
proporcionou um sobrescrito do Nucleo Filatelico do Jornal ccA Capital» dlgno de elogios;
constitul a prova de que, apesar da sobriedade de uma s6 cor, um sobrescrlto po de
agradar Inteiramente. Nele se reproduz 0 carimbo em tom cinzento, 0 que permite
um conjunto atraente a contrastar com a cor negra da marca do dia.

o visitante poderia ainda escolher variadissimas publicac;oes fUatelicas, oferta das
editoras. E aparece sempre alguma coisa de que n6s gostamos de apreciar.
Ali estivemos no dia da inaugurac;iio, que correspondia ao do aniversario de
ccA Capital», Jornal com ar de festa que igualmente foi oferecido ao visitante.
Considerando 0 total de 77 participa/foes expostas, pode ajuizar-se da grandiosi·
dade do Salao, um primeiro que garante um trabalho de folego: a Hist6ria da Literatura
Filatelica. Embora recolhendo a actividade dos ultimos anos, terao estes sido, na nossa
op/niao, os de maior volume de edic;oes e de secc;oes filattelicas em jornais e revlstas.
Nao Ihe faltaram, porem, os selos. 0 Museu dos CTT e 0 Dr. Eurico Lage Cardoso
mostraram trabalhos que se enquadraram perieitamente no amblente de um Saliio
de Llteratura. ccAs fases de fabrico do selo postal» incidiram na serie de 1976, comemorativa do 1.0 centenario da Sociedade Portuguesa de Autores, e, extra-salao, a selec·
c;ao da colecc;ao filatelica do tema ccJornalistas», de Eurico Lage Cardoso, enriqueceu
a festa editorial.
Entre as 19 publica/foes de orgaos de Associa/foes, encontrava-se 0 nosso Boletim.
Um sal1l0 que ficou na memoria de quantos 0 viram. Formulamos votos para que
niio seja 0 ultimo e que continue cada vez mais rico. Excelente chama para atear os
corac;oes dos Jovens. CA. C.)

28

Apartado 306 -

380S

SELOS DOS QUIOSQUES TIVERAM

Federa~50

Filiado na
Portuguesa de Filatelie

Na oportunidade, duas ci rcunstancias
mostraram-se-nos com especial relevo: 0
entusiasmo manifestado ·pelo responsavel do
agrupamento, Jose l,.uis da Silva Santos e
a magnifica colaboralfao recebida 'Pela
colectividade, da parte da Camara Municij:al de .Loures.
Na verdade, esta autarquia subsidiou a
construvao de numerosos quadros de bom
aspecto e de solida estrutura que constituirao a independencia dos Nucleos de Santa Iria, Ipara alem de outras contribuilf6es
como a cedencia de .plantas ornamentais e
a colocac;:ao de bandeiras no exterior. Um
exemplo de magnifica orientac;:ao do Poder
Local, infe!izmente nao seguido por outras
de mais fortes possibilidades.
Presentes 20 oparticipat;:oes entre as quais
as de alguns ifilatelistas consagrados que
assim desejaram incentivar 0 Nucleo por
forma a que na sua proxima iniciativa se
apresentem as .primeiras colecc;:oes dos seus
elementos, ora ainda ausentes. ,Estamos certos que assim ira suceder.
Realizac;:ao de sinal positiv~, portanto,
denotando ·uma organiza9ao cuidada e atenta aos diversos .pormenores que contribuem
para 0 bom exito de um certame. (SG)

LANI;:AMENTO FESTIVO
A inovar,;ao parece estar a ser um pro ,
posito dos Correios e Telecomunicar,;oes de
Portugal, .pelo menDs em determinados "spectos e sectores.
Nessa perspectlva, organizaram uma cerimonia para Dssinalar 0 lanr,;amento da serie
. de selos alusivos aos tipicos quiosques /is1J0etas, ao mesmo tempo que homenagtlEJram a sua autora, a consagrada pintorLI
Maluda. Decorreu no edificio dos CTT de
Avenida Casal Ribeiro, no dia 18 de Marr,;o.
encontrando-se presentes, entre outros. os
Drs. Virgilio M endes e Horta e Costa, Presidente e Vice-Presidente dos CTT, a Directora do Museu da Cidade, Maluda, Antonio
Vicente Tavares, Director Regional dos Correios de Lisboa e os Presidentes da Fedorar;ao Portuguesa de Filatelia e do Glube
Filatelico de Portugal.
Encontravam-se expostas fotografias, desenhos finais, provas corrigidas, postai ..;
maximos, sobrescritos e os selos que motivaram a agradavel reuniao. Tambem se
encontravam patentes as serigrafias dos
desenhos finais da autoria de Maluda.
Ap6s algumas palavras proferidas pelo
Dr. Horta e Costa, fOi servido um lanc:;1£.'.

29

ROTEIRO DE EXPOSI(;OES

SALAO DE LITERATURA
DE

MOSTRA FILATELICA
DE ccA NOSSA COOPERATIVA»
Nos dias 23 e 24 de Marlfo, 0 Nucleo
filatelico de "A Nossa Cooperativa», uma
das tres agremiat;:oes filatelicas de Santa
Iria de Azoia, realizou s sua 'Primeira
Mostra.

AVEIRO - 85

o ritmo a que decorrem os trabalhos e
a cumprimento dos tplanos pneviamente
elaborados, nos prazos previstos te da forma .idealizada ,pelos 'responsaveis dos varios
sectores. 'permitem augurar que a XIV ExpoS:950 Filatelica Naci onal Aveko-85, que se
reall;'Zara de 4 a 13 de Outuoro do cor-rente
ana, sob a I!',esponsabilidade da Secc,:ao Filatelica e Num:smatica do Clube dos Galitos,
ira constituir um exito espectacular.
o Boletim numero -e os f.ormularios de
inscnic,:ao 'Poderao ser sol :'citados ao

CAPITAL~

COMISSARIO GERAL DA EXPOSI9AO
Vi tor Santos Falcao Aveiro Codex.

o Salao de Llteratura Filatelica, integrado nas comemorac;oes do 17.0 aniversario
de ccA Capital», velo despertar a atenc;ao dos inumeros filatelistas pa~a 0 que se escreve
em Portugal com destino aos coleccionadores.
Primeira iniciativa do genero, ficou coroada de exito, nao s6 pelo rigor e extensao
das participaC;oes incluidas em quatro sec/foes, desde 0 livro ao artigo em jornal ou
rev/sta, mas tambem pelo elevado numero de visitantes.
Para alem da grande variedade de publica/foes filatelicas expostas em ambiente
acolhedor e bem decorado, outros atractivos trouxeram mUlto publico a Galeria do
ccDiarlo de NOlic/as», no Chiado. No dla da inaugura/fao, 0 carimbo comemorativo que
proporcionou um sobrescrito do Nucleo Filatelico do Jornal ccA Capital» dlgno de elogios;
constitul a prova de que, apesar da sobriedade de uma s6 cor, um sobrescrlto po de
agradar Inteiramente. Nele se reproduz 0 carimbo em tom cinzento, 0 que permite
um conjunto atraente a contrastar com a cor negra da marca do dia.

o visitante poderia ainda escolher variadissimas publicac;oes fUatelicas, oferta das
editoras. E aparece sempre alguma coisa de que n6s gostamos de apreciar.
Ali estivemos no dia da inaugurac;iio, que correspondia ao do aniversario de
ccA Capital», Jornal com ar de festa que igualmente foi oferecido ao visitante.
Considerando 0 total de 77 participa/foes expostas, pode ajuizar-se da grandiosi·
dade do Salao, um primeiro que garante um trabalho de folego: a Hist6ria da Literatura
Filatelica. Embora recolhendo a actividade dos ultimos anos, terao estes sido, na nossa
op/niao, os de maior volume de edic;oes e de secc;oes filattelicas em jornais e revlstas.
Nao Ihe faltaram, porem, os selos. 0 Museu dos CTT e 0 Dr. Eurico Lage Cardoso
mostraram trabalhos que se enquadraram perieitamente no amblente de um Saliio
de Llteratura. ccAs fases de fabrico do selo postal» incidiram na serie de 1976, comemorativa do 1.0 centenario da Sociedade Portuguesa de Autores, e, extra-salao, a selec·
c;ao da colecc;ao filatelica do tema ccJornalistas», de Eurico Lage Cardoso, enriqueceu
a festa editorial.
Entre as 19 publica/foes de orgaos de Associa/foes, encontrava-se 0 nosso Boletim.
Um sal1l0 que ficou na memoria de quantos 0 viram. Formulamos votos para que
niio seja 0 ultimo e que continue cada vez mais rico. Excelente chama para atear os
corac;oes dos Jovens. CA. C.)

28

Apartado 306 -

380S

SELOS DOS QUIOSQUES TIVERAM

Federa~50

Filiado na
Portuguesa de Filatelie

Na oportunidade, duas ci rcunstancias
mostraram-se-nos com especial relevo: 0
entusiasmo manifestado ·pelo responsavel do
agrupamento, Jose l,.uis da Silva Santos e
a magnifica colaboralfao recebida 'Pela
colectividade, da parte da Camara Municij:al de .Loures.
Na verdade, esta autarquia subsidiou a
construvao de numerosos quadros de bom
aspecto e de solida estrutura que constituirao a independencia dos Nucleos de Santa Iria, Ipara alem de outras contribuilf6es
como a cedencia de .plantas ornamentais e
a colocac;:ao de bandeiras no exterior. Um
exemplo de magnifica orientac;:ao do Poder
Local, infe!izmente nao seguido por outras
de mais fortes possibilidades.
Presentes 20 oparticipat;:oes entre as quais
as de alguns ifilatelistas consagrados que
assim desejaram incentivar 0 Nucleo por
forma a que na sua proxima iniciativa se
apresentem as .primeiras colecc;:oes dos seus
elementos, ora ainda ausentes. ,Estamos certos que assim ira suceder.
Realizac;:ao de sinal positiv~, portanto,
denotando ·uma organiza9ao cuidada e atenta aos diversos .pormenores que contribuem
para 0 bom exito de um certame. (SG)

LANI;:AMENTO FESTIVO
A inovar,;ao parece estar a ser um pro ,
posito dos Correios e Telecomunicar,;oes de
Portugal, .pelo menDs em determinados "spectos e sectores.
Nessa perspectlva, organizaram uma cerimonia para Dssinalar 0 lanr,;amento da serie
. de selos alusivos aos tipicos quiosques /is1J0etas, ao mesmo tempo que homenagtlEJram a sua autora, a consagrada pintorLI
Maluda. Decorreu no edificio dos CTT de
Avenida Casal Ribeiro, no dia 18 de Marr,;o.
encontrando-se presentes, entre outros. os
Drs. Virgilio M endes e Horta e Costa, Presidente e Vice-Presidente dos CTT, a Directora do Museu da Cidade, Maluda, Antonio
Vicente Tavares, Director Regional dos Correios de Lisboa e os Presidentes da Fedorar;ao Portuguesa de Filatelia e do Glube
Filatelico de Portugal.
Encontravam-se expostas fotografias, desenhos finais, provas corrigidas, postai ..;
maximos, sobrescritos e os selos que motivaram a agradavel reuniao. Tambem se
encontravam patentes as serigrafias dos
desenhos finais da autoria de Maluda.
Ap6s algumas palavras proferidas pelo
Dr. Horta e Costa, fOi servido um lanc:;1£.'.

29

(Continuar;:ao dB psg. 26)

Quanto as l1eservas sob 0 ponto de vista
de valor1iza9ao dos selos nem deveriam ser
feitas. Como se valorizarla urn 100 rels de
D. Maria se ,f osse possivel compra·lo ao
valor fadial nos
Penso que os selos
devem ser vendidos ate se esgotarem . sem
necessidade de 'Os queimar.

cn.

Quanto

a

affnea d) da -Area Funcional
para Estudos-, parece-me confusa .
Coordenar a recep9ao, expedi'r;8o e impuprodu9ao dos
ta9ao dos custos re,ferentes
produtos filatelicos para os parses de expres sao portuguesa querera dlzer que sao
os func >ona~ios pagos por n6s, que fabricam os selos pagos por n6s, que os expedimos a nossa custa para parses que depois
nos nao pagam '\.1m chavo e recebem bern
born dinheiro com 0 produto da venda do
nos So trabalho?!

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

e

Pet;a Listas de pret;os gratis

ELADIO DE SANTOS

possivei.

Devo ter compreendido mal, perturbado
como estava quando t lnha acabado de ler
que cada portugues deve 300 contos nao sa
sabe a quem (que bern born trabalho tera
os receberJ .

SOMOS
em

DO
CLUBE

Casa Fundada em 1922
RUA BERNARDO LIMA, 27
TELEF,

549725

1100 LIS BOA

E'SPEC~ALISTAS

peC(as classicas e senes antigas
e modemas de todos os paises

TemDs esmbel-ecido um ServiC(o de abono
a Novidades
SOlicHe 0 envio GRATUITO dos nossos
ca,taJogos 'CIe venda quinzenais

FILATELIA LLACH, S. L.
Fundada em 1915 70 an os de experiencia
Diagonal , 489 - 08029 BARCELONA (ESPAt\lA)
Colecciono .... .. .. ....... .. . .... .. .. .. .. .. ......... ...... .... .............. ... ........ ..
Nome ..... .. . .. . ... ... ... ... .. ..... .... .. ... .. .... .. .. ...... . .. .. . .. .. ......... ......... .
DomiciJio ... ...... .... .......... .. .. .... ............................................... ..
Localidade .0 ... ... .... . .. ... ... ... . .. .. ... . . .. . . .... .. ..... .. . .. . ... .. .. . .. . . .... .. . . . .
Firma . ......... .............. ........ ..... ... ..... ..... .. ....................... .. .. ... . .

FILATELICO
MEMBERS LIST -

ALTERAC;:OES

Grande sortido
de Series completas
e Selos -tematicos

a

Nao

L I STA DE s6cIOS

DE PORTUGAL

L1STE DES MEMBRES

REINGRESSOS -

PORTUGAL
Jorge Carlos Correia Oias Cesar.
R,ua Gen. Jose Celestino da Silv~.
3-1.° A 1500 Lisboa _ (M) In.
Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 28. 2-C.
Tema ;;etr6Ieo. 94
2036 -Manuel Ant6nio GOdinho de Oliveira.
Rua Lopes, 117-1 .° Esq. _ 1900
lis boa (P) Fr. In. Es. T. C. N.
60. 2-A. 1S. T-51 .
2037 - Eng. Tomaz Pinto Gomes. Av. Bom.
beiros, Lote 110-7.° F. _ 149.5 AIges. Lisboa - (M I A) Po. Es. In. Fr.
Ep. T. C. V. N. U. 6'0. 5. Tematicas
de moluscos e repteis. 90. 93. 94.
2038 - Jose Mario Ferreira Pimenta. Apartado S1 - 4718() Santo Tirso _ (M)
Po. In. Es. T. C. V. N. U. SO. 72. Notas. 94. Ferraro Vaz, A. Pick. Cortelha.
2039 - Luciano Bastos. Rua das Amoreira3,
80-10.°, E. -10200 Lisboa-(p) Po.
Fr. In. T. C. V. SO. N. U. 1. 2-A. 93.
2042 - Jose Maria Silva Sequeira. Estrada
da Luz, 228-8." , Ot.° - 1S00 Lisl)oa
- T. C. V. 60. N. U. 1. 2-A. Tematima de viaturas. 90. 93. 97.
2043 - Rui Mario Martins Pereira. Rua Fon .
te do Pinheiro PI Ta A ri c., Ot.u _.
2500 Ca!das de Rainha (P) Fr
T. C. V. SO. N. U. 1 T-29. 94.
2045 - Paulo Alexandre Barroso de Vilhena.
Escadas de Artur Lobo de Campo'),
1.0 - 2400 Leiria (M) Po. T. C.
V. N. U. SO. de Po. T. SO de 1 po;'
60 de 3.
2048 - Dr. Adelino Alberto de Sousa Araujo.
Carvic;:ais - 5160 Moncorvo (M)
Po. Es. Fr. T. N. U. 60. 1. 2-A. S. 15.
19. 21. Vinhetas antituberculosas de
3. 90. 94.

NOVOS SOC-lOS

2057 -

Eng. Manuel Rosa Brandao. Rua de
S. Pedro, 120 2430 Marinha
Grande - (P) Po. Fr. 111. Es. T. SO.
U. 2. 2A. 2-8. 2-C.

20S4 -

Jaime de Jesus Gomes Fernandes.
Rua Coronel Marques Leitao, 20, ri c
Ot.° 1700 Lisboa (M) Po. T.
C . V. N. SO. 1. 2-A. 94.

2065 -

Antonio Julio Gomes Ferreira. Rua
C, Lote 238-1." Esq.", Casal de S.
2700 Amadora (M) T.
Bras C. V. SO. U. 1. 2·A. 94.
Maria Luisa Ribeiro Coelho Caldas
Lopes. Largo Dr. Jose Barbosa, 15,
2.° 2500 Caldas da Rainha (P) Po. Fr. In. Es. T. C. SO. N. U.
1. 2. 2-A. T-3. Instrumentos musicais. 94.
Ant6nio Alberto da Silva Teixeira.
Av. das Tulipas, Lote 11-7.° Ot.°. Miraflores, Alges - 144'5 Lisboa - (M)
T. C. V. N. SO. 1. 179. Tematicas:
Geologia Mineralogia e Paleontologia.
Eduardo Dias Ferreira. Largo Gago
Coutinho e Sacadura Cabral, 14 _
2430 Marinha Grande - Po. Fr .. In.
T. C. V. SO. N. U.
Manuel da Silva Gordinho Goncalves. Rua Gabu, 3-r Ic., Esq., Cruz de
(M)
Pau, Amora - 2840 Seixal Po. Fr. Es. In. T. SO. N. U. 1. IIhas.
Macau. 19. '59. 90. 93. 94.
Fernando Ferreira dos Santos. Rua
da 'Prata, 224-2. 0 Esq. _ 1100 Lisboa (M) T. 60. U. 1. 2-A. 21 .
T-1S. 94.
Seccao Filatelica do Clube de Instruc;:ao e Recreio do Laranjeiro. Rua
Dr. Pires de Castro - 2800 Laranjeiro.

2035 -

2068 -

2:171 -

2074 -

207S -

2077 -

2078 -

3D
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beiros, Lote 110-7.° F. _ 149.5 AIges. Lisboa - (M I A) Po. Es. In. Fr.
Ep. T. C. V. N. U. 6'0. 5. Tematicas
de moluscos e repteis. 90. 93. 94.
2038 - Jose Mario Ferreira Pimenta. Apartado S1 - 4718() Santo Tirso _ (M)
Po. In. Es. T. C. V. N. U. SO. 72. Notas. 94. Ferraro Vaz, A. Pick. Cortelha.
2039 - Luciano Bastos. Rua das Amoreira3,
80-10.°, E. -10200 Lisboa-(p) Po.
Fr. In. T. C. V. SO. N. U. 1. 2-A. 93.
2042 - Jose Maria Silva Sequeira. Estrada
da Luz, 228-8." , Ot.° - 1S00 Lisl)oa
- T. C. V. 60. N. U. 1. 2-A. Tematima de viaturas. 90. 93. 97.
2043 - Rui Mario Martins Pereira. Rua Fon .
te do Pinheiro PI Ta A ri c., Ot.u _.
2500 Ca!das de Rainha (P) Fr
T. C. V. SO. N. U. 1 T-29. 94.
2045 - Paulo Alexandre Barroso de Vilhena.
Escadas de Artur Lobo de Campo'),
1.0 - 2400 Leiria (M) Po. T. C.
V. N. U. SO. de Po. T. SO de 1 po;'
60 de 3.
2048 - Dr. Adelino Alberto de Sousa Araujo.
Carvic;:ais - 5160 Moncorvo (M)
Po. Es. Fr. T. N. U. 60. 1. 2-A. S. 15.
19. 21. Vinhetas antituberculosas de
3. 90. 94.

NOVOS SOC-lOS

2057 -

Eng. Manuel Rosa Brandao. Rua de
S. Pedro, 120 2430 Marinha
Grande - (P) Po. Fr. 111. Es. T. SO.
U. 2. 2A. 2-8. 2-C.

20S4 -

Jaime de Jesus Gomes Fernandes.
Rua Coronel Marques Leitao, 20, ri c
Ot.° 1700 Lisboa (M) Po. T.
C . V. N. SO. 1. 2-A. 94.

2065 -

Antonio Julio Gomes Ferreira. Rua
C, Lote 238-1." Esq.", Casal de S.
2700 Amadora (M) T.
Bras C. V. SO. U. 1. 2·A. 94.
Maria Luisa Ribeiro Coelho Caldas
Lopes. Largo Dr. Jose Barbosa, 15,
2.° 2500 Caldas da Rainha (P) Po. Fr. In. Es. T. C. SO. N. U.
1. 2. 2-A. T-3. Instrumentos musicais. 94.
Ant6nio Alberto da Silva Teixeira.
Av. das Tulipas, Lote 11-7.° Ot.°. Miraflores, Alges - 144'5 Lisboa - (M)
T. C. V. N. SO. 1. 179. Tematicas:
Geologia Mineralogia e Paleontologia.
Eduardo Dias Ferreira. Largo Gago
Coutinho e Sacadura Cabral, 14 _
2430 Marinha Grande - Po. Fr .. In.
T. C. V. SO. N. U.
Manuel da Silva Gordinho Goncalves. Rua Gabu, 3-r Ic., Esq., Cruz de
(M)
Pau, Amora - 2840 Seixal Po. Fr. Es. In. T. SO. N. U. 1. IIhas.
Macau. 19. '59. 90. 93. 94.
Fernando Ferreira dos Santos. Rua
da 'Prata, 224-2. 0 Esq. _ 1100 Lisboa (M) T. 60. U. 1. 2-A. 21 .
T-1S. 94.
Seccao Filatelica do Clube de Instruc;:ao e Recreio do Laranjeiro. Rua
Dr. Pires de Castro - 2800 Laranjeiro.

2035 -

2068 -

2:171 -

2074 -

207S -

2077 -

2078 -

3D
31

2079 -

Secc;: ao Filatelica do Clube Phillips.
Av. Eng. Duarte Pacheco , 6 - 1000
Lisboa.

2083 -

Secc;:ao Filatelica do Gremio Literario e Recreativo de Leiria. Rua Machado dos Santos e Rua Almirante
,2400 Leiria.
Almeida Henriques -

2085 -

Vitor Manuel 'Fernandes Soares. Rua
Gil Vicente, 32-A -3000 Coimbra
- (M) Po. Fr. In. It. Es. T. C. 60.
67-B. 1. 2.

2086 -

2087 -

2089 -

2091 -

2093 -

2095 -

21 CJ' -

2200 -

2222 -

2424 -

32

(A) Po. Fr. In. II. Es. T. C. V. 67.
68. Todos Os Temos. 73. 60. N.
Tema Europa. 90. 93. 94.
2683 -

Victor Cawalho. Apartado 53.6231
Fundao Codex (M) T. C. 60. N.
U. 2-A. Macau. 94.

2684 -

Manuel Pedro Dias. Quinta Nova,
Lote 23-3." Dt.° - 2675 Odivelas.

26&7 -

Dr. Eduardo Viegas Barreiros_ Av.
Cidade L. Marques, Lote 533-4.° E.
-18CO Lisboa (P) T. 60 . N. U.
67-B .

Paulo Augusto Pedroso Dias. RU f:
Calvete Magalhaes, 25. Caxias-Laveiras - 2780 Oeiras.

2686 -

Dr. Luis . Manuel Moreira Barreiros.
Av. Cidade L. Marques, Lote 533-4.°
Esq. - 1800 Lisboa - (P) T. C. 50.
N. U.

Antonio Manuel da Silva Marcor,.
Rua Dr. Candido Guerreiro, 63-2."
-8000 Faro (M) Po. T. C. V.
60. N. 1. 2-C. Erros e Provas. 93.

2689 -

Artur Lu is Rodrigues. Paroquia de
S. Joao das ,Lampas - 27,10 Sintri!
- (M ) T. C. V. 60. N. U. 94.
Pedro Miguel Roldao Colac;:o. Largo
l!idio de Carvelho, 17, Esq . - 2430
r,t.'arinha Grande - (P) Po. T. C. V.
60. N. U.
Dr. Ademar de Sea bra Baptista. Rua
Nuno Alvares Pereira, BI-3.0 A. 3500 Viseu - (M) Po. Es. Fr. In. Ai.
T. C. V. 60. N. 1. 2-A. 1'5. 19. 30 . f!J.
93. 94 .
Eng.· Jose Antonio G. Nunes. Trav.
do Poc;:o da Cidade, 44-3." - 1200
Lisboa (M) Po. Fr. In. T. C. V.
N. U. 60. 1. 2·C. Tematicas: Tran .~
portes e Espec;:o. 90. 94.
Joao Luis da Silva Carvalho. Rua
Projectada a Hua 23, Lote 1-2.° Esq.
- 2'500 Ca!das da Rainha (M)
Po. Fr. In. Es. T. C. 60. N. U.
Antonio Luis
Dr. Emiliano
- 8000 Faro
60. N. U. 90.

dos Anjos Pinto. Rua
de Costa. 87-2.° Esq.
(P) Po. In. T. C.
94.

Armando da Costa Ribeiro. Av.
Ivens, 16-3." F. - 1495 Dafundo -(P) Po. Fr. C. V. 60. N. de preferencia. 1. 2. 93.
Jose Antonio Duarte Martins. Apartado 21269 - 1131 Lisboa Codex-

2693 -

2695 -

2696 -

2697 -

2698 -

2699 -

2700 -

Luis Filipe Mendes Alves. Estrada
Nacional 10, 353-2.° Esq., Laranjeiro
-2800 Almada (M) T. C. V.
60. 1.
Eng. Alberto da Silva Fernandes.
Trav. da Rua do Queimado, s/'1,
Aradas - 3800 Aveiro (M) Po.
Fr. In. 60. N. U. 1. T-11. N. 66. 67-B.
94. Lollini.
Francisco Silva Pimentel Oliveira.
Av. Paulo VI, Lote 72-4." F. - 20411
Rio Maior - (P) 60. N. U.

MADEIRA

2672 -

Silvio Ant6nio 8arradas dos Santos
Coentro. Apartado 21 - 9401 Porto
Franquias mecaniSanto Codex cas publicitarias ,privadas em pec;:as
inteiras.

2690 -

2681 -

Mario .Baptista Sardinha. Levada dos
Barreiros - 58-9000 rFunchal - (M:
Po. Fr. T. C... CEPT» Completo com
quadras e mini,tolhas. 21 . desde
1945. 2-A. 60. 1. Hhas. Series. Quadras. 66. Carta circuladas. Quadras
de 1 e tolhas desde 1910. 21 por tipos, .. Sabrine», uLiberte", etc. 70
sobre tilatelia. 73. 90. 94.

2691 -

720 -

2537 -

2682 -

Joao Emidio Ribeiro Santiago. Rua
Tenente Aviador Carlos Alves, 35-0."
- 2900 Setubal - (M) Po. Fr. T. C.
V. 60. 1. 2. 2 A. 24. Classicos de
3. 90. 94 .
Alvaro Jose Hamos Medeiros. Rua
dos Anjos, 12-4.0 01. 0 11QoO Lisboa (P / M) Po. Fr. In. T. C. 60.
1. 21 . 66. 67-B. 90. 94.
Paulo Jorge da Costa Silva Proenc;:a. Rua Dionisio dos S. Matias, 8-1 -"
Esq., P. de Arcos - 2780 Oeiras (P) T. C. 60. N. U. 1. 19. 94.

Pe. Adriano da Rocha. Caixa Postal 29, Cabinda. T. N. U. 60. 1. 2.
3. 90. 93.
Victor Manuel Guerreiro Viegas.
Caixa Postal, 2749 L.:uanda. Po. Fr.
In. Es. T. 60. T·7. Flora. T-10. Arte.
T-11. Transportes. T-44. 90. 94.
Antonio Adao Alves Simoes. Caixa
Postal, 1493 Luanda (M) Po. Fr. In.
T. Cartas com 60 de 23. 60. Tipo
Coroa de 2-B. em partes. Quadras.
60. 1. 28. C. Verde. 94.

Juan Gil Mateu. Urb. ..La Granja u
-C /IMenorca, n.O 7. 43006 Tarragona (A) Fr. In. IEs. T. 60. N. U.
3. 70 7-C. Souvenirs. Insignias. Porta Chaves. 90.

2692 -

Alfredo E. Garcia Garcia. Gral Concha, 9-4. ~ . 48010 Bilbau. Po. Fr. Es.
In. 60. 1. 5-A. ~B. 15. 30. 90

2703 -

Miguel S. Bertrana. Plaza SI. Felip,
9 VIC Barcelona. Es. 60. 19. 6. 90.
107.

2704 -

Maria Mercil Bertrana de Bustos.
Plaza St.° Felip, 9 VIC IBarcelona
(P) Es. 60. 1. U. 90.

Julio 81anco Castillo. Av. Los Pinos
172 E/ N Cisneros Y Finlay. Los Pinos Habana 18. Fr. Es. In. 64. N.
T-1. 64. N. U. 2. 90. 61 . Da em troea.
64. N. U. de 54. 1962/ 1984.
ESTADOS UNIDOS DA AMiS:RICA

2694 -

Rufino R. Pernes. 4715. W. Montebello Ave. Glendale. Az. '85301 . (A)
Po. In.
FRANCA

2260 -

C/ C Pereira Jacques. 1 RE-CCSR.
13400 Aubagne.

2681 -

Horacio do Carmo. 3 Bat. Balzac.
Rue Latonte. L'aigle Franc;:a. Po. -=r.
T. 60. U. 1. 72. 1. 90.
IlALIA

2701 -

Dott. Napoli Franco. V. G. Secglione n.O 25. Locri RC. (M/A) Fr. In.
It. T. 60. 67-B. 71 . 72. 75. 90.

2702 -

Renato .o'inceeco. Via Cavour, 70
- 65100 Pescara It. Fr. In. T.
60. U. 5-A.

ESPANHA

2686 -

Rev. Bryan lFindlayson. 77 Parkes
SI. Helensburgh. 2508 N. S. W. Australia. In. T. 60. 1. 2. 94.
CUBA

R. P. ANGOLA

Americo Alves Cabac;:a da Cruz.
Apartado 2581 1114 Lisboa Codex (M) Po. Fr. In. T. 60. N. U.
1. 2-A. Tematica Poupanc;:a N. de
3. 90. 94.
Mario Julio Valente Conde. 292-('; .
CoN . 4590 pac;:os de Ferreira - (P) Po. Es. Fr. T. C. 60. N. U. 91 .

AUSTRALIA

HOLANDA

1850 -

Avelino Antono Lima de Araujo.
Boomgaardstraat, 13511 . 3012. X.
C. Roterdao. T. 60.
POL6NIA

2677 -

Tomasz Wojas. UI Proszowska 3. PI.
32 - 700 Bochnia. T. 60. N. 1. Madeira e Mores. 60. N. da5 CEPT.
Ol! N. U. 38. 5. Ost.
33
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2079 -

Secc;: ao Filatelica do Clube Phillips.
Av. Eng. Duarte Pacheco , 6 - 1000
Lisboa.

2083 -

Secc;:ao Filatelica do Gremio Literario e Recreativo de Leiria. Rua Machado dos Santos e Rua Almirante
,2400 Leiria.
Almeida Henriques -

2085 -

Vitor Manuel 'Fernandes Soares. Rua
Gil Vicente, 32-A -3000 Coimbra
- (M) Po. Fr. In. It. Es. T. C. 60.
67-B. 1. 2.

2086 -

2087 -

2089 -

2091 -

2093 -

2095 -

21 CJ' -

2200 -

2222 -

2424 -

32

(A) Po. Fr. In. II. Es. T. C. V. 67.
68. Todos Os Temos. 73. 60. N.
Tema Europa. 90. 93. 94.
2683 -

Victor Cawalho. Apartado 53.6231
Fundao Codex (M) T. C. 60. N.
U. 2-A. Macau. 94.

2684 -

Manuel Pedro Dias. Quinta Nova,
Lote 23-3." Dt.° - 2675 Odivelas.

26&7 -

Dr. Eduardo Viegas Barreiros_ Av.
Cidade L. Marques, Lote 533-4.° E.
-18CO Lisboa (P) T. 60 . N. U.
67-B .

Paulo Augusto Pedroso Dias. RU f:
Calvete Magalhaes, 25. Caxias-Laveiras - 2780 Oeiras.

2686 -

Dr. Luis . Manuel Moreira Barreiros.
Av. Cidade L. Marques, Lote 533-4.°
Esq. - 1800 Lisboa - (P) T. C. 50.
N. U.

Antonio Manuel da Silva Marcor,.
Rua Dr. Candido Guerreiro, 63-2."
-8000 Faro (M) Po. T. C. V.
60. N. 1. 2-C. Erros e Provas. 93.

2689 -

Artur Lu is Rodrigues. Paroquia de
S. Joao das ,Lampas - 27,10 Sintri!
- (M ) T. C. V. 60. N. U. 94.
Pedro Miguel Roldao Colac;:o. Largo
l!idio de Carvelho, 17, Esq . - 2430
r,t.'arinha Grande - (P) Po. T. C. V.
60. N. U.
Dr. Ademar de Sea bra Baptista. Rua
Nuno Alvares Pereira, BI-3.0 A. 3500 Viseu - (M) Po. Es. Fr. In. Ai.
T. C. V. 60. N. 1. 2-A. 1'5. 19. 30 . f!J.
93. 94 .
Eng.· Jose Antonio G. Nunes. Trav.
do Poc;:o da Cidade, 44-3." - 1200
Lisboa (M) Po. Fr. In. T. C. V.
N. U. 60. 1. 2·C. Tematicas: Tran .~
portes e Espec;:o. 90. 94.
Joao Luis da Silva Carvalho. Rua
Projectada a Hua 23, Lote 1-2.° Esq.
- 2'500 Ca!das da Rainha (M)
Po. Fr. In. Es. T. C. 60. N. U.
Antonio Luis
Dr. Emiliano
- 8000 Faro
60. N. U. 90.

dos Anjos Pinto. Rua
de Costa. 87-2.° Esq.
(P) Po. In. T. C.
94.

Armando da Costa Ribeiro. Av.
Ivens, 16-3." F. - 1495 Dafundo -(P) Po. Fr. C. V. 60. N. de preferencia. 1. 2. 93.
Jose Antonio Duarte Martins. Apartado 21269 - 1131 Lisboa Codex-

2693 -

2695 -

2696 -

2697 -

2698 -

2699 -

2700 -

Luis Filipe Mendes Alves. Estrada
Nacional 10, 353-2.° Esq., Laranjeiro
-2800 Almada (M) T. C. V.
60. 1.
Eng. Alberto da Silva Fernandes.
Trav. da Rua do Queimado, s/'1,
Aradas - 3800 Aveiro (M) Po.
Fr. In. 60. N. U. 1. T-11. N. 66. 67-B.
94. Lollini.
Francisco Silva Pimentel Oliveira.
Av. Paulo VI, Lote 72-4." F. - 20411
Rio Maior - (P) 60. N. U.

MADEIRA

2672 -

Silvio Ant6nio 8arradas dos Santos
Coentro. Apartado 21 - 9401 Porto
Franquias mecaniSanto Codex cas publicitarias ,privadas em pec;:as
inteiras.

2690 -

2681 -

Mario .Baptista Sardinha. Levada dos
Barreiros - 58-9000 rFunchal - (M:
Po. Fr. T. C... CEPT» Completo com
quadras e mini,tolhas. 21 . desde
1945. 2-A. 60. 1. Hhas. Series. Quadras. 66. Carta circuladas. Quadras
de 1 e tolhas desde 1910. 21 por tipos, .. Sabrine», uLiberte", etc. 70
sobre tilatelia. 73. 90. 94.

2691 -

720 -

2537 -

2682 -

Joao Emidio Ribeiro Santiago. Rua
Tenente Aviador Carlos Alves, 35-0."
- 2900 Setubal - (M) Po. Fr. T. C.
V. 60. 1. 2. 2 A. 24. Classicos de
3. 90. 94 .
Alvaro Jose Hamos Medeiros. Rua
dos Anjos, 12-4.0 01. 0 11QoO Lisboa (P / M) Po. Fr. In. T. C. 60.
1. 21 . 66. 67-B. 90. 94.
Paulo Jorge da Costa Silva Proenc;:a. Rua Dionisio dos S. Matias, 8-1 -"
Esq., P. de Arcos - 2780 Oeiras (P) T. C. 60. N. U. 1. 19. 94.

Pe. Adriano da Rocha. Caixa Postal 29, Cabinda. T. N. U. 60. 1. 2.
3. 90. 93.
Victor Manuel Guerreiro Viegas.
Caixa Postal, 2749 L.:uanda. Po. Fr.
In. Es. T. 60. T·7. Flora. T-10. Arte.
T-11. Transportes. T-44. 90. 94.
Antonio Adao Alves Simoes. Caixa
Postal, 1493 Luanda (M) Po. Fr. In.
T. Cartas com 60 de 23. 60. Tipo
Coroa de 2-B. em partes. Quadras.
60. 1. 28. C. Verde. 94.

Juan Gil Mateu. Urb. ..La Granja u
-C /IMenorca, n.O 7. 43006 Tarragona (A) Fr. In. IEs. T. 60. N. U.
3. 70 7-C. Souvenirs. Insignias. Porta Chaves. 90.

2692 -

Alfredo E. Garcia Garcia. Gral Concha, 9-4. ~ . 48010 Bilbau. Po. Fr. Es.
In. 60. 1. 5-A. ~B. 15. 30. 90

2703 -

Miguel S. Bertrana. Plaza SI. Felip,
9 VIC Barcelona. Es. 60. 19. 6. 90.
107.

2704 -

Maria Mercil Bertrana de Bustos.
Plaza St.° Felip, 9 VIC IBarcelona
(P) Es. 60. 1. U. 90.

Julio 81anco Castillo. Av. Los Pinos
172 E/ N Cisneros Y Finlay. Los Pinos Habana 18. Fr. Es. In. 64. N.
T-1. 64. N. U. 2. 90. 61 . Da em troea.
64. N. U. de 54. 1962/ 1984.
ESTADOS UNIDOS DA AMiS:RICA

2694 -

Rufino R. Pernes. 4715. W. Montebello Ave. Glendale. Az. '85301 . (A)
Po. In.
FRANCA

2260 -

C/ C Pereira Jacques. 1 RE-CCSR.
13400 Aubagne.

2681 -

Horacio do Carmo. 3 Bat. Balzac.
Rue Latonte. L'aigle Franc;:a. Po. -=r.
T. 60. U. 1. 72. 1. 90.
IlALIA

2701 -

Dott. Napoli Franco. V. G. Secglione n.O 25. Locri RC. (M/A) Fr. In.
It. T. 60. 67-B. 71 . 72. 75. 90.

2702 -

Renato .o'inceeco. Via Cavour, 70
- 65100 Pescara It. Fr. In. T.
60. U. 5-A.

ESPANHA

2686 -

Rev. Bryan lFindlayson. 77 Parkes
SI. Helensburgh. 2508 N. S. W. Australia. In. T. 60. 1. 2. 94.
CUBA

R. P. ANGOLA

Americo Alves Cabac;:a da Cruz.
Apartado 2581 1114 Lisboa Codex (M) Po. Fr. In. T. 60. N. U.
1. 2-A. Tematica Poupanc;:a N. de
3. 90. 94.
Mario Julio Valente Conde. 292-('; .
CoN . 4590 pac;:os de Ferreira - (P) Po. Es. Fr. T. C. 60. N. U. 91 .

AUSTRALIA

HOLANDA

1850 -

Avelino Antono Lima de Araujo.
Boomgaardstraat, 13511 . 3012. X.
C. Roterdao. T. 60.
POL6NIA

2677 -

Tomasz Wojas. UI Proszowska 3. PI.
32 - 700 Bochnia. T. 60. N. 1. Madeira e Mores. 60. N. da5 CEPT.
Ol! N. U. 38. 5. Ost.
33
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BOLSA FILATELICA
Espaco it dlsposicao d e t odos os leiWres que podem nqui illSel'ir
o s et! nnlmclo ItO pte\:o econ6mlco de 25500 POt IInha.

I
I

i

l

Precario de Sobrescritos do
Primeiro Dia de portugalSe co:ecciona os envelopes
editados ·pelos correios (ou
pensa coleccionar). todos
com series completas, nao
deixe de solicitar este prelf ario. Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da Rainha.

Se e revendedor - Temos
em distribui~ao gratuita um
prelfario de pacotes com selos, tematicos e outros, alem
de todo 0 material fi!atelico,
e que naturalmente Ihe interessa. Sergio W. de Sousa
Simoes _ ·21500 Caldas da
Rainha.

Desejo por troca selos novos de Portugal. Of ere co Italia,
Vaticano e Espanha.
Giovanni Curcio. Appia Nuova 572/ F. 00179 Roma. Italia.

Troco selos de formato
grande. Mande 100 receba
100.
Ed. Peterson
1265 N. Harvard
Los Angeles, CA 90029
(USA)

Tiras plasticas e c1assificadores - 'E todo 0 rest ante
material fi!atelico. Em di ·tribuilfao gratuita, um !Jre:;ario
que Ihe sera remetido com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2500' Caldas
da Rainha.
I!

34

Europa de Leste. Ofere~o
aos melhores pre ; os ssries
novas tematicas ou outras,
incluindo novidades. F. Loureiro, Rua Eng.o Ferreira Mesquita, lote A - 1.o 0 - 1000
Lisboa.

Se~os de Portugal e dag
ex - Provincias
Ultramarina3.
novos e 'usados. Vendo com
grande desconto.
Apartado 46.
2600 Vila Franca de Xira.

Deseja trocar selos exclusivamente usados com todo 0
mundo. Correspondencia em
ES:lanhol, Portugues, Frances,
Ing:es e Italano. Pedro Ros
y Pujol. Providencia, 11-15 B
2.0 3.", Barcelona 24 - Espana.

Precario de series completas novas de Portugal-Abrangendo 0 periodo de 10953 a
1930, e muitas anteriores. Envia-se gratis. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2'500 Caldas
da Rainha.

Compro e vendo selos novos e usados, Portugal e
Col6nias, Novos Paises Ungua Lusa e 'Estrangeiros,
assim como todos os Temas,
Blocos, Sobrescritos. etc. Remeta Listas em duplicado e
selo 20$00 para res posta a:
Si~va Pereira, Rua Ant6nio
Nobre, 43-2.0, Dto. - 1600
Lisboa - Telef, 784816.

Selos novos em circulat<Bo
_ Em liquidalfeo dos seus
pedidos de selos ou material
filatelico, pode enviar-nos selos das emissoes de Portugal,
para uso na correspondencia.
Uma boa ocasiao para desfazer-se do que tiver a mais.
Sergio W. de Sousa Simees
- 2500 Caldas da Rainha.

TEMOS EM "STOCK.. MILHARES DE SERIES ESTRAN·
GEIRAS NOVAS - Todos os
paises, todos os temas. Den·
teadas, nao denteadas. Blocos.
Qualquer que saja 0 pals ou
o tema qua colecciona, experimente enviar-nos a sua lista
de faltas. Filatelia SERGIO
W. DE SOUSA SIMOES 250) CALDAS DA RAINHA.

Folhinhas com os mais belos 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
prelfo) , esta a tempo de
adquirir todo 0 conjunto. Em
distribuilfao um catalogo-pre~ario, que enviaremos gratis
a simples pedido, bem como
amostras para quem n ~ o as
con·helfa. Sergio W. de Sousa
Simoes - 2500 Caldas da
Rainha.

Sobrescritos do Clube compro qualquer quantidade. LEAL
CRO. Av. Joao XXI, 43·2.° Ot.°
1000 Lisboa.

Jorge Vieira, Avenida da
Boavista, 713-4." Dt." 4110
Porto. Pretendl9 por compra
ou troca selos perfurados de
Inglaterra, Franlfa, Portugal e
Ex-CoI6nias. Base de compra
10 % de catalogo. Tambem
pretende por troca ou compra:
provas, erros, «especimens ..
e cartas pre·filatelicas ate
1930.

Voce que sabe escolher ...
pois clarol Escolhe folhas em
formato internacional nos modelos Normal, Extra ou Luxo,
para montagem das suas
corecltoes, editadas por Sergio W. de Sousa Simoes 2500 Caldas da Rainha. Amostras contra esc. 8O$0() para
despesas, logo deduzidos na
primeira compra.

Offering exchange stamps
thematics: Paintings, Fauna,
Flora. I can send USSR Mon·
golia, Coree du Nord, OOR,
CSSR .. .
,BeznisCihenko P.G.
'ul. Zigina 13 Kv3
Poltava-14. USSR 314014

MOEDAS da India Portuguesa, algumas nao circuladas. SELOS da fndia, Moltambique, Timor, novos e IUsados.
Pacotes, MlIximose IFDC.
L. M. de Noronha, Homeopata.
Rua Alexandre Heroulano,
19-'5.0
1200 Lisboa, Telef.: '55 76 27.

Pacotes com selos tematicos e por .palses - 0 mais
completo conjunto de temas
jamais apresentado. Solicite
pre~ario. Sergio W. de Sousa
Simoes - 2500 Caldas da
Rainha.

Troco por 1,00/200 selos de
Portugal dou 125/250 de todo
o Mundo. Rudolf Bohm. Neuer
Hieb 5, 0·3550 Marburg. Alemanha.

NOS NAO V'ENDEMOS APE·
NAS PACOliES OE TIRAS
PLASTICAS, DAMOS TAMBi:M! Igualmente classificadores, e Ipacotes de selos tematicos (mais de duas dezenas
de temas diferentes). Pelta a
circular ••QUERO RECEBER
OOMPLETAMENTE GRATIS ...
Filatelia
S!::RGIO W. DIE
SOUSA SIMOES-2500 CALOAS DA RAINHA.

Novas emissoes de todo 0
mundo por palses e temas Esta e uma das nossas grandes especialidades! Melhores
pre~os e desejo de servir bern.
Pelt a circular de inscrivao
prontamente enviada. Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha.

Selos vendo e com pro, novos e lusados. Continente e
ex-coI6nias. ,Bons preltos. M.
Leitao. Rua H. ILote 19-1.°
Frente. Casal S. Bras, 2700
Amadora.

PRECARIO POR PAfSES Se V. colecciona qualquer pals
estrangeiro, desde Affganistlio
a Hong-Kong, interessa-Ihe receber este nosso preltario,
repleto de series completas
novas. Oescreve mais de 100
'Palses e 80 temas, num total
de cerca de 18000 series diferentes. .Enviamos gratjs para
Portugal, ,Para 0 estrangeiro,
remeter 0 equivalente a $2,00
USA mesmo em notas ou s6ries novas. Filatelia Sl8RGIO
W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALOAS OA RAINHA,

VENDO; FDCs, postais mao
ximos, carimbos. cartas antigas, correio aereo, I))rovas,
erros, ensaios, pre-filatelia.
inteiros .postais. B. F. e outros.
COMPRO: Pre-filatela, cartas e .postais maximos anti·
gos, erros, ,Rrovas, ensaios,
etc. Pago bons Ipreltos.
Felix da Costa ~ Iha - Bairro
da Ponte - Telef. 44429 2065 Alcoentre.

Para venda, disponho de
selos novos e ,usados de Portugal, em series completas e
isolados, blocos e envelopes
de 1.0 dia, assim como classificadores estrangeiros de varios tamanhos. S6 a coleccio
nadores. Pedidos a Pedro
Jose Waddington ,Peters Av. Joao Cris6stomo, 81 .4.°1000 LlSBOA.

PRECA'RIO TEMATlCO Oesde Arq<ueologia, Arte, Astro, Aves, Avjaltao, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Turismo, TelecomunicaltOes, Uniformes, Velculos Motorizados,
e Xadrez, de tudo vai encontrar no .preltario tematico
agora em distribui~ao. Sao
mais de 100 'palses, cerca de
80 temas e SOOO series novas
descriminadas. Enviamos gratis p'ara Portugal. Para 0 es·
trangeiro, remeter 0 equiva
lente a $2.00 USA para .portes,
mesmo em notas ou series
novas. Filatelia Se:RGIO W. DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALOAS DA RAINHA.

COMPRO-TROCO - Pe .. as
circuladas da Companhia de
Mocambique, Niassa, I.ourenito Marques, Quelimane, Kionga, Zambezja. iRespondo sempre. Paulo Sa Machado
Rua Oireita das Campinas, 33
- 4100 PORTO.
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BOLSA FILATELICA
Espaco it dlsposicao d e t odos os leiWres que podem nqui illSel'ir
o s et! nnlmclo ItO pte\:o econ6mlco de 25500 POt IInha.

I
I

i

l
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Giovanni Curcio. Appia Nuova 572/ F. 00179 Roma. Italia.

Troco selos de formato
grande. Mande 100 receba
100.
Ed. Peterson
1265 N. Harvard
Los Angeles, CA 90029
(USA)
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I!
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incluindo novidades. F. Loureiro, Rua Eng.o Ferreira Mesquita, lote A - 1.o 0 - 1000
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mundo. Correspondencia em
ES:lanhol, Portugues, Frances,
Ing:es e Italano. Pedro Ros
y Pujol. Providencia, 11-15 B
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Desejo trocas. Base Yvert.
CZECHOSLOVAKIA PHILATELIC CLUB . Troca selos no- Sinforiano Sarda. Avda. Pere
vos e usados. FDC. Series el Cerimonios n.O 23 A, 4.°-8 .•
completas. ServiC;:o de Novi- - Reus - Espanha.
dades. Especiais. 100 / 100.
Flora, Fauna, Desportos, pintura, etc. Especializado em
L. M. de Noronha, M. H. M.,
Portugal. Dept. Eng. Olejnik.
Klacno, BL.C / C-15, 034 01 D. H. Sc. (India).
Ruzomberok 1. Checoslo'l:\ Homeopata.
quia.
Telefones: 554087,534512
Residencia: 5571527.
COMPRO Boletins do C. F.
P. n.OI 14, 40, 193, 283 e 289.
Fernando Ideias. Rua Rosalia
de Castro, 1-2.0 Esq . 1700
LlSBOA.

Desejo por troca selos novos de Portugal com os da
India. Vinayak P. Verekar.
11 , Ekveera Apartments, 369,
S. V. Savarkar Marg. Dadar,
Bombay - 400 028.

Troco 100/ 150 selos diferentes da Euro'; la Ocidental.
Correspondencia em ingles,
frances ou italiano.
Renato d'incecco. Via Cavour n.O fO.
65100 Pescara. italia.

COMPRO Boletim
do
Clube Filatelico de Portugal
n.O 14 - Fernando Ideais Rua Actor Tasso, n." 1-'Lisboa Telefone 562112 ou
713808.

Troco Yvert 1982, 1/33, 84
por selos portugueses. Monteiro. 6, Rue Magellan . 75008
Paris. France.

Inteir.os Postais. Compro
das series • Prosad-ores Poesi,a... S6 usados .
A. Decrook. R. Alqueidao.
3830 fli/lavo .

Desejo trocas de selos,
"souvenirs». etc.,
moedas,
com todo 0 mundo. Correspondencia: frances, ing:es ou
espanhol.
Juan Gil Mate'J. Urb. " La
Granja». C/Menorca, n.O 7.
43006 Tarragona. Espanha.

A. MASCARENHAS PEREIRA
R. Artur Ferreira da Silva,
2-2.0 Dt.°
1885 Moscavide.
TROCO COM PRO
VENDO.
BILHETES POSTAIS, CARTAS, ACQOES, ETC. RESPONDO SEMPRE A TODAS AS
RESPOSTAS DEVIDAMENTE
VALORIZADAS.

Filatelia -+c NUn1 iSH1 clti ca -+c NI edalhfstl ca
Selos de Portugal e Ultramar, novos e usados - se,los
tematicos - erros e variedades - inteiros - postais
aerogramas - FDC e comemorativos.

•

Classificadores - Catalogos Nacionais e Estrangeirosalbuns - lupas - pinyas, etc ...

•

Moedas de Portugal e Ult'ramar - moedas estrangeiras
- medal has e placas comemorativas - capas e folhas
para moedas.

Galeria FilateIica e Numismatica do Porto
Rua do Almada, 323 -

COMPRO "Lusiadas» (Portugal), cartas, opostais, ambulancias, carimbos franceses,
nominativos, ensaios, provas,
erros, blocos, paquebots.
Inscric;:c3es marginais: impressores e numeros de obras.
Resposta: Apartado 90. 2751
Cascais Codex.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangelro
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.° dia

Album de Portugal e estrangeiro,
capas, estojos, classificadores, folhas
soltas, expositores, pinc;:as, e todo 0
material desat conhecida marca alema
podera encontrar no representante em
PORTUGAL

JORGE M. S. LOPES
Rua S. Nlcolau, 26.4.° - Sala 3
1100 LISBOA-Telefone 878360
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SELOS
PORTUGAL, EX-COLONIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
S~RIES, ETC.

R. Maria Andrade, 55 1100 LlSBOA

MANCOLISTAS
ASSINATURAS

RUA 1.° DEZEMBRO, 45-3.°
T'ELEF. 36158 52
1200 LlSBOA

Tel. 8341 08
PORTUGAL

PORTUGAL - COLONIAS
- ESTRANGEIRO
NOVIDADES

H. Santos Viegas

J. ELL (Herdeiros)
CASA
FILATELICA
FUNDADA EM 1940

TODO 0 MATERIAL FILAT~LICO

Bastos & Campos, L. da
Material Filatelico
(Farol)

4000 PORTO

AGRADECEMOS A SUA VISITA

QUALQUER
PArs

I

TEMA

CONTACTE-NOS

--¥-Siries 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.· Esq.
Telefone 87 75 08
1100
LlSBOA

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

ANUNCIE NO BOLETIM DO
CLUBE FILATELICO DE POR,T UGAL
37
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M. AtBUQUERQUE

V. 56 tera vantagem
selos noutro Pais!

em

•

comprar

5·B, St. Marks Ro ad

LONDON, W. 10 -

ENG LAND

Grande Stock de Intelros Posta Is
de Portugal e Terrlt6rlos
Ultramarlnos
CARTAS

PR~-AD ES IVAS

Compra e Venda de Colecc;oes
Catalogos Estrangeiros, Albuns
e o utr~ material filatalico
Con suite-nos Ou enyle hoie mesmo
os seus pedidos
Aceitamos cheques em ESCUDOS
s6 para pagamento dos nossos
forneclmentos

Os nossos leiloes apresentam selos
isolados, series, literatura e colecCfoes
de todos os Parses do Mundo. Os
exemplares raros ou de maior interesse
sao apresentados em fotografia nos
nossos catalogos.
LicitaCfoes atraves do correio.

C•

SA NTA NA

•

,

FILATELIA TEMiTICA OU POR PAISES
GRANDE STOCK

II

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS

I

,

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS

GRATIS

Em series campi etas, novas, e sem charneira

Escreva ja e enviar-Ihe-emos gratis
2 catalogos dos pr6ximos lei!oes.

NOVIDADES MUNDIAIS acs mel hares

pre~os

REMESSAS PARA TO DO OPAlS. Consulte-nos
Hopkins Stamp Auctioneers Ltd.
2, Fairwater Road, Cardiff,
Great Britain,
CF5 2XR.

SELOS-MOEDAS

AV. DA LlBERDADE. 157 _1.0
(Metro: AVENIDA)

•

1200 LIS BOA -

CASA A. MOLDER

Domiugol;

do

Sacramento

Mercado Fllatellco de Lisboa
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 - 3.°
120:1 LlSBOA -

Telef.

321514

TUDO PARA FILATELIA

GRANDE STOCK DE SELOS
DESC.30%

•

Telef. 561539

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
e a nossa grande especlalldade
SELOS DE TODO 0 MUNDO
PARA TODOS OS TEMAS
Exposl~io permanente de Selos em
15 yltrlnes do IUrio do ras-do·ch'io
e no 3. 0 andar (eleyador)

COMPRA -

Rua do Cruciflxo, 26 _ Tele •. 324891
1100 LISBOA
Variado sortido de series completas
e se'os isolados, de Portugal
e Uitramar
Todo

0

material necessario
ao Filatelista

Albuns de Portugal, Ultramar
Domingos do Sacramento

Edl~oes

FISCAIS -

Portugal e Col6nlas

compr·o selos. provas. ensaios
e documentos com selos

VENDA

I. HOLLY
Execut;iio rapida de pedidos
por correspondencla

3B

Avenlda Infante Santo, 50-5.° Esq.
LlSBOA

39

M. AtBUQUERQUE

V. 56 tera vantagem
selos noutro Pais!

em

•

comprar

5·B, St. Marks Ro ad

LONDON, W. 10 -

ENG LAND

Grande Stock de Intelros Posta Is
de Portugal e Terrlt6rlos
Ultramarlnos
CARTAS

PR~-AD ES IVAS

Compra e Venda de Colecc;oes
Catalogos Estrangeiros, Albuns
e o utr~ material filatalico
Con suite-nos Ou enyle hoie mesmo
os seus pedidos
Aceitamos cheques em ESCUDOS
s6 para pagamento dos nossos
forneclmentos

Os nossos leiloes apresentam selos
isolados, series, literatura e colecCfoes
de todos os Parses do Mundo. Os
exemplares raros ou de maior interesse
sao apresentados em fotografia nos
nossos catalogos.
LicitaCfoes atraves do correio.

C•

SA NTA NA

•

,

FILATELIA TEMiTICA OU POR PAISES
GRANDE STOCK

II

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS

I

,

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS

GRATIS

Em series campi etas, novas, e sem charneira

Escreva ja e enviar-Ihe-emos gratis
2 catalogos dos pr6ximos lei!oes.

NOVIDADES MUNDIAIS acs mel hares

pre~os

REMESSAS PARA TO DO OPAlS. Consulte-nos
Hopkins Stamp Auctioneers Ltd.
2, Fairwater Road, Cardiff,
Great Britain,
CF5 2XR.

SELOS-MOEDAS

AV. DA LlBERDADE. 157 _1.0
(Metro: AVENIDA)

•

1200 LIS BOA -

CASA A. MOLDER

Domiugol;

do

Sacramento

Mercado Fllatellco de Lisboa
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 - 3.°
120:1 LlSBOA -

Telef.

321514

TUDO PARA FILATELIA
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DA MALA POSTA AOS NOSSOS D/AS

As

12 E DAS 15

As

18 HOKAS
ENCERRA AOS DOMINGOS. SEGUNDAS E FERIADOS
VISITAS GUIADAS COM MARCAC;AO PREVIA

DE TERC;A A SABADO, DAS 10

-///COLEcC;Ao COMPLETA DE SELOS PORTUGUESES
(/NCLUINDO /LHAS E ANT/GAS COLON/AS)

-///H/STOR/A DAS TELECOMUN/CAC;OES - TELEGRAF/A, TELEFONE
E RAD/OELECTR/COS ATRAVES DE APARELHOS EM FUNC/ONAMENTO

H/STORIA DOS CORRE/OS -

LIVRE

ENTRADA

Rua D. Estefinia n.· 175
1100 LISBOA
Tels. 54 61 22 e 57 78 05

MUSEU DOS CTT

~

-///DIAPOS/T/VOS - AUTOCOLANTES
DE REPRODUC;Ao DE SELOS
PUBUCAC;OES CULTURA/S

MALA POSTA - FARDAMENTOS
TELEGRAFO - TELEFONE

Bllhetes Postais:

VENDA DE:

~

DE TERC;A A SAllAOO, DAS 10 As 12 E DAS 15 As 18 HORAS
ENCERRA AOS DOMINGOS. SEGUNDAS E FERIADOS
VISITAS GUIADAS COM MARCAC;AO PREVIA

COLEcCAo COMPLETA DE SELOS PORTUGUESES
(INCLUINDO ILHAS E ANTIGAS COLON/AS)

-111-

DA MALA POSTA AOS NOSSOS D/AS
-//1HISTORIA DAS TELECOMUNICACOES - TELEGRAFIA. TELEFONE
E RADIOELECTRICOS ATRAVES DE APARELHOS EM FUNCIONAMENTO

H/STOR/A DOS CORRE/OS -

ENTRADA
LIVRE

Rua D. Esterania n.· 175
1100 LISBOA
Tels. 54 61 22 e 57 78 05

MUSEU DOS CTT

DIAPOSITIVOS - AUTOCOLANTES
DE REPRODUCAo DE SELOS
PUBLICACOES CULTURAIS

-111-

MAL:A POSTA - FARDAMENTOS
TELEGRAFO - TELEFONE

VENDA DE:
Bilhetes Postais:
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