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Tal como calcu!avamos e ate deixamos entrever no numero anterior, verificou·se urna
soluCiao de continuidade em particular no tocante ao aspecto desta publicaCiao. Facto que,
alita, poderemos considerar come normal, haja em vista naturais diferenCias de metodologia de cada impressora as quais exigem um entrosamento entre esta e 0 cliente que
pode nao surgir necessariamente no primeiro trabalho em comum.
Mas tambem esperamos que esta edil,ao ja se apresente, nesse particular, ao nivel
do nosso penultimo numero, incluindo 0 retorno a qualidade do papel utilizado 0 qual no
anterior foi ligeiramente mais fraco. Ou seja, que se atinja a fase alcanCiada no numero 330.
Isto para depois tentarmos proceder as diligencias necessarias no sentido de alcanCiar
a totalidade dos objectivos a curto prazo a que nos propusemos.

***

Contudo, bem mais dificil de ultrapassar e esse fantasma chamado inflacCiao. Fantasma, porque naa se ve embora (quase) todos n6s 0 sintamos claramente (e muitissimos, dolorcsamente) nas nossas com!lras diarias.
Po is a inflaCCiaO tem vindo continuadamente a agravar de forma consideravel os
custos desta Revista - como se ja nao bastasse 0 substancial aumento que resultou
de termos deixado de usufruir de um preCio de certo modo antigo pelas razOes indicadas
no 'ultimo numero.
Estas sao as causas de nao podermos manter a quantidade de paginas (36 nos
numeras 328, 329 e 331, e 40 no 330). Teremos, de momento, de voltar as 32 paginas,
numero que, alias, desde sempre foi 0 que esta Revista comportou.
Evidentemente que nao nos damos por vencidos. Na verdade, ja estamos a efectuar
diligencias no sentido de criarmos condiCioes por forma a podermos arcar com 0 encargo
que representa esse aumento de folhas.
Entretanto solicitamos aos nossos leitores a sua boa compreensao para 0 facto de
Ihes nao podermos proporcionar tanta leitura como a que Ihes vinhamos fornecen~o desde
Dezembro passado.

***
Finalmente, um esclarecimento quanto as datas de saida dos "Itimos numeros.
Perante as condiCioes adversas ja citadas, em sintonia com a DirecCiao do Clube
Filatelico de Portugal, foi deliberado nao editar 0 numero correspondente a Agosto, ate
pcrque nesse rr.es grande parte dos nossos cons6cios se encontra de ferias e a actividade
filatelica e ass!>z reduzida.
Todavia, proporcionaram·se determinadas condiCioes favoraveis que permitiram manter
o nosso compromisso de editar este ana seis numeros desta Revista.
Assim, porque ao tempo em que se poude tamar aquela decisao ja nao era passive I
que a sua distribuil;ao se processasse em Agosto, este numero sai no mes de Setembro
e as pr6ximas ediCioes terao lugar em Outubro e Dezembro - perfazendc-se assim as seis
tiragens previstas.
SILVA GAMA
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PoRTICO

AVEIRO ONTEM
AVEIRO AMANH!

LEILOES DO OUTONO

par Alves Coelho
Uma carta que se conserva qU.Me impecavel durante 125 anos transporta-nos a uma
epoca que nfio vivemos e tfio afastada dos
nossos dias que tUdo aparenta estran.heza.
A maneira de escrever com letras mUito
compridas e enfeitadas de f/oreados, a confecr;fio da carta cujo papel se dobra para servir simultaneamente de sobrescrito, tudo diferente do que se usa.

Yendido em Abril de 1985: dll

ZURIQUE

colec~lo

.

. .

'
.
a com a Grccill (parte final ua .M~xun~s.).' SU!S~~
Compreendendo numerosas colec~Oes Phremladac~I~::a~P !twia e Estados italian~s, Esycandinzu AIVala l:gC~~na
GAL Als"
Lorena Aleman n e
' .
. I' d Peru cl6oslCO, ene e ,
,
"- Noruegn,
Correio aereo,
e lotes
Extremo Oriente com nSuccia'
colec~ao Tolman da
diverso., etc.

Am.~~':.:o~~~aC::;~i::mcI4ssica

0

NOVA 10RQUE 40. LEILAO

OPRUBSLCI~~;:: :AST 35 TH STREET, NOVA IORQUE
col~io
.s~lec~io ~:d:e~;. c:n:~~e !,Hist6'
milh~

NO C O L L E T ,

Compreendendo uma

~~I~~,d61ares,
~~~~l~~~ r:::es

. I indo a

se~~ii:e :r~t':nuc;~~I~t;- Jib~as
d

G - Bretanha e Commonwealth, mc u
:terJinas; urna

neg~i.':F-tesOrled.O~t;S~:~s ~;:!dO:o~~~:ome;~capu~::tina

de
America. m;::'a
Central,
e 10
Premio, Arabia Saucma, Israel, etc.

GEN~VE
Excelente escolha

colec~6es

24 DE NOVEMBRO 1985

_

VENDA POR OFERTAS -

A carta foi escrita em Aveiro no dia 25 de
Fevereiro de 1860 e, no dia seguinte, estava
em Coimbra.

Leote

39 0 LEILAO PUBLICO - 4 A 9 DE NOVEMBRO 1985
NO HOTEL INTERNACIONA!L ZURIQUE-OERLIKON

~~~~a sel'ec~ijo a~:-

Mas 0 mais espantoso dessa carta reside
nos aspectos filatelico-marcofilistas, bem
como na prontidiio com que se procedia ao
encaminhamento e entrega da corresponden_
cia em tempo tfio recuado.

d

,

~

L/"£~t<>
I

gnlardoadn com Grande

RO 1985
5 A 29 DE NOVEMB
..

sec~iio

' .
uma importante
de. Jogos Ohmplcos.
do Mundo Ca
Int~Jlro
~dido , cada'. 10 francos SUISSOS;
ta ogosco~
~.__
(por aviiio - 20 Fr. Su.)

DAVID FELDMAN S.A.
Caixa Posta,l 81, 1213 Onex, Geneve.. SUiSSS~
75
t de Chancy Geneve
uisse
~. ' )
Teiex 422757 OF-SA CH
Escrit6rio:
Telefone:
57 25130 ,ro~
(3lmhas

----------------

Mais ainda: a carta que reproduzimos partiu de Aveiro para Coimbra apenas com 0
nome do destinatario. Embora Coimbra ja
fosse uma cidade, os carteiros tinham a obri.
qa<;ao de conhecer toda a gente. 0 nome
basta va para a entrega das missivas, ainda
que se calcorreasse quil6metros.

a

Quanto
data em que foi escrita, en contramo·/a a encimar 0 texto do expedidor,
pois, na localidade de origem 0 co·reio ap6 s
tres marcas sem data:
-

duas numericas (numero primitivo 82
designativo de Aveiro) , uma no rosto e

3
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3

outra no verso a inuti!izar selo de 25
reis D. Luis;
_ uma marca oval a envolver a nome da
estat;ao expedidora: AVEIRO;
_ no verso, a carimbo datador circular aa
estat;ao de destin 0: COIMBRA - 2612 l
11860.
Isto em 1860!
a enas uma
~ad~ Mas nao!
pres~nt;a com
um nominativo.

Uma s6 carimbage~ b~stari~
indicaria a. hosplta/elfa CI'
Aveiro prefe"u marcar. a sua
dais carimbos num€JflCOS e

Decorridos tantos anos, experimenta.dos
tantos processos recomendados par te:;'C~S
avan adas na marcat;ao de correspon nc a,
com; nos desgosta receber cartas em q~~:
em vez de carimbos, vemos manchas de s J
dade t Completamente i/egfveis, nem local de
orig~m e de destino, nem datal As maqu/~::,
substitulram as homens e as homens pe
ram a fort;a (au a vontade?) de bem cum. enq uanto a desemprego a" menta .. .
p"r,
No entanto reconhecendo·s e a importan·
. desse.s dados em especial sabre corres·
c/~ndencia,s que 'impliquem I?razo~ de resP ta ja se devia ter proVldenclado para
pas 'e nao se puder fazer melhor .em. ~ace
~~e'v~/ume crescente, se regresse a mtldez
d 1860 Desse modo, voltara a carta a consti~uir d~cumento hist6rico par responde~ ~
algumas perguntas importantes: quan o.
donde?
. d nao
Quanta a rapidez no transporte, am a
ganhBmos aos nossos antepassados.

Havera, pais, algumas coisa em que sejamas superiores?
Temos as nossas duvidas. e, se ref'ararmos
nas f/amulas que as Carrel as de. Ltsboa, da
'tal puseram ultimamente a cffcular, que
~:~~ra'r;a! Multo bonitas sombras, rr: as nem
com lupa se decifram as Jegendas.
Mais vale uma cidade mais pequena. e..m
haja vontada na bu-sca de perfetr;ao.
~e«material humano» tambem can tal E de

que modo!
A beira de uma Exposir;ao Filatel/ca !'Jacio. zemos votos para que a aconteclment.o
nal, fa Ihe atraves de carimbos leg/vets
se espe
I
como as de antanho.
Mesmo assim, de uma coisa temos a ce;de que a ass unto das cartas va,,~
teza, a
ocas na/guns aspectos. E se a leIcom as':: imagine que a remetente d~ carta
uvl
d
tor A . • encomendava em Fevereffo de
veffO
' e ove dude
1860, nada mais nada menos qu n
zias de cartas.
Claro que um tilatelista, em tac.e dde um:
s6 pens aria nas tals e qu
carta d estas,
1860 nem havia cartas
tanto gosta. Mas em
para escrever!
Como a missiva apena,s se refere a cartas ,
f
ue se trataria de «cartas» (pe~~~j ~~p~~ ~cartas de a/finetes", coisas em
que hoje quase nem se fa/a.
AmanhB durante a Exposir;so, a entu~i~s
mo expandir-se-a atraves de inumeras duz/as
de cartas, cartas aut{mtic~s que cons:,v:-0 a mem6ria de um eXlto e ~ ass un a
~ssencial sera sem duvida a filatelta.

ENTREVISTA

CTT ACTUAM
NA CONTINUIDADE
(Conclui·se das

afirma~6es

do Dr. 'Leiria Viegas) .

·:!ntrevista conduzida 'Por A. Silva Gama

No meio filatelico portugues circulam frequentemente noticias que
nem sempre correspondem il realidade conquanto algumas contenham
algo de veridico; outras, mais cedo ou mais tarde acabam por ser corroboradas pelos acontecimentos,
seus

Por vezes e a pr6pria actua~iio dos Correios, nomeadamente dos
5ervi~os Filatellcos, que e posta em causa.

Para clarificar a~gumas quest6es mas tambem porque e possivel
encontrar sempre motivos de interesse geral, apraziimos a entrevista
que segue com 0 Dr. Francisco Leiria Viegas, Director dos 5ervh;:os Fila·
tell cos dos CTT. Esta entrevista conquanto tivesse sid'o efectuada ji h6
algum tempo, nao perdeu a minima oportunidade. 56 agora a publicamos
pois projectavamos inseri·la num determinado enquadramento que cir·
cunstiincias adversas alheias ill nossa vontade nao permitiram concretizar.
Por outro lado, 0 nosso amavel interlocutor dispensa qualquer aprepois e uma figura bem conhecida dos filateHstas portugueses.

senta~iio

Club Filatelico de Portugal - HfJ cerca 'de
um ana as Servir;os Filatelicos dos CTT beneficiaram de uma reestruturar;ao geral e de
fundo. Ascenderam mesmo a categoria de
Direcr;ao de Servir;os, com estatuto pr6prio.
Ja se verificaram frutos dessa ampla remode/ar;ao?
Dr. Francisco Leiria Viegas - Nao existiu
qualquer reestruturac,:ao de fundo nos Servi(fOS de Filatelia. As fun(fc3es que antes esta·
vam eometidas a estes Servic,:os mantllm a
mesma amplitude e sao idllntieas as aetuals.
A unica diferenca que se verifiea e que
anteriormente Os Servic,:os de Filatelia funeionavam no ambito da Direec,:ao Comereial

de Correios e agora funcionam de uma forma
independente deste 6rgao e constituem uma
DirecC;8o pr6;:lrin.
CFP -

De qualquer forma, parece-nos ser
a passagem dos Servit;os de Filatelia a Direcr;iio pr6pria.
Man·er·se-ao as formas e os nlveis de
apoio dos crr as realizar;oes filatelicas ou
serao aJargadas?

jll bastante significativa

FLV - 0 apoio a prestar pel os CTT as realizacoes filatelicas nao e estatieo . Julgo que
eabe a Empresa e as Organizacc3es Filatelieas procurar formas de apoio e de eolabora(fao cada vez mais eficazes. Em muitos
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. d nao
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ENTREVISTA

CTT ACTUAM
NA CONTINUIDADE
(Conclui·se das

afirma~6es

do Dr. 'Leiria Viegas) .

·:!ntrevista conduzida 'Por A. Silva Gama
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seus

Por vezes e a pr6pria actua~iio dos Correios, nomeadamente dos
5ervi~os Filatellcos, que e posta em causa.

Para clarificar a~gumas quest6es mas tambem porque e possivel
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tell cos dos CTT. Esta entrevista conquanto tivesse sid'o efectuada ji h6
algum tempo, nao perdeu a minima oportunidade. 56 agora a publicamos
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cunstiincias adversas alheias ill nossa vontade nao permitiram concretizar.
Por outro lado, 0 nosso amavel interlocutor dispensa qualquer aprepois e uma figura bem conhecida dos filateHstas portugueses.

senta~iio

Club Filatelico de Portugal - HfJ cerca 'de
um ana as Servir;os Filatelicos dos CTT beneficiaram de uma reestruturar;ao geral e de
fundo. Ascenderam mesmo a categoria de
Direcr;ao de Servir;os, com estatuto pr6prio.
Ja se verificaram frutos dessa ampla remode/ar;ao?
Dr. Francisco Leiria Viegas - Nao existiu
qualquer reestruturac,:ao de fundo nos Servi(fOS de Filatelia. As fun(fc3es que antes esta·
vam eometidas a estes Servic,:os mantllm a
mesma amplitude e sao idllntieas as aetuals.
A unica diferenca que se verifiea e que
anteriormente Os Servic,:os de Filatelia funeionavam no ambito da Direec,:ao Comereial

de Correios e agora funcionam de uma forma
independente deste 6rgao e constituem uma
DirecC;8o pr6;:lrin.
CFP -

De qualquer forma, parece-nos ser
a passagem dos Servit;os de Filatelia a Direcr;iio pr6pria.
Man·er·se-ao as formas e os nlveis de
apoio dos crr as realizar;oes filatelicas ou
serao aJargadas?

jll bastante significativa

FLV - 0 apoio a prestar pel os CTT as realizacoes filatelicas nao e estatieo . Julgo que
eabe a Empresa e as Organizacc3es Filatelieas procurar formas de apoio e de eolabora(fao cada vez mais eficazes. Em muitos
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casos uma maior eficacia e um passe mais
importante do que aumentar nivels de apoio
no plano material. Como e 6bvio existe permanentemente uma vontade de melhorar 0
apoio aos diverso niveis.
CFP -

E a politic a de emissc3es filateJicas

ira sofrer algum ajustamento?
FLV - A nossa polftica de emissoes e
fruto de uma experlemcia e de uma tradic;iio
que nos !permite afirmar que nilo devera
sofrer alterac;Oes significaivas. Temos 0 cuidado de aferir permanentemente a nossa
orientac;ao pelo que se passa nos restantes
parses da Europa. Creio que nao existe diferenc;as entre a nossa polltica filatelica e ~
polltica dos paises mai evolufdo neta mataria.

Vao continuar a manter-se as contratos de distribuit;ao dOS selos pprtugueses
com agentes estrangeiros?
CFP -

FLV - A polltica de contratos com os Agentes para '1enda de Selos Portugueses no
estrangeiro tem trazido receitas significativas para a Empresa e divisas para 0 Pals.
Creio que e uma boa soluC;iio e certamente
ira continuar. Neste momenta sao poucos os
parses que nao t~m os seus representantes
no estrangeiro para este efelto. Creio que e
a prova de que e uma orlentac;iio acertada
se qulsermos evoluir positlvamente no campo
comercia!.
CFP - Como se procesam os pagamentos
por parte desses agentes?

Os pagamentos, como e 6bvio, processam-se como e normal entre duas empresas e de acordo com os contratos que estabelecem.
FLV -

A/guns sectores filatelicos manifestam um certo receio de que as CTT estejam
a penetrar em sectores que tradiciona/mente
/he mio dizem respeito. T~m-no fetio ate pub/icamente.
CFP -

Quais as comentarios que esta situat;i1o
/he merece?

FLV -Nao nos parece haver razOes para
recelo pelo facto dos cn produzirem determinados produtos vocacionados para 0 colec-

cionismo filatelico, nomeadamente albuns,
carteiras anuais de selos e 0 livro .Portugal
Em Selos" .
Na reaiidade nenhuma entidade surgiu a
produzir este tiopo de 'Produtos em Portugal.
Mesmo no caso dos Albuns aqueles que sao
comercializados em Portugal sao Importados
e consequentemente mals dispendiosos.
Pela nossa parte temos recebido manifestac;oes de agrado por parte dos coleccionadores.
No caso dos comerciantes portugueses
creio que tambam beneficiam com as acC;Oes
de promoC;ao do Correia. Se essas acc;Oes
se reflectem positivamente na expansao da
filateiia e 6bvio que nao sao somente os
Correios a beneficiar.
OFP - Na Lubrapex 84 houve pe/a prime;ra
vez uma intervent;ao directa dos CTT na
organizat;i1o de um certame e uma co/aborat;ao activa com os filatelistas. Como sentiTam as CTT a, digamos, experi{mcia?
FLV -OPela nossa parte sentimos que fol

positiva a experiE~ncia da Lubrapex. Julgamos
que melhor que os cn os restantes elementos da comissao organlzadora poderao esclarecer se tambam consideram positiva a experi{mcia ou se pelo contrarlo 0 trabalho em
equipa nao resultou conforme desejariam.
CFP - T~m em mente futuras act;c3es comuns deste au de outros tipos?
FLV - Pela nossa parte estamos abertos
a todos os projectos comuns que contribuam
para 0 objectivo de divulgar a filatelia.
CFP - Durante a Lubrapex 84 fo; pre vista
que os CTT poriam a disposit;ao das agremiat;c3es filate/icas federadas para as seus
certames inc/uldos nos <P/anos Exposicionais,
um cetro numero dos novas quat;lros dOS
CTT.

Mantem·se esse p'rop6sito?
FLV -A utilizac;ao dos quadros dos cn
tem regras estabelecidas. Dado 0 seu elevado custo a 6bvio que temos que ter certos
cuidados. Neste momenta somente estamos
a considerar a utilizaC;ao dos quadros em
exposic;oes nacionais ou internacionais que

envolvam directamente a imagem da IEm_

~resa. Me~~o nestes casos exigimos garantlas especlals as comissoes organizadoras.
CFP - Tam~em ia hB um certo tempo esta
entre os
gara ser asslnado um Protoc%
e a Federat;ao Portuguesa de Fifatelia
m que p,onto se encontra tal assumo?

1[

~LV - Nao existe nenhum protocolo assina o. entrt;! os CToT e a Federac;ao Portuguesa
de Filatella. Julga-se contudo que t I
dolo pOd~a surgir na sequ~ncia da a;ro~~~~~
d~r novo , statuto do Selo, se a F. P. F. entenque a 0 momento opoturno para a re
sentar uma proposta nesse sentido
pCCFr:-- Mere.cem-/he a/guns comentari~s 0
" 6d~go de et,ca das Administrat;c3es Postais
'!1/te.m ros d.a. U. P. U... e/aborado por e-te
u Imo organ/sma?
-

matari~ que nao e da nossa responsabilidade
'!1a~ slm da empresa em questao Como ~
obvlOcw;.alquer interessado poder~ comprar
nos
I selos, sobrescritos ou quaisquer
o.utros produtos, e tornar a vend6-los pelas
vIas que en tender mais aconse/haveis.
Embora este tipo de produto tenh a d
agora comercializado em Portugal tod sl 0
be,:"os que ele existe no estrang~iro ~s saed IQualm.en.te comercia/izado por empre~~:
a especlahdade.
. CFP - Resta-nos agradecer ao Dr La "
V,egas a afabiJidade com que fomo~ n:;,.a
uma vez recebidos e a forma como abert~~
rente, respondeu as questc3es propostas E
eremos por certo outras oportunidades p~ra
novas trocas de impresc3es desenvolvendo
:~;~::. destes temas e prop,ondo outros dife-

FLV - Co~cordamos com todos os as ectpos d? «C6dlgo de ':tica das Admlnistra:aes
ostals Membros da IU. P. U ....

CF.P - .Causou uma certa estranheza a muitos fllateltstas a «co/aborat;ao» prestada
•
/o~ CrT a comercializat;ao por uma enlid~~
Pdl lva~a ~os ~hamdos ccsobrescritos-meda/ha
e pflmelfo dla».
Ju/gamos que nao sera sagredo os mo/des
em que se processa essa «co/aborat;i1o».-

d FLV - A venda de Sobrescritos-Medalha
3S Col~cc;oes Philae aos balcoes dos cn
nlio e dlferente dos acordos do mesmo tl
feltos entre esta or9anizacao e a Banca PoPro
tUQuesa.
Os ClIT sao uma Empresa de s I
esta Interessada em dinamlzar {) : : ~~:f~u~
~~r p~~ da venda pelo Correio. Este projec~o
d'd
I ae responde a este objectlvo na meI a em que quer as inscr/c;oes quer as
enfrega s e a cobranca das vendas sao feltas
pe 0 orrelo. Qua/quer empresa que se r
pon~a .vender produtos pelo Correlo tem Pn~:
ces-anamente .que captar 0 nosso Interesse,
dildo que aceltar, encaminhar e dlstrlbuir
correspon~~ncias e a nossa vocaC;80 a a
nossa act~vldada. No que diz respeito as
c:lracteristlcas do produto em venda e uma
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ROTEIRO

DE EXPOSI90ES

Fatima» e .. Bilhete Postal Internacional Simples», procuramos saber iunto da entidade
emissora, as quantidades desses exemplares
que foram queimados - processo escolhido
para sua destruic;ao.

QUEIMAR
SELOS
SERA
SOLUCAO?
par A. Silva Gama

Durante consideravel numero de anos, foi
pratica corrente nos CTT, a retirada peri6dica da circulac;io de determinada quantidade de series de selos, mantendo·se todavia
a venda os remanescentes, nos seus Servic;os
Filatelicos, ate ao seu completo esgotamente.
Esse procedimento foi interrompido por
um periodo que findou em 1983, durante 0
qual se mantiveram va:idos todos os selos
emitidcs.
Nesse ana voltou-se a rotina anterior e
fc.ram colocadas fora de circulac;ao todas as
series 5urgidas entre 1970 e 1979. Nessa
data, foi implementada tambem a inovac;ao
de se destruirem os selos sobrantes.
Alertados novamente pelas portarias nu.
meros 821 / 83 e 822/ 83, de 4 de Agosto de
1983 que mandavam retirar e destruir, respectivamente, a serie base .. Paisagens e
Monumentos» e os bilhetes postais i1ustrados .. Roque Gameiro n , .. Nossa Senhora de

8

Conquanto nao nos tivessem sido poss'biIitados elementps relativos aos inteiros postais, fcram-nos contudo facultadas as quantidades de selos da emissao base destrui.
dos, as quais indicamos seguidamente.

$05817
$1027
$306843
$50 - 1 907 458
1$00 52687
1$50- 19530
2$00 296 477
3$00 -1 212504
3$507432
4$0026473
4$50451
5$008326
6$00 2198
7$50498
8$00 184
10$OD 19253
20$00328
50$00 77 591
100$00 23184

continuara de pe a interrogaQio
e a duvida quanto it validade deste
procedimento. Pensamos m~smo que
se justifiea plenamente abm um debate sobre 0 assunto.
As nossas eolunas fieam pois it
dispos!Qio de todos os que desej.arem pronuneiar.se sobre a materia,
quer defendendo este proeedimento,
quer manifestando 0 seu desagrado
pelo mesmo, quer ainda propondo
outras eventuais soluQoes. Pens amos
que as justifie3Q6es que serio adu·
7.idas por uns e por outros, poderio
ajudar a que se tirem' eonelusoes
elaras sobre esta melindrosa materia.

AVEIRO 85
AR FRESCO
NA FILATELIA PORTUGUESA
por A. Silva Gama

• Parta-:n0s do p~ssuposto que todos n6s temos, naturalmente, espirlto. analitl~o e critlco - conquanto talvez mais frequentemente do que
serla deseJavel, possamos errar as avaliac;oes que fazemos.
. De qual~uer .forma, s~ra curioso tentar adivinhar em que termos
6gl.cos um fllatehsta segulfl\ 0 desabrochar de uma exposic;iio de nivel
naclo~al em. .que eventual~ente possa estar envolvido - seja como
eXposItor, vlsltante ou, mUlto mais simplesmente, apenas porque se
trata de um certame do passatempo a que se devota.

Pois 'bem, sUipomos que aprinclpio todos
manifestarao ,uma certa curiosidade. Curiosidade em saber pelo menos, a data, 0 local
da sua realizac;:ao, e a entidade organizadora.
(A XIV Exposi9BO Filatelica Nacional AVEIRO 85, desenrola-se de 4 a 13 de Out bro
em Aveiro, no Recinto Municipal de Feiras ~
Exposi90es e a responsabilidade da sua
o~ganiza9Bo cabe a pres~igiada SeCr;BO Filatllea do Clube dos Galitos).

Em seguida, a curiosidade dara porventura
luga~ a~ interesse em particular dos que
se dlspoem a nela patentear as suas colecc;:oes. Interesse em conhecer todos os detaIhes como seja 0 numero de quadros disponlveis, a constituic;:ao do Juri emil e um
outros 'pormenores.

(A AVEIRO 85 dispoe de 1530 quadros e
e constitufdo pelos especia/istas, Cap.
F. Lemos cl.a Silveira, Eng.D David Cohen,
Dr. Manuel Portocarrero, Dr. Paulo Bara'a
Prof..Ant6nio Borralho, Eng.D Jorge Rei, d~
Almeida, Dr. A. Silva Gama, Paulo Sa Machado e Eng.D Paulo Seabra Ferreira, todos
filatelistas do qUadro de jurados nacionais
da ,Federa9Bo Portuguesa de Filate/ia).

o Juri

Depois, se a 'Comissao Organizadora edita
boletins informativos, elabora comunicados e
distribui ampla e atempedamente uns e
outros, com conteudo atraente e diversific~do, e natural 'que surja 0 entusiasmo. Entuslasmo que se 'poderoa manifestar pela decisao de se inscrever como expositor, de nao
deixar de vi sitar a exposh;:ao au, pelo men os,
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Monumentos» e os bilhetes postais i1ustrados .. Roque Gameiro n , .. Nossa Senhora de
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Conquanto nao nos tivessem sido poss'biIitados elementps relativos aos inteiros postais, fcram-nos contudo facultadas as quantidades de selos da emissao base destrui.
dos, as quais indicamos seguidamente.

$05817
$1027
$306843
$50 - 1 907 458
1$00 52687
1$50- 19530
2$00 296 477
3$00 -1 212504
3$507432
4$0026473
4$50451
5$008326
6$00 2198
7$50498
8$00 184
10$OD 19253
20$00328
50$00 77 591
100$00 23184

continuara de pe a interrogaQio
e a duvida quanto it validade deste
procedimento. Pensamos m~smo que
se justifiea plenamente abm um debate sobre 0 assunto.
As nossas eolunas fieam pois it
dispos!Qio de todos os que desej.arem pronuneiar.se sobre a materia,
quer defendendo este proeedimento,
quer manifestando 0 seu desagrado
pelo mesmo, quer ainda propondo
outras eventuais soluQoes. Pens amos
que as justifie3Q6es que serio adu·
7.idas por uns e por outros, poderio
ajudar a que se tirem' eonelusoes
elaras sobre esta melindrosa materia.

AVEIRO 85
AR FRESCO
NA FILATELIA PORTUGUESA
por A. Silva Gama

• Parta-:n0s do p~ssuposto que todos n6s temos, naturalmente, espirlto. analitl~o e critlco - conquanto talvez mais frequentemente do que
serla deseJavel, possamos errar as avaliac;oes que fazemos.
. De qual~uer .forma, s~ra curioso tentar adivinhar em que termos
6gl.cos um fllatehsta segulfl\ 0 desabrochar de uma exposic;iio de nivel
naclo~al em. .que eventual~ente possa estar envolvido - seja como
eXposItor, vlsltante ou, mUlto mais simplesmente, apenas porque se
trata de um certame do passatempo a que se devota.

Pois 'bem, sUipomos que aprinclpio todos
manifestarao ,uma certa curiosidade. Curiosidade em saber pelo menos, a data, 0 local
da sua realizac;:ao, e a entidade organizadora.
(A XIV Exposi9BO Filatelica Nacional AVEIRO 85, desenrola-se de 4 a 13 de Out bro
em Aveiro, no Recinto Municipal de Feiras ~
Exposi90es e a responsabilidade da sua
o~ganiza9Bo cabe a pres~igiada SeCr;BO Filatllea do Clube dos Galitos).

Em seguida, a curiosidade dara porventura
luga~ a~ interesse em particular dos que
se dlspoem a nela patentear as suas colecc;:oes. Interesse em conhecer todos os detaIhes como seja 0 numero de quadros disponlveis, a constituic;:ao do Juri emil e um
outros 'pormenores.

(A AVEIRO 85 dispoe de 1530 quadros e
e constitufdo pelos especia/istas, Cap.
F. Lemos cl.a Silveira, Eng.D David Cohen,
Dr. Manuel Portocarrero, Dr. Paulo Bara'a
Prof..Ant6nio Borralho, Eng.D Jorge Rei, d~
Almeida, Dr. A. Silva Gama, Paulo Sa Machado e Eng.D Paulo Seabra Ferreira, todos
filatelistas do qUadro de jurados nacionais
da ,Federa9Bo Portuguesa de Filate/ia).

o Juri

Depois, se a 'Comissao Organizadora edita
boletins informativos, elabora comunicados e
distribui ampla e atempedamente uns e
outros, com conteudo atraente e diversific~do, e natural 'que surja 0 entusiasmo. Entuslasmo que se 'poderoa manifestar pela decisao de se inscrever como expositor, de nao
deixar de vi sitar a exposh;:ao au, pelo men os,
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de seguir bem atentamente 0 desenrolar 'do
certame.
(A AVEIRO 85 edltou um lindo desdobrsvel
com 0 Regulamento, dois bo/etins e, ate a
data em que redigimos est~ texto.' quatorze
comunicados, cinco dos quais destmados, em
particular, a comunicar;ao s.ocia/. E nada menos de 316 co/ecC;i5es estao patentes nesta
XIV Exposivao Filatelica Nacional).
rChega a seguir 0 Iperrodo que ante cede
o ,inrcio ~a mostra. Entao nasce e Cresce a
eX!pactativa. EX!pactativa no santi do da verificar sa, afinal, ocertame corresponda aos
ansaios santidos.
(Por aquilo que js pudemos constatar,
estamos absolutamante certos de que a AVE/·
RO 85 ira corresponder plenamente a granda
expectatiVa qua se gerou a sua volta).
TUDO APONTA POlS PARA QUE SE TORNARA ABSOLUTAMENTE INDrlSPENSAVEL
UMA VISITA A ESTA VERDADEIRAIMENTE
MONUMENTAL EXPOSIYAO.
,PROGRAMA TtCN1CO E SOCIAL
Ragistamos Os varios actos qua comp6am
o vasto a bem elaborado Programa Tecnico
e Social da AVEIRO 85:
Sexta-felra, dia 4
DIA DA INAUGURACAO

17.00 ,h oras-lnaugurat;ao da Ex>posit;ao
(por convita)
18.00 ,horas - Vinho de Honra, assinalando
a abertura oficial da ccAVEIRO
85,. (por convite)
20.00 horas - Abertura ao publico
Sabado, dia 5
Minl-Curso de ,Filatalia para
Jovens (1.4 parte)
10.30 horas - Visita ao Museu da Vista Alegre
15.00 - 17.00 horas - Mini-Curso 'de Filatelia
para Jovens (2. 4 parte)

10.00 -12.00 -

Dom1ngo, dia 6

18.00 - 12.00 horas - Mini-Curso de Filatelia
para Jovens (3. 4 parte)
15.00 -17.00 horas - Mini-Curso de Filate/ia
para Jovens (seSSaO final)

Segunda-felra, 'd.ia 7

14.00 horas -

9.30 -12.30 horas - Visitas guiadas a Exposir;ao, dedicadas aos alunos .da~
Esco/as Secundarias do Dlsfflto de Avairo
11,00 horas -

12.00 horas 14.30 horas 20.00 horas 2000 horas ,

Recept;ao Oticial aos Membros
do Juri a ComissBr'ios da
..AVEIRO 85 .. , na Sede do
Clube dos Galitos
Trabalhos do JurI
Trabalhos do Juri
Jantar dos Jurados (IHOTEL
IMPERIAL - Avei·ro)
Jantar dedicado as Esposas
dos Jurados a Convidados, no
Resta-urante .. COZINHA DO
REI.. (Aveiro). seguido de
convrvio em conjunto na Discoteca .. TIRAVIRA.. (Aveiro)

21 ,30 horas -

Correio a Cava/o (Ma/aposta/
/Mogofores - Aveiro), transportado pe/o sistema de estafetas, com partida da anUga
Estavao de Mu;a d.a Ma/a-Posta (actual Restaurante
«POMPEU DOS FRANGOS ..
na povoar;ao de Ma/aposta) ,
com des file pe/a Av. Dr. Lourenvo Peixinho (A' eiro) e che·
gada cerca da 16.00 horas ao
Posto de Correio da Exposit;ao (Carimbo Comemorativo
a partida e carimbo especial
de chegada)

Festival Equestre no Picadeiro
do Recinto Municipal de Fai,ras EX'posit;6es de Aveiro
Jornadas organizadas com a
colaborat;ao da ASSOCIAyAO
DE CRIADORES DE CAVALOS
DE AVEIRO

Tert;a-feira, dia 8
DIA DA FlLATEL1A JUVENIL

9.30 - 12.30 horas - Visitas guiadas a Exposivao dedicados aos alunos das
Esc~'as Secundarias d.o Distrito de Aveiro
10.00 horas - Trabalhos do Juria
14.00 horas - Paseio a Curia, Luso e B~~CO
(oferta da Camara MUniCipal
de Aveiro) a visita as CAVES
SAO JO'&'O, em Anadia, com
Lanche e Prova da Vinhos
(oferta das CAVES SAO
JOAO)
15.00 horas - Concurso de Desenho para
Jovens, subordfnado ao tema
«Ano Internacinal da Juvantude.. com 0 patroc/nio da Deleg~r;ao de Aveiro do FAOJ
e PAPELARIA RODRIGUES
(Aveiro)
20.30 horas - Trabalhos do Juri
Quarta;feira, dia 9
DIA DA FlLATEL1A TEMATICA
-CORREIO A CAVALO

9.00 horas - Trabalhos do Juri
9.30 -12.30 horas - Visitas guiadas a Exposiv ao dedicadas aos alunos
das fsco/as Secundariaas co
Distrito de Aveiro

Quinta-feira, dia 10
DIA DE AVEIRO

9.30 -12.30 horas - Visitas guia'das a Exposivao, dedicadas aos alunos das
Escolas Secundfuias do Distrito de Aveiro
9.30 horas -.passeio de Barco na Ria de
Aveiro (oferta da Camara Mu·
nicipal de Aveiro)

14.30 horas - Trabalhos

'd.o

Juri

17.30 hoars - Pa/estra subordinada ao titulo
"Nova Regulamentac;ao FIP
para avaliat;ao das Participat;i5es -Informar;ao e Analise ..
pelo Ex.mo Sr. Cap. FRAN·
CISCO LEMOS DA SILVEIRA,
no Audit6rio da Exposivao
20.00 horas -

Jantar informa!. com folclore,
no Restaurante .. JOAO CAPELA.. (QUinta do Picado - Aveiro)

Saxta-feira c{ia 11
DIA DA LITERATURA FfLAULlCA

9.30 - 12.30 horas - Visitas guiadas a Exposir;ao, dedicadas aos alunos das
Escolas Sec1mdarias do Distrtio de Avelro
14.00 horas - Visitas guiadas ao Museu da
Aveiro e a Cidade (colaborat;ao da ADERAV - Associac;:ao
de Defesa do Patrim6nio Natu·ral a 'Cultural da Regiao de
Aveiro)
17.30 horas - Pa/estra sobre Literatura Filatelica, pe/o Ex.mo Sr. Dr. JORGE DE MELO VIEIRA, no Audit6rio d.a Exposivao
Sabado, dia 12
DIA DA FILATEL1A TRADICIONAL

10.30 horas -

Visita a cas a Museu EGAS
MONIZ (Avanca)
18.30 horas - $essao de distribuit;ao d.os
premios da "AVEIRO 85,.
20.30 horas - Jantar de Palma res no HOTEL
IMPERIAL" fweiro

o horario de abertura da AVEIRO 85, e a
seguinte: dia 4, as 20 horas; dias 5, 12 e 13,
as 15 e dias 6 a 11, as 16 horas. 0 encerramento em qualquer dos dias, e as 23 horas.
No recinto da exposit;ao estaoa disposic;:ao do publico seis caixas de corraio devidamente identificadas, destinadas a recolher
a correSlpondllncia a ser marcada p~r cada
urn dos seis carimbos comemorativos que
funcionarao, no dia 4, Dia da Inaugurat;ao;
dia 8, ,cia da Filatelia Juvanil; dia 9, Dia da
Fi'jatelia Tamatica - Correio a Cavalo; dia 10,
Dia de Aveiro; dia 11, Dia da Literatura Filatelica, e dia 12, Dia da Filatelia Tradicional.
Par seu turn 0, a Comissao Executiva editou dois sobrescritos. um, para recolha dos
aludidos carimbos; outro, com edit;ao limitada
a numerada, destinado especificadamenta a
ser utllizado no Correia a Cavalo.
Para alem destes sobrescritos, foi tambm
editado um luxuoso 'Postal ilustrado, reproduzindo um painel de azulejos do inrcio do
seculo, existente na estat;ao de caminho de
ferro de Aveilo.
Enfim, a AVEIRO 85 vai ficar a constituir
uma magnrfica jarnada filatelica.
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ITALIA 85 PRESTES
A ABRIR AS SUAS PORTAS
.No momento de assumir 0 cargo de Director Geral de Correlos e" Telecomunicac Oes
slnto 0 dever de dlrlgir uma saudac ao a todos os que trabalham par.a 0 ~xlto da Exposieao Mundial de Filatelia ITALIA-85.
A ExposiCao Internacional que volta a ItalIa depois de um decenio, vera reunidos em
ROMA expositores, jornalistas e filatelistas
vindos de todos os continentes, animados
e
por uma paixao comum - a filatelia conscientes do alto significado que esta tem
como expressao de cultura, informac ao e solidariedade humana".
Com estas palavras, 0 Eng.o Roberto Panella, novo Director Geral do Mlnlsterio dos
Correlos e Telecomunlcl!~oes itallanos abre
o 2.° vo:ume oficial da ITAUA-85.

Numa raplda retrospectlva pela brochura
N.O 2, podemos ver. alem do programa defi·
nitivo, ainda dois interessantes artigos: 0
da autoria de Vito Salierno sobre os GRAN·
DES VIAJANTES DO S~. XIX EM ROMA ,
e um estudo amplamente ilustrado intitulado
ROMA, 0 CENTRO POSTAL MAIS ANTI.GO
E DURADOIRO, da autorla de Mario Gallenga,
Soberbas sao as reproduCoes a cores de
quadros do pintor ROESLER FRANe que i1us·
tram as anotacoes hlst6ricas dedlcadas aoS
locais mais sugestivos e celebres da capital
italiana.
Mais de 1300 expositores fizeram a sua
inscric ao na ITAUA·8S tendo pedido mals
de 8000 quadros para quase 100 .000 folhas de
album. Dai resultou a necessidade de realizar
uma drastica e dolorosa selecc ao • reduzindo
o numero de quadros solicltados pelos con·
correntes para os 4200 existentes. (L. C.)

ARIEITIIA 85
ATIHGIU BaM IIVEL

Trata-se de uma boa brochura, com 212
paginas, em cinco lingu~s, a cores, e com
uma tiragem de milhares de exemplares difundidos no mundo inteirO.

.0 Dr. Enrico Veschi. 0 multo activo Presidente da Comissao O r:'g~nlzadora, dlz-nos
que • ( ... ) existem todas'~ as condlcoes para
garantir a este extraordinario encontro tilataIico do Outono, 0 tradicional acolhimento e
simpatia dos romanos no~ inolvidavel quadro
de uma cidade rica de atractivos hist6rlcos,
culturais, artisticos e rei'g'usos "
A ITALIA·8S ira desenrplar-se no CENTRO
INrrERNACIONAL ROMA de 25 Outubro a 3
Novembro, Dez dias que farao da Cidade
Eterna a capital do univer so filatalico .

Com 0 patroclnio da FIAF (>
Federac ao
Interamericana de Filatelia). realizou-se em
Buenos Aires, de 5 a 14 de Julho. a Exposie ao Interamericana de Filatelia Tradiclonal
.. ARGENTINA 85". onde 0 nosso dlstinto con·
s6cio, Cap. F. Lemos da Silveira. actuou
como membro do Juri Internacional, IIderando 0 grupo que apreciou a Classe 8Aerofilatelia .

o

excelente nivel desta especialldade Ie·
voua concessao de bastantes medal has significativas :
Ouro grande (1). Ouro (3), Vermeil gran·
de (2), Vermeil (5). Prata grande (4) e
Prata (4). alem de 3 Pramlos Especials.

o

Premio posta pela TAP-AIR PORTUGAL
a disposlcao do Juri foi atribuldo a magnifica coleceao de .. Correio Aereo da Colom·
bia". da norte-americana Deborah Friedman,
galardoada com Ouro .

. Os Grandes Premios de certames foram
atnbuidos da seguinte forma :

((as SONS DA MOSICA

Grande Premio Nacional- Norman Hubbard (USA) - «Argentina".

DO FOGUETEIRO))

Grande Premio Interamericano Vegas (Espanha) - .. Uruguay...

Habituados ao con vi via filatelico do Fo·
gueteiro, visit8.mos a sua 15.4 Mostra Filatelica subordinada ao tema .. Os Sons da
Musica». E mereceu a pena.
Com 0 espavo melhor aproveitado, conse·
guiu reunir selos, medal has e instrumentos
musicais, entre os quais um piano.
~ presenva de muitos iovens comprovou
o Interesse despertado pe/a iniciativa.
Em Filate/ia, participaram: Alfredo Carvalho da Luz, J . Pires dos Santos, Esmeralda
da Silva, Reis Sa'ntos e Associavao Academica de Coimbra.
Os instrumentos musicais com que bem
se decorou a sa/a pertenciam a Manuel Bar·
ros, Jose Maria Ponceano, VAnia Marina e
Hugo Miguel, e as madalhas eram de Ma·
nuel Barros.
o bem e/aborado prospecto de propaganda
~esta 15. 4 Mostra, em que se reproduzem
mstru"mentos de corda, de sopro e de percussao, prometeu uma Mostra que mos/rou
realmente.
Votos de continuidade . (A. C.).

Angela R
.

Integrado no programa tecnico da .. AR·
GENTINA'85", e numa organizacao conjunta
das Comissoes Aerofllatelicas da FIP e da
FIAF. teve lugar em 10 de Julho 0 tao aguardado SIMPoSfO iNTERNACIONAL DE AEROFILATELIA.
Considerado como .. reuniao hist6rica», por
demonstrar na pratica a unidade dos aerofilat~listas das duas Federac;Oes, 0 encontro
reglstou uma grande assist~ncia Interessada.
A primeira parte constou de qualificadas
palestras de Algerio Nonis (Argentina) Presldente da Comissao Aerofilatelica da 'FIAF
Jorge Ebbeler ('Uruguay) e Jalro Londono
(Colombia), tendo na segunda parte 0 Presidente da Comissao Aerofilatelica da FIP
~emos da Silveira (Portugal), dissertad~
mformalmente acerca dos novos regulamentos de avaliacao a ser apresentados ao 54.°
Congresso da FIP.

EXPOSleAo
EM PAeO DE ARCOS
o Nuc/eo de Co/eccioni3mo da Esco/a
Secundaria de Pavo de Arcos, realizou de 4
a 6 de Abril passado, uma mostra filatelica
~om a fina/idade de divulgar entre os seus
I?Ven~ membros, diversas das especia/idades
fl/atellcas, nomeadamente, Histaria Postal
Tradicional, Terma :ica, Inteiros Postais Maxi:
mafilia e Literatura Filatlica.
'
TamMm 0 Museu dos CTT prestou a sua
co!aboraviio va/iosa apresentando uma inte·
ressante participaviio.
.No programa das actividades deste iovem
Nucleo, esta prevista a e/aboraviio de uma
co/ecviio co/ectiva que devera ser apresentada no proximo ano.
No dia da inauguraviio, a Direcviio Regio'
nal dos Correios de Lisboa projectou um
video·fiIme intitulado .. Os descobrimentos
nos .selos p0r:tugueses», apas 0 que se
segU/u um ammado debate entre os pre·
sentes. (SG)

FILIRIA 85
A Secvao Filatelica do Grupo Recreativa
do .Bairro da Bela Vista, de St.4 Iria de
Azo/a, promovera nos proximos dias 26 e
27de Outubro, nas suas instalavoes sitas na
rua S. Francisco Xavier, 16 -Io;a naque/a
localidade, a sua 4." Mostra Filat~/ica, intitulada :FILIRIA 85 - ceO Maravilhoso Mundo
Animal».
Desta forma aque/a colectividade assina/a
~ Dia do Se/o data em que 0 certame se
maugurara.
No local da mostra, fUncionara, no dia
da abertura, um posto de correio, que utilizara um carimbo alusivo a este evento das
15 ate as 20 horas.
'
Esta ~ostra e aberta a todos os filatelistas
que quetram est~r presentes de prefer~nc;a
co,!, co!e9voes d~ntro do tema fauna, sendo
a InSCflvao gratulta.
Sera oferecida a todos os expositores uma
meda/ha comemorativa especialmente' man·
dada cunhar al9m de um diploma de pre·
senva.
Os ~nte!essados deverao contactar aquela
agremlavao para a morada acima indicada.
(SG).
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ATIHGIU BaM IIVEL
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Angela R
.
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MARCOFILIA
0
SOBRESCRITOS DE 1. DIA
INTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxIMos
CARTAS FlLATELICAS
AEROGRAMAS
possl,llmos grande quantldade de
livros, revlstas e catalogo s sobre
f1iatelia e numlsmatlca
NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material filatelico
e numismatico

ANGOLA

de J. R. Dias Ferreira

PORTUGAL

Alterat;ao de denomlnaeao de cidades

Portarias

Indicam·se, a seguir, algumas localidades
de Angola que t~m novas denominac;:oes.

Portaria n.o 841/84.30.10.1984. Emissao de
seios com tarja torforescente, aluslva aos
«Transportes tlpicos da Madeira-.

Bailundo (ex-Vila Teixeira da Silva)
Baiombo (ex·Norton de Matos)
Banza Congo (ex·S. Salvador)
Bibala (exNila Arriaga)
Bie (ex-Silva Porto)
Bie-Gare (ex-Silva Porto-Gare)
Bocolo (ex-Sous de Lara)
Caala (ex-Robert Williams)
Camacupa (ex-General Machado)
Catabola (ex-Nova Sintra)
Chibla (ex-Vila Joao de Almeida)
Dalatando (ex-Salazar)
Ganda (ex-Mariano Machado)
Gunza Cabolo (ex"Novo Redondo)
Haco-Cungo (ex"Santa Comba)
Huambo (ex-Nova Sintra)
Huambo-Urbana (ex-Nova Usboa-Urbana)
LandAna (ex-Vila Guilherme Capelo)
Luachimo (ex-Portugalia)
Luau (excVila Teixeira de Sousa)
Lubango (ex-Sa da Bandeira)
Luena (ex-Luso)
Lumbala (ex-Gago Coutlnho)
Menongue (ex-Serpa Pinto)
Muxaluando (ex-General Freire)
N'Zeto (ex-Ambrizete)
Ondjlva (ex-Pereira d"Ec;:a)
Quipungo (ex·Vila Paiva Couceiro).
Sourino (ex-Henrique de Carvalho)
Soyo (ex-S. Ant6nio do Zaire)
Uige (ex-Carmona)
Xangongo (ex-Vila Roc;:adas)

Portaria n.o 842/84.30.10.1984. Emlssao de
cartoes de boas-festas alusivas ao Natal de
1984.
Portaria n.O 987 -C/84.28.12.1984. Alterac;:ao dos prec;:os de venda de bilhetes-postais
ilustrados em circulac;:ao.
NORMAS PRIVATIVAS
CC 007084 OGC.26.11.1984. Circulac;:ao de
Bilhetes - Postals com Aviso de Recepc;:ao,
impressos em computador.
CC 007284 DGC.7.12.1984. Perfurac;:ao de
selos. Autorizac;:iio.
CC 007384 DGC.7.12.1984. Vinhetas. Autorlzac;:iio de circulac;:ao.

QUOTAS
Uma vez mais solicitamos aos nossos prezados cons6cios a sua inestimavel colaborac;:ao no sentido de nos enviarem com a
maxima brevidade posslvel a importancia
relatlva a quotizac;:ao que tenham em atraso.
Esperamos que este apelo seja entendldo
pelos nossos associados, permltindo-nos
levar avante algumas Inlclativas que temos
·em mente ·e que redundarao, afinal, em beneficio de todos.
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sabia-se pouco sobre este servir;o UnfCO. Havia poucos anLmcios na imprensa filatelica
da apoca, pois a necessidade, mais do que 0 neg6cio filatelico, foi motivo para a introdut;ao deste servir;o muito pouco usual.

COM A DEVIDA VENIA

Foram experimentados outros processos para fazer chegar 0 correio a IIha, incluindo
foguetes, mas estes mostraram-se pouco satisfat6rios, pOis era mais 0 correio que se
perdia por falta de pontaria ou porque ardia, do que 0 que era recuperado.

CORREIO EM LATA
DE CONSERVA

o Correio em Lata de Conserva mais antigo foi transportado de e para a IIha por
nadadores que tinham que nadar uma milha ou mais ate ao navio que os esperava e af
recolher 0 correio depois de fechado nas latas.
Este Correio em Lata de Conserva f1utuante durou ate 1931, quando um tubarao
apanhou um dos nadadores. (Uma mensagem da Australia, registada no Gibbons Stamp
Monthly de Setembro de 1935, informava que 0 servir;o tinha sido suspenso porque os
carteiros sobreviventes pediram um aumento e ... foram despedidos!). A partir de entao,
o correio tem sido transportado por canoas a remos indigenas.

Foi em 1882 que 0 comerciante William Travers, que trabalhava para a firma Os lerman Dervy & Company, com sede em Sidney, na Australia, estabe/eceu com as autoridades
postais de Tonga 0 usa de latas de petr61eo e de bo/achas como forma de con ~ entores
estanques para 0 correio. Deste modo, 0 correio era transportado da IIha para os navios
que passavam e vice-versa.

Dois europeus que viViam nesse tempo em NIUAFO'OU (') desempenharam um
papel importante no Correio em Lata de Conserva: Walter George Quensell, negociante
de copra da Burns Philips e talvez 0 mai,s associado ao Correio em Lata de Conserva
porque foi ele que comet;ou a aplicar os numerosos e coloridos carimbos da Lata de

~

Hi

I

I
TIN CAN CANOE MAIL

w.

QU£.NSELL

Esta carta inclulda numa lata a prova de agua foi lan,ada fO mar do MD -Matuaao largo de NIUAFO ' OU , ou iha da lata no grupo de Tonga latitude 15° 33' sui 175°
50' oeste.

o marinheiro W. Hetting do navio Opolu, utilizou um ferro de .soldar para tornar as
latas estanques; quando 0 Capitiio Crrushaw abrandou a marcha ao largo da IIha e lanyOU as latas ao mar nasceu 0 servir;o fie Correio em Lata de Conserva. Naquele tempo
16

A parte posterior do sobrescrito reproduzido na paglna anterior.

(1 ) NIUAFO 'OU parte integrante do reino de Tonga a ilha de Niuafo'ou situa-se entre as ilhas
Samoa e Fid ji, a mais de 600 km da ilha principal do grupo Tonga .
~ conhecida dos coleccionadores como «l1ha da caixa de conserve- .
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Conserva com os quais as cartas eram adornadas. Contudo, um ingles chamado Charles
Stuart Ramsey, tambem negociante de copra, mas para a Morris Hedstrom Ltd., nadou,
de facto, com 0 correio durante a sua long a permanf!mcia na /fha. No seu livro eel/ha da
Lata de Conserva" ele afirma ter etectuado mais de 120 despachos de correio. Enquanto
estes sobrescritos niio tinham os varios carimbos, tinham em contrapartida, uma mensagem escrita, datada e assinada por Ramsey. No seu livro afirma que, em bora fosse s6
uma milha da ilha para 0 navio, 0 regresso era de mais de quatro milhas, devido as
fortes correntes.

NOVAS EMISS()ES EM REVISTA

CONJUNTO POSITIVO

Pe/o meio dos an os 30, 0 correio em Lata de Conserva foi muito publicitado quando
os navios de cruzeiro incluiram NIUAFO'OU nos seus itinerarios. A companhia de navegat;iio encorajava os passageiros a enviar correio via Correio de Lata de Conserva, as
canoas saiam, recebiam 0 correio e, na /fha, QuenlSe// apunha os seus carimbos.
o correio era entiio enlatado e aguardava assim a nova esca/a do navio. Nao era raro
passarem seis meses entre a data de envio e a de recept;iio.
Esta tradit;ao dos navios de cruzeiro tem continuado. Com eteito, regista -se, por exemplo, um lant;amento de Correio em Lata de Conserva no dia 5 de Outubro de 1982
quando 0 Pacific Princess parou para lant;ar correio. Infelizmente a moderna tecnologi~
chegou tambem ate estas remotas partes do mundo, pois 0 Correio em Lata de Conserva
e .presentemente encerrado em sacos de plastico.
Quando rebentou a /I Guerra Mundial os navios de cruzeiro deixaram de passar
unico correio que entrava e saia de NIUAFO'OU era principalmente para os residentes na /fha. 0 correio do tempo da /I GUerra Mundial e escasso. Pouco depois do
termo das hostilidades deu-se a eruPt;iio vulcanica. Foi s6 em 1962, com 0 restabelecimento da produt;iio em NIUAFO'OU que 0 Correio em Lata de Conserva renasceu.
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UNIFORMES MILITARES PORTUGUESES
-EX!RCITO

rememorac;:iio do nosso passado hist6rico,
como base na evoluc;:iio dos trajes belicos.

Mais uma serie de quatro selos lanc;:ados
pelos CTT na sequ{mcia da filatelizac;:iio da
riqueza hist6rica contida nos trajes militares
das varias epocas.
,Oesta feita, foram os fardamentos do exercito que os selos deixaram a contemplac;:iio e

Os desenhos, da autoria de Alberto Cardoso, revel am-nos um especialista na materia
que ,coerentemente segue a mesma visualizac;:iio grMica das duas series anteriores
(Marinha e Aviac;:iio). 0 criativo certo. no
motivo certo.

Hoje em dia 0 recebimento e 0 despacho de correio e esporadico, embora 0 Frysna,
500 ton. da Warner Une lat;a cerca de seis visitas por ano.

Assembleia Geral
do Clube Filatelico de Portugal
No passado dia 6 de Setembro, realizou·se
a Assembleia Geral do Clube Filatelico de
Portugal, a qual teve lugar na Sede Social.
Foram aprovados os Relat6rios e Contas da
Direcc;:io e Pareceres do Conselho Fiscal
relativos aos ~Itimos anos do exercfcio ate
ao Dresente.
Por fim, foram eleitos os Corpos Gerentes
os quais ficaram com a seguinte constitui·
c;:Ao.
ASSEMB'lEIA GERAL
Presidente - Dr_ Jose Joaquim Jorge Oli.
veira; Vice-Presidente - Domingos Martins
Miguel Emidio da
Coelho; Secretario Silva Pessanha; Secretario - Eng.o Joaquim
Antero da Silva Mac;:As.
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CONSELHO FISCAL
Efectivos - Dr. Francisco Costa Gaspar;
Dr. Jorge Mello Vieira; Eng.o Carlos Mira
da Silva; Substitutos - Eng.o Fernando Manuel Mendes Loureiro; Joio Luis de Medeiros.
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Oenteado -13 1/2
Impressllo - Offset
Impressor - INCM
Data de Emissao-19 ' 4/ 85
Tlragem
20$00 - 1.000.000
48$00, 60S00 e 100$00
- 800.000 cads

DIREC~kO

'Fernando Gomes Carrio; Jose Rodrigo
Dias Ferreira; Dr. Ant6nio Dionisio de AI·
meida Silva; -Domingos Augusto Cravo; Jose
Lima A. dos Santos Correia; Jose Francisco
de Faro Gamboa Alves; Jaime de Oliveira
M. Ferreira dos Santos.
A presente Direcc;:io prop6e-se efectuar
algumas iniciativas tendentes a dlnamlzar
a vida do Clube.

INSECTOS DOS Ai;:ORES
Oedicada a temas dos Ac;:ores tAm os filatelistas, cultores da :rematica Fauna, ou do
Assunto Insectos, mais uma boa sugestao
para nao deixarem_adormecer a sua paixiio
filatelico-coleccionista.

'Pemos pois mais uma bela serie de quatro
val ores, representando outros tantos insectos
que fazem parte da fauna do paradisraco Arquipelago que 0 Universo filat6lico vai co·
nhecendo cad a vez melhor, grac;:as a recente
polltica filatelica, objectivando mais a divulgac;:io das nossas coisas.
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chegou tambem ate estas remotas partes do mundo, pois 0 Correio em Lata de Conserva
e .presentemente encerrado em sacos de plastico.
Quando rebentou a /I Guerra Mundial os navios de cruzeiro deixaram de passar
unico correio que entrava e saia de NIUAFO'OU era principalmente para os residentes na /fha. 0 correio do tempo da /I GUerra Mundial e escasso. Pouco depois do
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Ant6nio Contente soube mostrar-nos, de
forma simples, utilizando grandes pianos em
fundo branco, como os grafismos modernos
podem e devem ser utillzados, nao 56 para
manter viva a chama dos jli dedicados a

cultura filatalica, bem como para sugestionar
ou motivar outros que ainda nao tenham sentido 0 apelo da beleza que os selos guardados em forma de colecCao, oferecem ao culto da harmonia pela arte.

Parece-nos bem conseguida artistlcamente,
esta serie com que Maluda se estreou na
criacao de selos postals.
Acerto na uniformizacao da taxa de 20~OO,
pois uma utilizaCao generalizada possibillta

uma maior divulgaCao do que alnda sao
legendas vivas duma Lisboa ainda recente
que, cada vez mais , tende a descaracterizar-se.

Design Ant6nio Can·
tente
Formato - 40x27 mm
Denteado -12x11 3 / 4
Impressiio - Offfset
Impressar - INCM
Data de Emissilo-13/ 2/ B5
Tl ragem
20$00 - 1.000.000
40$00, 48$00 e 60$00
- 600.000 cada •

CINCO S~CULOS DO AZULEJO
EM PORTUGAL
Falamos do selo que constitui 0 17.° da
sarie dedicada a arte da Azulejaria que marca um pouco a arquitectura portuguesa.
Sobre os maritos que pensamos atribulveis ao ideario da sequ~ncia desta sarie de
emissoes de um s6 .. selo, ja nos expressamos anteriormente .

·Deslgn - MBluda
Formato - 44x32.7 mm
Denteado-11 3/ 4x11 1/ 2
Impressilo - Offset
Impressor - INCM

A taxa voltou a ser adaptada Ii realidade
actual, 0 que deve ser considerado certo.
Ata porque, para a posteridade, as estampilhas dos azulejos vao mostrar um pouco
a hist6ria da evoluCao dos custos que a nossa AdministraCao Postal nos impoe, com a
sua pesada maquina gestora. Facto condiclonante do desenvolvimento de um maior intercambio epistolar de que tambam a filatelia
a forma.

QUIOSQUES DE L"SBOA
Os Quiosques sao legenda de um passado,
nao muito dlstante, das gentes Lisboetas.
A sarie de quatro selos a eles dedicados
retrata outros tantos exemplares, que desafiando 0 progresso, sorriem na sua velha
solidez, da nossa alfacinha pressa de viver.
Os velhos Quiosques ca estao, pois, observando as nossas angustias, sentindo pena
dos que desdenham a sua vetustez, porque
apenas son ham com cogumelos de betao
que abanam Ii primeira nortada.
Design - CTT
Formato - 40x34 mm
Denteados - 12x11 3/ 4
ImpressAo - Offset
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Impressor - INCM
Data de Emlssiio - 13/ 2/
/ 85
Tiragem
20$00 - 1.000 .000

Agora ja nao morrem os Qulosques. Maluda acaba de imortaliza-Ios com a sua arte,
a sua manelra de os enquadrar nos pequenos recUlngulos verticals .

1985 - ANO IN"ERNACIONAL
DA JUVENTUDE
Embora a juventude seja, de todos os dlas
e de todos os anos visto ser ela a esperanca
do Mundo, tendo sido convencionado haver
um ano dedicado de forma especial aos
jovens e sendo a ,Filatelia uma das mais
actualizadas formas de comunicaciio visual.
a 16gica de um selo alusivo a por demais
evidente.
Tudo bem, pols, na programacao da emissao . Contudo 0 boneco de Acacio Santos,
embora de um grafismo perfelto, nada nos
dlz sobre a juventude, a nao ser que retrocedamos ao tempo das professoras Primarias, de ha tr~s decadas, que aplicavam
dez palmatoadas p'or cada erro em ditaClo
do inesqueclvel texto .A Lebre e 0 Sapo
Concho».
Nao! Acacio Santos, a juventude tera sempre de ser encarada como a ternura que
envolve a esperanca numa humanidade mais
jovial, para que menos egolsta. Juventude
nao pode ser vista como imagem tao auste-

Data de Emlssaa-19/ 3/ 85
Tiragem 4x20$OO 1.000 .000 para cada urn
dos selos

ramente fadlstica, como a que 0 selo nos
sugere, nao obstante a polir.rom·a que revela
o especialista grlifico que e, de facto 0 seu
criador.
Outro senao: sessenta escudos num selo
dedicado Ii juventude!
Os paizinhos dos jovens do nosso pais
ainda nao regressaram da conquista dos Mares do SuI! Nao seria mais curial a taxa
de vinte escudos, que e 0 reclbo que os
OTT ja apresentam pel a cartinha a circular
no espac;:o Patrio?
Tambem os coleccionadores por temas,
s6 por analogia intencional poderao admitir
o selo em assunto de juventude, 0 que traduz um erro de concepcaoi em termos de
filatelia moderna . Nos Servlc;:os Filatelicos
dos CTT nao pod em ignorar este pequeno
pormenor.
Design - Acacia Santos
Formato - 4(x27 2 mm
Denteado -12x11 3 / 4
ImpressAo - Off$et

Impressor - INCM
Data de EmisUo - 10/ 41
/ 85
Ti ragem
60S00
600 .000 Exs.
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EUROPA CEPT -1985
Ca temos a Emissao Europa 85, que uma
grande parte dos filatelistas do velho Con·
tinente aguarda sempre com alguma ansle·
dade a fim de a incluir nos seus albuns,
porque, de facto, as Emissoes CERTEUROPA sao as mais populares entre os
tematicos europeus.
Modernamente, Portugal vem fazendo Incluir A«;:ores e Madeira, anualmente, nas
estampilhas alusivas.

LISTA DE SOCIOS

TamblJm os nossos desenhos nao tAm
desmerecido. Mals uma vez esse aspecto
ficou salvaguardado pela crlatlvldade desse
ecletico homem das artes que e Jose Luis
Tinoco que, com a sua conhecida vlsao mu·
sical, soube falar dos classicos Instrumentos
do nosso ·Folclore.

DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Os habituais Blocos e Folhinhas, mais uma
vez emitidas, sao outro allciante (no as·
pecto comercial- entenda-se).

MEMBERS LIST Design-Jose LuIs Tinoco
Formato - 40x30.6
Oenteado - 12x12 1/ 2
Impresiio -Offset
Impressor- INCM
Oata de Emisiio - 6/ 5/ 85
Tlragem - 60$00 - Con·
tinente / ~I<ores / Madeira 600.000 Exs.
cada.

MACAU
ANO 'LUNAR DO BOFALO

ANO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

Os CIT de Macau estao ia na tradi«;:ao de
oferecer ao mundo filatelista bem concebidas
emissoes de estampilhas postais.

Mais outra emissao lan«;:ada pelos Correios
de Macau, esta, dedicada ao Ano Internaclo·
nal da Juventude, que a Assemblela Geral
das Na«;:oes Unidas decidiu fosse 0 presente
1985.

Temos agora a consagrada a evoca«;:ao do
Ano Lunar do Bufalo, da tradi«;:ao Chinesa,
em cuja 6rbita se encontra 0 territ6rio Asiatico de Administra«;:ao Portuguesa.
Um desenho, tao simples como sugestlvo,
do consagrado designer Jose candido, ape·
lando tambem a uma visao, pelas cores e
concep«;:ao, a esse meio enigma que e a cultura das longlnquas paragens aSiaticas, con.
ferindo ao selo a mensagem capaz de con·
tinuar a motivar os mercados filatelicos Eu·
ropeus.
Design Formato -

Jose CAnddo
30x39 mm

Denteado -13 1/ 4
Impressiio- Ollset
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Impressor Litografla
Mala/ Porto
Data de Emissiio -13/ 2/
/ 85
Tiragem
1 pataca - 700.000 ex .

Dois selos desenhados por Chan Yuen
Peng, os quais, tendo cores bem contras·
tadas dao mais a sensa«;:ao de um apelo a
paz do que propriamente uma Idela de Ino·
ci!mcia juvenil. 'E que sendo a Juventude j8
a antitese de guerra, no fazer arte para sen·
sibiliza«;:ao do mundo para a sua personlfica«;:ao, ha que erradicar essa dualidade que
as expressoes Paz·Guerra pressupoem, no
pensamento dos humanos ja rna is decrepitos.
.Deslgn- Chan Yuen Peng
Formato - 30x36 mm
Denteado - 13 11
Impressiio - Dillie!

Impressor Lltografla
Mala/Porto
Data de Emlssiio-23/ 1/ 85
nragem
2.5 Patacas - 320.000
3 Patacas - 320.000

LlS-rE DES MEMBRES

ALTERACOES

REINGRESSOS -

PORTUGAL

789 -

40 -

Alvaro Travassos Valdez. Rua 9 de
Abril, 20. S. Pedro do Estoril. 2765
·Estoril. Fr. ·po. T. C. V. N. U.
114 - Dr. Alexandre Brito Sampaio. Rua
Guerra Junqueiro, 260. 4100 Porto.
(A) Po. Fr. Es. It. T. N. U. 60. 1. 2.
139- Prof. Alberto Lopes de Melo. Vaca·
ri«;:a Luso. 3050 Mealhada. (M) Po.
In Fr. Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3.
90.94.
163 - Dr. Amflcar de Lima Gouveia. Rua
Joao Pinto Ribeiro, 5-2.°. 3000 Coimbra.
236 - Dr. Jose Vicente flIjatos Mourao. Av.
InocAncio Cairel Simao, 35. 2540
Bombarral. (p) Po. Fr. Es. In. Compreendo It. T. C. V. N. U. 60. 3. 90
para 3.93 para 102.
267 - Or. Carlos Jose da Cruz Fran«;:a. Rua
Miguel Bombarda, 187-1.°. 2830 Bar·
reiro. (A) Po. Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2.
378 - Augusto A. ,E. Barjona de Freitas. Av.
25 de Abril, lote 3/1 ric A. 8500 Por·
timao. eM) Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
24.90.93.
475 - Ant6nlo -Lalanda. Rua Ant6nio Bastos,
1. 1200 Santarem.
652 - Francisco Ant6nio C. Marques. Apartado 53. 6270 Seia. (M) 60. FDC. de

1 e 2.

730 -

739 -

Ricardo Martins Gaspar. Praceta a
Rua Tomaz da Anuncia«;:ao n.o 40
Cave Esq.o. 2675 Odivelas. (P) Po.
Es. Fr. T. N. U. 60. 1. Tematica de
Desporto, fauna e flora 90. 94.
Manuel Jorge Moniz Pereira. Aldeia
Turistica Aldeias de S. Joao. Bloco
C. 24. 8200 Albufeira. (M) Po. N. 60.
1. 2.

NOVOS SOCIOS

Verfssimo Mar«;:ano. Rua Prof. Dr. Manuel Teles Antunes n.o 19. 7580 Alcacer do Sal. (M) Po. T. C. V. N. U.
60. 1. Ifhas. 2. 93.
792 -Or. Francisco da Costa Reis. Pra«;:a
MarquAs de Pombal. 1-8.°. 1200 Lisboa.
968 - Humberto Cunha Gomes da Costa.
Rua dos Operarios, 20-1.° Traz. a • Dt °
Fr. Amora. 2840 SeixaJ. (p) Po. T.
60. N. Depois de 1936. U. ate 1935
inclusive.
1262 - Fernando de Bastos Coutinho. Pedra
Verde (Zona Industrial. 1) 3700 S.
Joao da Madeira. (P) Po. IFr. In. Es.
60. 1. 2B. 2C.
1306 - Dr. Francisco Leal Paiva. Largo do
Mercado, 35. 8000 Faro. Po. Fr. Es.
In. T. 60. 1. 2. 10. 15. 21. 28. 52. T.
20.90.94.
1457 - Salvador Ricardo da Costa. Av. Mariano de Carvalho, 17-2.° Dt.o. 2900
Setubal. 60. 1. 2A. Temas T1. T10.
Monumentos Nacionais. Transportes
terrestres. Tauromaquia.
1565 - Carlos Manuel Pires da Cruz Teodoro
Guimaraes. Farmacia Madeira. Av.
Mar«;:al Pacheco, 74/78. 8100 Louie.
(p) Po. C. N. U. 60.
1780 - Joao Candido Torres Cordeiro. Rua
Verde Pinho, n.O 14-1.°. 3000 Coimbra.
(M) Po. Fr. In. Es. T. C. N. U. 60. 1.3.
Tematica Lenine. T7. T10. T27. 90.
94.
1818 - Jose Paulo Alves. Rua E, Lote 111,
Cave Esq .... 2.a Fase. Forte da Casa.
2625 P6voa de S. Iria. Fr. In. C. 60.
N. Pe«;:as Filatelicas de 1. 90.
1956 - Vftor Manuel Reis, Rua Marechal Saldanha, 28 c/v. Queijas. 2795 Linda·
-A-Velha. (P) In. 60. N. U. 3.
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EUROPA CEPT -1985
Ca temos a Emissao Europa 85, que uma
grande parte dos filatelistas do velho Con·
tinente aguarda sempre com alguma ansle·
dade a fim de a incluir nos seus albuns,
porque, de facto, as Emissoes CERTEUROPA sao as mais populares entre os
tematicos europeus.
Modernamente, Portugal vem fazendo Incluir A«;:ores e Madeira, anualmente, nas
estampilhas alusivas.

LISTA DE SOCIOS

TamblJm os nossos desenhos nao tAm
desmerecido. Mals uma vez esse aspecto
ficou salvaguardado pela crlatlvldade desse
ecletico homem das artes que e Jose Luis
Tinoco que, com a sua conhecida vlsao mu·
sical, soube falar dos classicos Instrumentos
do nosso ·Folclore.

DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Os habituais Blocos e Folhinhas, mais uma
vez emitidas, sao outro allciante (no as·
pecto comercial- entenda-se).

MEMBERS LIST Design-Jose LuIs Tinoco
Formato - 40x30.6
Oenteado - 12x12 1/ 2
Impresiio -Offset
Impressor- INCM
Oata de Emisiio - 6/ 5/ 85
Tlragem - 60$00 - Con·
tinente / ~I<ores / Madeira 600.000 Exs.
cada.

MACAU
ANO 'LUNAR DO BOFALO

ANO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

Os CIT de Macau estao ia na tradi«;:ao de
oferecer ao mundo filatelista bem concebidas
emissoes de estampilhas postais.

Mais outra emissao lan«;:ada pelos Correios
de Macau, esta, dedicada ao Ano Internaclo·
nal da Juventude, que a Assemblela Geral
das Na«;:oes Unidas decidiu fosse 0 presente
1985.

Temos agora a consagrada a evoca«;:ao do
Ano Lunar do Bufalo, da tradi«;:ao Chinesa,
em cuja 6rbita se encontra 0 territ6rio Asiatico de Administra«;:ao Portuguesa.
Um desenho, tao simples como sugestlvo,
do consagrado designer Jose candido, ape·
lando tambem a uma visao, pelas cores e
concep«;:ao, a esse meio enigma que e a cultura das longlnquas paragens aSiaticas, con.
ferindo ao selo a mensagem capaz de con·
tinuar a motivar os mercados filatelicos Eu·
ropeus.
Design Formato -

Jose CAnddo
30x39 mm

Denteado -13 1/ 4
Impressiio- Ollset
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Impressor Litografla
Mala/ Porto
Data de Emissiio -13/ 2/
/ 85
Tiragem
1 pataca - 700.000 ex .

Dois selos desenhados por Chan Yuen
Peng, os quais, tendo cores bem contras·
tadas dao mais a sensa«;:ao de um apelo a
paz do que propriamente uma Idela de Ino·
ci!mcia juvenil. 'E que sendo a Juventude j8
a antitese de guerra, no fazer arte para sen·
sibiliza«;:ao do mundo para a sua personlfica«;:ao, ha que erradicar essa dualidade que
as expressoes Paz·Guerra pressupoem, no
pensamento dos humanos ja rna is decrepitos.
.Deslgn- Chan Yuen Peng
Formato - 30x36 mm
Denteado - 13 11
Impressiio - Dillie!

Impressor Lltografla
Mala/Porto
Data de Emlssiio-23/ 1/ 85
nragem
2.5 Patacas - 320.000
3 Patacas - 320.000

LlS-rE DES MEMBRES

ALTERACOES

REINGRESSOS -

PORTUGAL

789 -

40 -

Alvaro Travassos Valdez. Rua 9 de
Abril, 20. S. Pedro do Estoril. 2765
·Estoril. Fr. ·po. T. C. V. N. U.
114 - Dr. Alexandre Brito Sampaio. Rua
Guerra Junqueiro, 260. 4100 Porto.
(A) Po. Fr. Es. It. T. N. U. 60. 1. 2.
139- Prof. Alberto Lopes de Melo. Vaca·
ri«;:a Luso. 3050 Mealhada. (M) Po.
In Fr. Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3.
90.94.
163 - Dr. Amflcar de Lima Gouveia. Rua
Joao Pinto Ribeiro, 5-2.°. 3000 Coimbra.
236 - Dr. Jose Vicente flIjatos Mourao. Av.
InocAncio Cairel Simao, 35. 2540
Bombarral. (p) Po. Fr. Es. In. Compreendo It. T. C. V. N. U. 60. 3. 90
para 3.93 para 102.
267 - Or. Carlos Jose da Cruz Fran«;:a. Rua
Miguel Bombarda, 187-1.°. 2830 Bar·
reiro. (A) Po. Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2.
378 - Augusto A. ,E. Barjona de Freitas. Av.
25 de Abril, lote 3/1 ric A. 8500 Por·
timao. eM) Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
24.90.93.
475 - Ant6nlo -Lalanda. Rua Ant6nio Bastos,
1. 1200 Santarem.
652 - Francisco Ant6nio C. Marques. Apartado 53. 6270 Seia. (M) 60. FDC. de

1 e 2.

730 -

739 -

Ricardo Martins Gaspar. Praceta a
Rua Tomaz da Anuncia«;:ao n.o 40
Cave Esq.o. 2675 Odivelas. (P) Po.
Es. Fr. T. N. U. 60. 1. Tematica de
Desporto, fauna e flora 90. 94.
Manuel Jorge Moniz Pereira. Aldeia
Turistica Aldeias de S. Joao. Bloco
C. 24. 8200 Albufeira. (M) Po. N. 60.
1. 2.

NOVOS SOCIOS

Verfssimo Mar«;:ano. Rua Prof. Dr. Manuel Teles Antunes n.o 19. 7580 Alcacer do Sal. (M) Po. T. C. V. N. U.
60. 1. Ifhas. 2. 93.
792 -Or. Francisco da Costa Reis. Pra«;:a
MarquAs de Pombal. 1-8.°. 1200 Lisboa.
968 - Humberto Cunha Gomes da Costa.
Rua dos Operarios, 20-1.° Traz. a • Dt °
Fr. Amora. 2840 SeixaJ. (p) Po. T.
60. N. Depois de 1936. U. ate 1935
inclusive.
1262 - Fernando de Bastos Coutinho. Pedra
Verde (Zona Industrial. 1) 3700 S.
Joao da Madeira. (P) Po. IFr. In. Es.
60. 1. 2B. 2C.
1306 - Dr. Francisco Leal Paiva. Largo do
Mercado, 35. 8000 Faro. Po. Fr. Es.
In. T. 60. 1. 2. 10. 15. 21. 28. 52. T.
20.90.94.
1457 - Salvador Ricardo da Costa. Av. Mariano de Carvalho, 17-2.° Dt.o. 2900
Setubal. 60. 1. 2A. Temas T1. T10.
Monumentos Nacionais. Transportes
terrestres. Tauromaquia.
1565 - Carlos Manuel Pires da Cruz Teodoro
Guimaraes. Farmacia Madeira. Av.
Mar«;:al Pacheco, 74/78. 8100 Louie.
(p) Po. C. N. U. 60.
1780 - Joao Candido Torres Cordeiro. Rua
Verde Pinho, n.O 14-1.°. 3000 Coimbra.
(M) Po. Fr. In. Es. T. C. N. U. 60. 1.3.
Tematica Lenine. T7. T10. T27. 90.
94.
1818 - Jose Paulo Alves. Rua E, Lote 111,
Cave Esq .... 2.a Fase. Forte da Casa.
2625 P6voa de S. Iria. Fr. In. C. 60.
N. Pe«;:as Filatelicas de 1. 90.
1956 - Vftor Manuel Reis, Rua Marechal Saldanha, 28 c/v. Queijas. 2795 Linda·
-A-Velha. (P) In. 60. N. U. 3.
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2035 -

2464 -

2470 -

2491 -

2553 -

2570 -

2648 -

2662 -

2705 -

2709 -

2710 -

2711 -

2712 -

2713 2714 -

24

Jorge Carlos Correia Dias Cesar.
Rua Francisco Bafa, 2. 2.° A. 1500
Lisboa. (M) In. Fr. T. C. V. N. U. 60.
1. 28. 2C Tema petr6leo. 94.
Miguel Fernando de Seabra . Rua Raquel Roque Gameiro, n.o 12 _7.° Dt.o.
1500 Lisboa (A) Po. Fr. In. T. 60. U.
T 7 Flora de 3.90/82.
Jose Lima Andrade dos Santos Correia. Rua Fernando Pessoa, 7-1 Dt.°.
1700 Lisboa. (M) T. C. V. 60. N. U.
Luis Filipe 'M. da Silva Ribeiro. Alto
da Loba, Lotes 28/29. 3.° B Esq . Pac;o
de Arcos. 2780 Oeiras . (P) Po. In.
Fr. T. C. V. N. U. 60. 3. 94 .
Prof. Vito Jose de Jesus Carioca .
Estr. da Azenha, Vivenda Filipe. 7750
Mertola. (M) Po. Fr. In. T. C. 60.
N. U. 1. 2A. 19. Tema Natal.
Joao Maria Silva Violante. Rua Gomes Leal, Lote 2C. 2750 Cascais.
(M). Po. T. C_ V. 60. N. U. 1. 2A.
Revista ccColeccionando ... Loja Coleccionando. Atrio Norte. Estac;ao dos
Anjos Metropolitano de Lisboa. 1100
Lisboa.
Jorge Bento de Barros Gomes. Rua
Luis de Queir6s, Lote 26 E 10.° Dt.o.
2800 Almada . (M) T. C. V. 60. N. U.
1. 67 B. 94 .
Domingos Augusto Cravo. Rua Capitao Afonso Pala. n.o 51 R/C Esq.o.
1300 Lisboa. (M) T. 60. N. U. 1.94.
Cust6dio Pereira Catrola de Almeida.
Rua do Moinho de Vento . 2080 Almeirim. Po. Fr. In. Es. T. Valor do catalogo. N. U. 60. 1. 2A ate it 'ndepend€!ncia.94.
Joao Eduardo Serra Carvalho Dias,
Largo Conde Ottolini, 20-1.° Dt.o. 1500
Lisboa. (M) T. C. V. 60. N. U.
Julio Cesar Calapez Santana Raposo.
R. Almirante Reis. n.o 215/c . R/C Dt.o
Olhao. (P) Fr. In. T. C. 60. N. U.
Jose Maria dos Reis Helena. Rua
Joao de Deus, 82. 8900 Vila Real St.o
Ant6nio. Fr. Es. T, C. 60. N. U. 1.
16. 21. 37.90. 94.
Ocken Lucas A. Rua da Amibida 55,
4.° Dt.o. 1200 Lisboa. (P) Po. In. Ho.
C. 60. N, U. 26.
Ant6nio Jose Matos de Almeida. Rua
Sacadura Cabral, n.O 27 - 4.° Dt,O Dafundo . 1495 Lisboa (M). T. C . V. 60.
N. U. 1. 2B . 2C.

2715 -

2717 -

2718 -

2722 -

2723 2728 2729 -

2730 -

2731 -

2732 2733 2735 -

2737 2738 2739 2740 -

Jaime Simoes da Silva. Lote 75. 4.°
F, Reboleira SuI. 2700 Amadora. (M)
T. C. 260. N. U. 1.
Ant6nio Figueira Saraiva. Rua Coronel Marques Leitao, 7-2.° Esq. 1700
Lisboa. (M) Po. Fr. In. T, 60. N. U.
1. 2A. 94.
Assoclac;ao Portuguesa de Maximafilia. Prac;:a Duque da Terceira, 24-3.°
Dt.o, 1200 Lisboa. Po. Fr. In. Es. 68.
Luis Jesus Pereira. Rua Ant6nio Sergio, 29-3.° Esq. 2500 Caldas da Rainha. (M) Po. Es. h. Fr. T. C. 60. N.
66. 67B. 68. 90 Torrens. Trachtenberg.
Angelo Castanheira Brito Xavier. Urb.
Portela Lote 173 - rIc-C. 2685 Lisboa. (P) C. 60. 66 . N.
JUlio da Silva Pitorro. Rua Fernao
Alvares do OrIente, 5_1.° Ot. 1700 Lisboa. (P) Po. T. C. V. 60. N. U.
Fernando Tomas de Campos Bfzarro.
Celula 10, lote A-5.0 Esq. Carnaxide
- 2795 Llnda-a-Velha. (M) In. Fr. T.
C. 60. 1. 2. 2A Macau N. U. 68. Sobrescritos. Calendarios. 72. Algumas
tematicas de 3.
Rodrigo Morais Leitao Camarate Campos . R Gen . Pi menta de Castro 20_2.° Dt.°. 1700 Lisboa (P) T. C. V. 60.
N. U. 90. T . 10. 94 .
Marta Morais ,Leitao de Castro. Rua
dos Lusfadas, 18 - 4.° Esq. - 1300
Lisboa (P) Po. Fr. T. C. V. 60. N. U.
1. T5 . T7. 94.
Maria Jose Correia de Campos Albuquerque. Apartado 76. 2900 Setubal
(P) Po . In. T. 60. U. 3.
Duarte Nuno Catalao. Rua de Angola,
79. 2745 Queluz. Po. Fr. In. T. C. V.
60 . U. 1. 2A 3.5 CEPT. 90. 94.
Luciano Jorge da Silva Mart'ns SPoro·
menho. Av. Olivenc;a, 97 - 3 ° Dt.o.
8000 Faro (M) Po. Fr. In Es. It. C 30.
N 1. IIhas.
Prof. Ant6nio Boleto Ferro Martins.
Rua Bombeiros Voluntarios 9 rI c E.
2700 Amadora. (M) V. C. 60 N. U. 94.
Manuel Carvalho Fernandes Costa.
Estrada de Chel'ls, 185 - 1.° Esq.o.
1900 !.isboa. (P) C. 60. N. 1.
Joao Carlos Pereira Rua. Rua Ec;a de
Que1rn,,:. 24. 4435 Rio Tinto. (P) T.
60. U. 3.
Manuel Alhandra Duarte. Rua Frederico Perry Vidal, 7-1 ° Esa .o. 1900 Llsboa. (M) Po. Fr. T. C. V. 60. N. U. 90.

CANADA

ACORES

2725 -

Susana Maria da Silva Cota. Rua das
Maravilhas, 16. 9700 Angra do Heroismo (P). Po. Fr. In. T. 60. N. de
preferencia U. 1. 3. 90.

2483 2724 -

MADEIRA

2243 -

Paulo Epitano de Sousa. Caixa Postal, 511. 9007 Funchal Codex. (A) Po .
Fr. In. T. C. V. 60. N. U. I. Ac;:ores.
Madeira. A. 90. 94.

Jose Agostinho - 1585 Glen Rutley
Circle . Mississauga. Ontario L42A1.
(M) Po. 60 . 1.2. 19. 10B. 91.
George Stechl. 4833 Milette-Pierrefonds. Que . CJH 8 Y 3 B 4 (A). In.
AI. Po. Fr. 60. 1. 10. 10A. 10B. 28.
48. 91. 97.
CHECOSLOVAQUIA

2721 -

Leysek Peter .. Michalovska, 31-04011
Kosice - Es. In. T. 60. 1. 19. 90 .

ANGOLA
FRANCA

2726 -

Joao Carlos Ramos Simoes. Av. 1.°
Congresso do MPLA-Pt. n.o 26 - 5.°
55 -C. P. 1493 Luanda. (P) Po. Es.
T. 60N. U. 1.2B T10. 90. 94.
ESPANHA

2703 -

Miguel S. Bertrana. Plaza St. Felip 9
VIC (Barcelona) Es. Po. Fr. It. T. 60.
N. U. 1. 90. 107. Tematicas T13. 67.
67B - Cartas S. XIX.

428 -

Eng . Jean Antoine Roudeix. La
Bayoud. 38590 Saint Etienne de Saint
Geoirs . (P) Po. Fr. T. C. V. N. U. 60 .
1.2.16.20.21. UoPU , 90. 93.
2094 - Ant6nio Candido Gomes de Almeida.
3, Rue Gaston Bachelard. 10000
Troyes. Po. Fr. T. 60. 1. 21.
2716 - Henrique Ivarlsto Queijo. 10 Rue
Sergent-Michel Berthet. Lyon 69009
(P) Po. Fr. Es . T . 60. N. U. 3. 90 .

AFRICA DO SUL

2719 -

Nelson Silva Nogueira. 11 ." St. Frusquin Street. Malvern CP 2094. Joanesburgo. (M/A) In. Po . T. C. V. 60.
1. N. U. Madeira «1853/1927». N. U.
94. Ateneu.

INGLATERRA

147 -

AilE MA2N HA
37 -

2708 -

Arend Leyens Wiedau. 1m Sechlo!der
49.D 6230 - Frankfurt / M - 80 . R. F.
Alema. Po. In. Es. AI. T. C. N. U.
Especialmente Portugal e Escandinavia, antes de 1960.
Ludwi g Grau, Roedernstr. 20 . DDR
1160 Berlin. AI. In. Fr. 60. 1. 2A.
Lipsia .

ITALIA

2707 -- Agnani Mario. Via Ghiarola Nuova.
5.1 - 41042 Fiorano Modena. Fr. It. AI.
In . Compreende Es. T. 60. N. 1. IIhas.
Facial valeur.
2720 -- - Costantino De Palma . Via Roma V.
Trav. Teverola. Fr. In. Es. 60. 5. Temati cas de Arte e T 1.

ARGENTINA

2727 -

Raul Adolfo Rainone. Luis Maria Drago n.o 785. 2000 Rosario T. 60. N. U.
1. 2B. C. Verde, Guine. 2C 12 61 .90 .
2734 -- Juan Carlos Davi. Corrientes 1317.
2148 Centeno (SF). T. 60. N. 1. Da
60. N. 12. 15. Outros.
2735 - Leonel R. Rodriguez. Casilla Correo
n.O 18 - 2148 Centeno (SF). T. 60. N.
65. 1. Ac;:ores e Madeira. Da 60. 12.
62.

M. Albuquerque . 15. Edenham Way.
London W. 10. Comerciante. P. Fr.
In. Es. Servo-Croatio. Compra e vende. Nao troca. Inteiros Postais. Cartas Pre-adesivas. marcas postais sobre selos e sobre cartas de 1.2.

PAQUISTAO

2706 -

Mohammad Bashir. c/o Sh. Asmat
Ullah. s H Ne. 4 St. N.o 30/31. Hall
Road. Lahore - 6 In. T. 60. N. 67 B.
POL6NIA

2516 -Andrzej Philips. Skrytka pocztowa 350
60-967. Poznan 9. It. Es. ,po. Fr. In.
AI. T. C. 60. 1. 2. 21. 56. 73 de 1 Tematica: L. Camoes. Papa J . Paulo II . 90 .
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2035 -

2464 -

2470 -

2491 -

2553 -

2570 -

2648 -

2662 -

2705 -

2709 -

2710 -

2711 -

2712 -

2713 2714 -

24

Jorge Carlos Correia Dias Cesar.
Rua Francisco Bafa, 2. 2.° A. 1500
Lisboa. (M) In. Fr. T. C. V. N. U. 60.
1. 28. 2C Tema petr6leo. 94.
Miguel Fernando de Seabra . Rua Raquel Roque Gameiro, n.o 12 _7.° Dt.o.
1500 Lisboa (A) Po. Fr. In. T. 60. U.
T 7 Flora de 3.90/82.
Jose Lima Andrade dos Santos Correia. Rua Fernando Pessoa, 7-1 Dt.°.
1700 Lisboa. (M) T. C. V. 60. N. U.
Luis Filipe 'M. da Silva Ribeiro. Alto
da Loba, Lotes 28/29. 3.° B Esq . Pac;o
de Arcos. 2780 Oeiras . (P) Po. In.
Fr. T. C. V. N. U. 60. 3. 94 .
Prof. Vito Jose de Jesus Carioca .
Estr. da Azenha, Vivenda Filipe. 7750
Mertola. (M) Po. Fr. In. T. C. 60.
N. U. 1. 2A. 19. Tema Natal.
Joao Maria Silva Violante. Rua Gomes Leal, Lote 2C. 2750 Cascais.
(M). Po. T. C_ V. 60. N. U. 1. 2A.
Revista ccColeccionando ... Loja Coleccionando. Atrio Norte. Estac;ao dos
Anjos Metropolitano de Lisboa. 1100
Lisboa.
Jorge Bento de Barros Gomes. Rua
Luis de Queir6s, Lote 26 E 10.° Dt.o.
2800 Almada . (M) T. C. V. 60. N. U.
1. 67 B. 94 .
Domingos Augusto Cravo. Rua Capitao Afonso Pala. n.o 51 R/C Esq.o.
1300 Lisboa. (M) T. 60. N. U. 1.94.
Cust6dio Pereira Catrola de Almeida.
Rua do Moinho de Vento . 2080 Almeirim. Po. Fr. In. Es. T. Valor do catalogo. N. U. 60. 1. 2A ate it 'ndepend€!ncia.94.
Joao Eduardo Serra Carvalho Dias,
Largo Conde Ottolini, 20-1.° Dt.o. 1500
Lisboa. (M) T. C. V. 60. N. U.
Julio Cesar Calapez Santana Raposo.
R. Almirante Reis. n.o 215/c . R/C Dt.o
Olhao. (P) Fr. In. T. C. 60. N. U.
Jose Maria dos Reis Helena. Rua
Joao de Deus, 82. 8900 Vila Real St.o
Ant6nio. Fr. Es. T, C. 60. N. U. 1.
16. 21. 37.90. 94.
Ocken Lucas A. Rua da Amibida 55,
4.° Dt.o. 1200 Lisboa. (P) Po. In. Ho.
C. 60. N, U. 26.
Ant6nio Jose Matos de Almeida. Rua
Sacadura Cabral, n.O 27 - 4.° Dt,O Dafundo . 1495 Lisboa (M). T. C . V. 60.
N. U. 1. 2B . 2C.

2715 -

2717 -

2718 -

2722 -

2723 2728 2729 -

2730 -

2731 -

2732 2733 2735 -

2737 2738 2739 2740 -

Jaime Simoes da Silva. Lote 75. 4.°
F, Reboleira SuI. 2700 Amadora. (M)
T. C. 260. N. U. 1.
Ant6nio Figueira Saraiva. Rua Coronel Marques Leitao, 7-2.° Esq. 1700
Lisboa. (M) Po. Fr. In. T, 60. N. U.
1. 2A. 94.
Assoclac;ao Portuguesa de Maximafilia. Prac;:a Duque da Terceira, 24-3.°
Dt.o, 1200 Lisboa. Po. Fr. In. Es. 68.
Luis Jesus Pereira. Rua Ant6nio Sergio, 29-3.° Esq. 2500 Caldas da Rainha. (M) Po. Es. h. Fr. T. C. 60. N.
66. 67B. 68. 90 Torrens. Trachtenberg.
Angelo Castanheira Brito Xavier. Urb.
Portela Lote 173 - rIc-C. 2685 Lisboa. (P) C. 60. 66 . N.
JUlio da Silva Pitorro. Rua Fernao
Alvares do OrIente, 5_1.° Ot. 1700 Lisboa. (P) Po. T. C. V. 60. N. U.
Fernando Tomas de Campos Bfzarro.
Celula 10, lote A-5.0 Esq. Carnaxide
- 2795 Llnda-a-Velha. (M) In. Fr. T.
C. 60. 1. 2. 2A Macau N. U. 68. Sobrescritos. Calendarios. 72. Algumas
tematicas de 3.
Rodrigo Morais Leitao Camarate Campos . R Gen . Pi menta de Castro 20_2.° Dt.°. 1700 Lisboa (P) T. C. V. 60.
N. U. 90. T . 10. 94 .
Marta Morais ,Leitao de Castro. Rua
dos Lusfadas, 18 - 4.° Esq. - 1300
Lisboa (P) Po. Fr. T. C. V. 60. N. U.
1. T5 . T7. 94.
Maria Jose Correia de Campos Albuquerque. Apartado 76. 2900 Setubal
(P) Po . In. T. 60. U. 3.
Duarte Nuno Catalao. Rua de Angola,
79. 2745 Queluz. Po. Fr. In. T. C. V.
60 . U. 1. 2A 3.5 CEPT. 90. 94.
Luciano Jorge da Silva Mart'ns SPoro·
menho. Av. Olivenc;a, 97 - 3 ° Dt.o.
8000 Faro (M) Po. Fr. In Es. It. C 30.
N 1. IIhas.
Prof. Ant6nio Boleto Ferro Martins.
Rua Bombeiros Voluntarios 9 rI c E.
2700 Amadora. (M) V. C. 60 N. U. 94.
Manuel Carvalho Fernandes Costa.
Estrada de Chel'ls, 185 - 1.° Esq.o.
1900 !.isboa. (P) C. 60. N. 1.
Joao Carlos Pereira Rua. Rua Ec;a de
Que1rn,,:. 24. 4435 Rio Tinto. (P) T.
60. U. 3.
Manuel Alhandra Duarte. Rua Frederico Perry Vidal, 7-1 ° Esa .o. 1900 Llsboa. (M) Po. Fr. T. C. V. 60. N. U. 90.

CANADA

ACORES

2725 -

Susana Maria da Silva Cota. Rua das
Maravilhas, 16. 9700 Angra do Heroismo (P). Po. Fr. In. T. 60. N. de
preferencia U. 1. 3. 90.

2483 2724 -

MADEIRA

2243 -

Paulo Epitano de Sousa. Caixa Postal, 511. 9007 Funchal Codex. (A) Po .
Fr. In. T. C. V. 60. N. U. I. Ac;:ores.
Madeira. A. 90. 94.

Jose Agostinho - 1585 Glen Rutley
Circle . Mississauga. Ontario L42A1.
(M) Po. 60 . 1.2. 19. 10B. 91.
George Stechl. 4833 Milette-Pierrefonds. Que . CJH 8 Y 3 B 4 (A). In.
AI. Po. Fr. 60. 1. 10. 10A. 10B. 28.
48. 91. 97.
CHECOSLOVAQUIA

2721 -

Leysek Peter .. Michalovska, 31-04011
Kosice - Es. In. T. 60. 1. 19. 90 .

ANGOLA
FRANCA

2726 -

Joao Carlos Ramos Simoes. Av. 1.°
Congresso do MPLA-Pt. n.o 26 - 5.°
55 -C. P. 1493 Luanda. (P) Po. Es.
T. 60N. U. 1.2B T10. 90. 94.
ESPANHA

2703 -

Miguel S. Bertrana. Plaza St. Felip 9
VIC (Barcelona) Es. Po. Fr. It. T. 60.
N. U. 1. 90. 107. Tematicas T13. 67.
67B - Cartas S. XIX.

428 -

Eng . Jean Antoine Roudeix. La
Bayoud. 38590 Saint Etienne de Saint
Geoirs . (P) Po. Fr. T. C. V. N. U. 60 .
1.2.16.20.21. UoPU , 90. 93.
2094 - Ant6nio Candido Gomes de Almeida.
3, Rue Gaston Bachelard. 10000
Troyes. Po. Fr. T. 60. 1. 21.
2716 - Henrique Ivarlsto Queijo. 10 Rue
Sergent-Michel Berthet. Lyon 69009
(P) Po. Fr. Es . T . 60. N. U. 3. 90 .

AFRICA DO SUL

2719 -

Nelson Silva Nogueira. 11 ." St. Frusquin Street. Malvern CP 2094. Joanesburgo. (M/A) In. Po . T. C. V. 60.
1. N. U. Madeira «1853/1927». N. U.
94. Ateneu.

INGLATERRA

147 -

AilE MA2N HA
37 -

2708 -

Arend Leyens Wiedau. 1m Sechlo!der
49.D 6230 - Frankfurt / M - 80 . R. F.
Alema. Po. In. Es. AI. T. C. N. U.
Especialmente Portugal e Escandinavia, antes de 1960.
Ludwi g Grau, Roedernstr. 20 . DDR
1160 Berlin. AI. In. Fr. 60. 1. 2A.
Lipsia .

ITALIA

2707 -- Agnani Mario. Via Ghiarola Nuova.
5.1 - 41042 Fiorano Modena. Fr. It. AI.
In . Compreende Es. T. 60. N. 1. IIhas.
Facial valeur.
2720 -- - Costantino De Palma . Via Roma V.
Trav. Teverola. Fr. In. Es. 60. 5. Temati cas de Arte e T 1.

ARGENTINA

2727 -

Raul Adolfo Rainone. Luis Maria Drago n.o 785. 2000 Rosario T. 60. N. U.
1. 2B. C. Verde, Guine. 2C 12 61 .90 .
2734 -- Juan Carlos Davi. Corrientes 1317.
2148 Centeno (SF). T. 60. N. 1. Da
60. N. 12. 15. Outros.
2735 - Leonel R. Rodriguez. Casilla Correo
n.O 18 - 2148 Centeno (SF). T. 60. N.
65. 1. Ac;:ores e Madeira. Da 60. 12.
62.

M. Albuquerque . 15. Edenham Way.
London W. 10. Comerciante. P. Fr.
In. Es. Servo-Croatio. Compra e vende. Nao troca. Inteiros Postais. Cartas Pre-adesivas. marcas postais sobre selos e sobre cartas de 1.2.

PAQUISTAO

2706 -

Mohammad Bashir. c/o Sh. Asmat
Ullah. s H Ne. 4 St. N.o 30/31. Hall
Road. Lahore - 6 In. T. 60. N. 67 B.
POL6NIA

2516 -Andrzej Philips. Skrytka pocztowa 350
60-967. Poznan 9. It. Es. ,po. Fr. In.
AI. T. C. 60. 1. 2. 21. 56. 73 de 1 Tematica: L. Camoes. Papa J . Paulo II . 90 .
25

BOlSA FILATEllCA
Espa~o it disposi~ao de todos os leitores que podem aqui inserlr
o seu anuncio ao prec;o econ6mico de 25$00 por linha.
Pre~,irio de Sobrescritos do
Primeiro Dia de PortugalSe colecciona os envelopes
editados pelos correios (ou
pensa coleccionar), todos com
series completas, nao deixe
de solicitar este pre~ario. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Rainha.

Se erevendedor - Temos
em distribui~do gratuita um
precario de pacotes com selos, tematicos e outros, alem
de todo 0 material filatelico,
e que natural mente Ihe interessa Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
Simoes Rainha.
Tiras piasticas e classlficadares E todo a restante
material filatelico. Em dlstribuiCao gratuita, um precario
que Ihe sera remetido com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2500 Caldas
da Rainha.
Europa de teste. Of ere co
aos melhores precos series
novas tematicas ou outras,
incluindo novidades. F. Loureiro, Rua Eng.o Ferreira Mesquita, lote A - 1.° D -1000
Lisboa.

Compro e vendo selos novos e usados, Portugal e Co16nias, No',!os Palses LIngua
Lusa e Estrangeiros, assim
como todos os Temas, 810cos,
Sobrescritos, etc. Remeta Listas em duplicado e selo 20$00
para resposta a: Silva Pereira,
Rua Ant6nio Nobre, 43-2.·, Dto.
- 1500 Llsboa - Tel. 784816.
Selos novos em circulaciio
Em liquidaciio dos seus
pedidos de selos au material
filatelico, pode enviar-nos selos das emissoes de Portugal,
para uso na correspond~ncia.
Uma boa ocasiiio para desfazer-se do oue tiver a mais.
Sergio W. de Sousa Simoes
- 2500 Caldas da Rainha.
TEMOS EM .. STOCoK.. MILHARES DE S':RIES ESTRANGEIRAS NOVAS - Todos os
palses, todos os temas. Denteadas, ndo denteadas. 810cos.
Oualquer que seja 0 pals ou
o tema que colecciona, experimente envlar-nos a sua lista
de faltas. Filatelia S':RGIO W.
DE SOUSA SIMOES-2500
CALDAS DA RAINHA.

TROCO / COMPRO.
JOGOS OLIMPICOS - Selos novos s/charneira, series
completas, 810cos, FDC, PosPrecario de series comple- tais maximos e tudo relaciotas novas de Portugal- nado com Jogos Ollmplcos.
Abrangendo 0 perlodo de Dou, em troca, Portugal. ex1953 a 1980, e muitas ante- -Col6nias e Desportos.
LUIS PEREIRA - Rua Ant6riores. Envia-se gratis. Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500 nio Sergio. 29-3.· Esq.· 2500
Caldas da Rainha.
Caldas da Rainha.
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Folhinhas com os mais belos carimbos de Portugal Estavam editadas ate final de
1980, 457 folhinhas com marcas diferentes. Salvo a mimero um, esgotada (e que compramos por muito bom preco),
esta a tempo de adqulrir todo
o conjunto. Em dlstribui~ao
um catalogo-preC;ario, que enviaremos gratis a simples pedido, bem como amostras para
quem niio as conheca. Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha.
Jorge Vieira, Avenida da
80avista, 713-4.° Dt.· - 4110
Porto. Pretende par compra
ou troco selos perfurados de
Inglaterra, 'Fran~a, Portugal e
Ex-CoI6nlas. 8ase de compra
10 % de catalogo. Tambem
pretende por troca au compra:
provas, erras, -especimens ..
e cartas pre-filatelicas ate
1930.
Voce que sa be escolher .. .
pois clarol Escolhe folhas em
formato internacional nos modelos Normal. Extra au Luxo,
para montagem das suas coleccoes, editadas por Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha. Amostras
contra esc. 80$00 para despesa~, logo deduzidos na primeira compra.
Compro .. SELOS & MOEDAS.. numeros 2-3-4-5-6-7-8-~
10-11-12-13-14-21-36-39 Resposta a FGC-Clube Fifatelico de
Portugal - Avenida Almirante
Reis, 70-5.° D 1100 Llsboa.

COMPRO selos classicos,
envelopes pre-cancelados, natas bancarias (cedulas) e
mapas antigos do Brasil, desde que pecas raras ou escassas. Excepcionalmente precancelados de Portugal.
Para revender, interessa-me 'adquirir notas belas de
qualquer pais de precos baixos em quantidades minimas
de 100 de cada tipo.
Tenho tambem para troca
ou venda enorme estoque de
selos avulsos e series cpls.,
com e sem uso, de S. Marino,
Espanha, Russia, Romenia,
etc . .. . Paulo Melio Jr. - Caixa Postal 158-CEP 11300
- S. Vicente - SP - 8RASIL.
Troco os Yvert 1983-1984-1985 por selos portugueses.
Monteiro 6, Rue Magelian
F. 75008 Paris.
VENDO OS MEUS SELOS
das coleccoes de Espanha e
ex-col6nias Portuguesasgrandes descontos (isolados
e series completas). Tambem
trocaria por Portugal Continental
VITO JOS': CARiOCA Estrada da Azenha. Vivenda
Filipe - 7750 M':RTOLA.
Troco selos 100/ 100. Visitas do Papa Joiio Paulo If a
Portugal e outras partes do
mundo. Jacek Maciag. P. O.
Box 251 .PL 90-950 Lodz 1. Pa16nia.
Novas emissoes de todo 0
mundo por paises e temasEsta e uma das nossas grandes especialidadesl Melhores
precos e desejo de servir
bem. Peca circular de inscricdo prontamente enviada. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Rainha.

COMPRO .. Lusladas» (PorTroco 150 usados de Espanha. ·Portugal,Ex - Col6nias, tugal), cartas, postais, ambuProvincias Ultramarinas. Dou lancias, carimbos franceses,
nominativos, ensaios, provas,
Italia e Europa Ocidental.
Renato D'insecco - Via Ca- erros, blocos, paquebots.
Inscricoes marginais: imvour 70 - 65100 Pescara pressores e numeros de obras.
Italia.
Resposta: Apartado 90. 2751
Cascais Codex.
PRE<;ARiO ,DE S':RIES NOVAS ESTRANGEIRAS 2."
Sobrescritos do CFP n.O 873
PARTE (I-Z). Acaba de aparecer Contem a descrimina- (Dinamizaciio Cultural) carimciio de cerca de 10000 series bos Lisboa e Porto. Sobresde palses compreendidos en- critos do CFP n.O 876 (1.° anitre as letras I a Z. Dezenas versario 25 de Abril) carimde temas especificados, mais bos Lisboa e Coimbra. Comde cem paises! Para 0 rece- pro. Vitor Coeho - Resposta
ber envie 65$00 (estrangeiro ao cuidado do CFP.
o equivalente a $2.00 USA)
mesmo em selos como comPacotes com selos temaparticipaciio nos gastos de
envio, e que pode descontar ticos e por palses - 0 mais
no seu primeiro pedido. Diga- completo conjunto de temas
-nas se recebeu a 1." parte jamais apresentado. Solicite
deste precario. (A-H). S':R- precario. Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
GIO W. DE SOUSA SiMOES Simoes Telefone 31248 2500 Raniha.
Caldas da Rainha.
COMPRO-TROCO Pecas
circuladas da Companhia de
Selos vendo e compro, no- Mocambique, Niassa, Lourenvos e usados. Continente e co Marques, Ouelimane, Kionex-coI6nias. Bons precos. M. gao Zambezia. Respondo semLeitiio. Rua H. Lote 19-1.° pre .Paulo Sa Machado - Rua
Frente. Casal S. Bras, 2700 Direita das Campinas, 33 Amadora.
4100 PORTO.
ATENQ)l.O COLECCIONADORES TEMATICOS! Ja temos em distribuicao a segunda parte do PRE'C'ARiO DE
S':RiES NOVAS EST-RANGEIRAS, abrangendo paises compreendidos entre as letras I e
Z. Cerca de 10000 series descriminadas e varias dezenas de
temas. Para 0 receber, envie-nos 65$00 como comparticipacao nos gastos de envio e
que pode descontar no seu
primeiro pedido. Diga-nos se
recebeu a 1." parte deste preCario (A-H). S':RGIO W. DE
SOUSA SIMOES - Telefone
31248 - 2500 Caldas da Rainha.

Colecciono os temas: Joiio
Paulo 1"- Selos, FDC. e obliterac;:oes de todo 0 mundo;
assim como flora, fauna. desporto. pintura e religiiio. Corresp. em frances e ingles.
Krzysztof Macek, Aleja Pokoju
10.° m' 19. 42-207 Czestochow.
Pol6nia.
Eurico da Fonseca Ca~orino
-Rua de Santa Isabel, 107,
3.° ,Esq. Portimiio.
Pretendo trocar selos novos
e usados dos seguintes palses. Vaticano e Hungria, por
mancolista e segundo catalago Yvert.
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BOlSA FILATEllCA
Espa~o it disposi~ao de todos os leitores que podem aqui inserlr
o seu anuncio ao prec;o econ6mico de 25$00 por linha.
Pre~,irio de Sobrescritos do
Primeiro Dia de PortugalSe colecciona os envelopes
editados pelos correios (ou
pensa coleccionar), todos com
series completas, nao deixe
de solicitar este pre~ario. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Rainha.

Se erevendedor - Temos
em distribui~do gratuita um
precario de pacotes com selos, tematicos e outros, alem
de todo 0 material filatelico,
e que natural mente Ihe interessa Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
Simoes Rainha.
Tiras piasticas e classlficadares E todo a restante
material filatelico. Em dlstribuiCao gratuita, um precario
que Ihe sera remetido com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2500 Caldas
da Rainha.
Europa de teste. Of ere co
aos melhores precos series
novas tematicas ou outras,
incluindo novidades. F. Loureiro, Rua Eng.o Ferreira Mesquita, lote A - 1.° D -1000
Lisboa.

Compro e vendo selos novos e usados, Portugal e Co16nias, No',!os Palses LIngua
Lusa e Estrangeiros, assim
como todos os Temas, 810cos,
Sobrescritos, etc. Remeta Listas em duplicado e selo 20$00
para resposta a: Silva Pereira,
Rua Ant6nio Nobre, 43-2.·, Dto.
- 1500 Llsboa - Tel. 784816.
Selos novos em circulaciio
Em liquidaciio dos seus
pedidos de selos au material
filatelico, pode enviar-nos selos das emissoes de Portugal,
para uso na correspond~ncia.
Uma boa ocasiiio para desfazer-se do oue tiver a mais.
Sergio W. de Sousa Simoes
- 2500 Caldas da Rainha.
TEMOS EM .. STOCoK.. MILHARES DE S':RIES ESTRANGEIRAS NOVAS - Todos os
palses, todos os temas. Denteadas, ndo denteadas. 810cos.
Oualquer que seja 0 pals ou
o tema que colecciona, experimente envlar-nos a sua lista
de faltas. Filatelia S':RGIO W.
DE SOUSA SIMOES-2500
CALDAS DA RAINHA.

TROCO / COMPRO.
JOGOS OLIMPICOS - Selos novos s/charneira, series
completas, 810cos, FDC, PosPrecario de series comple- tais maximos e tudo relaciotas novas de Portugal- nado com Jogos Ollmplcos.
Abrangendo 0 perlodo de Dou, em troca, Portugal. ex1953 a 1980, e muitas ante- -Col6nias e Desportos.
LUIS PEREIRA - Rua Ant6riores. Envia-se gratis. Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500 nio Sergio. 29-3.· Esq.· 2500
Caldas da Rainha.
Caldas da Rainha.
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Folhinhas com os mais belos carimbos de Portugal Estavam editadas ate final de
1980, 457 folhinhas com marcas diferentes. Salvo a mimero um, esgotada (e que compramos por muito bom preco),
esta a tempo de adqulrir todo
o conjunto. Em dlstribui~ao
um catalogo-preC;ario, que enviaremos gratis a simples pedido, bem como amostras para
quem niio as conheca. Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha.
Jorge Vieira, Avenida da
80avista, 713-4.° Dt.· - 4110
Porto. Pretende par compra
ou troco selos perfurados de
Inglaterra, 'Fran~a, Portugal e
Ex-CoI6nlas. 8ase de compra
10 % de catalogo. Tambem
pretende por troca au compra:
provas, erras, -especimens ..
e cartas pre-filatelicas ate
1930.
Voce que sa be escolher .. .
pois clarol Escolhe folhas em
formato internacional nos modelos Normal. Extra au Luxo,
para montagem das suas coleccoes, editadas por Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha. Amostras
contra esc. 80$00 para despesa~, logo deduzidos na primeira compra.
Compro .. SELOS & MOEDAS.. numeros 2-3-4-5-6-7-8-~
10-11-12-13-14-21-36-39 Resposta a FGC-Clube Fifatelico de
Portugal - Avenida Almirante
Reis, 70-5.° D 1100 Llsboa.

COMPRO selos classicos,
envelopes pre-cancelados, natas bancarias (cedulas) e
mapas antigos do Brasil, desde que pecas raras ou escassas. Excepcionalmente precancelados de Portugal.
Para revender, interessa-me 'adquirir notas belas de
qualquer pais de precos baixos em quantidades minimas
de 100 de cada tipo.
Tenho tambem para troca
ou venda enorme estoque de
selos avulsos e series cpls.,
com e sem uso, de S. Marino,
Espanha, Russia, Romenia,
etc . .. . Paulo Melio Jr. - Caixa Postal 158-CEP 11300
- S. Vicente - SP - 8RASIL.
Troco os Yvert 1983-1984-1985 por selos portugueses.
Monteiro 6, Rue Magelian
F. 75008 Paris.
VENDO OS MEUS SELOS
das coleccoes de Espanha e
ex-col6nias Portuguesasgrandes descontos (isolados
e series completas). Tambem
trocaria por Portugal Continental
VITO JOS': CARiOCA Estrada da Azenha. Vivenda
Filipe - 7750 M':RTOLA.
Troco selos 100/ 100. Visitas do Papa Joiio Paulo If a
Portugal e outras partes do
mundo. Jacek Maciag. P. O.
Box 251 .PL 90-950 Lodz 1. Pa16nia.
Novas emissoes de todo 0
mundo por paises e temasEsta e uma das nossas grandes especialidadesl Melhores
precos e desejo de servir
bem. Peca circular de inscricdo prontamente enviada. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Rainha.

COMPRO .. Lusladas» (PorTroco 150 usados de Espanha. ·Portugal,Ex - Col6nias, tugal), cartas, postais, ambuProvincias Ultramarinas. Dou lancias, carimbos franceses,
nominativos, ensaios, provas,
Italia e Europa Ocidental.
Renato D'insecco - Via Ca- erros, blocos, paquebots.
Inscricoes marginais: imvour 70 - 65100 Pescara pressores e numeros de obras.
Italia.
Resposta: Apartado 90. 2751
Cascais Codex.
PRE<;ARiO ,DE S':RIES NOVAS ESTRANGEIRAS 2."
Sobrescritos do CFP n.O 873
PARTE (I-Z). Acaba de aparecer Contem a descrimina- (Dinamizaciio Cultural) carimciio de cerca de 10000 series bos Lisboa e Porto. Sobresde palses compreendidos en- critos do CFP n.O 876 (1.° anitre as letras I a Z. Dezenas versario 25 de Abril) carimde temas especificados, mais bos Lisboa e Coimbra. Comde cem paises! Para 0 rece- pro. Vitor Coeho - Resposta
ber envie 65$00 (estrangeiro ao cuidado do CFP.
o equivalente a $2.00 USA)
mesmo em selos como comPacotes com selos temaparticipaciio nos gastos de
envio, e que pode descontar ticos e por palses - 0 mais
no seu primeiro pedido. Diga- completo conjunto de temas
-nas se recebeu a 1." parte jamais apresentado. Solicite
deste precario. (A-H). S':R- precario. Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
GIO W. DE SOUSA SiMOES Simoes Telefone 31248 2500 Raniha.
Caldas da Rainha.
COMPRO-TROCO Pecas
circuladas da Companhia de
Selos vendo e compro, no- Mocambique, Niassa, Lourenvos e usados. Continente e co Marques, Ouelimane, Kionex-coI6nias. Bons precos. M. gao Zambezia. Respondo semLeitiio. Rua H. Lote 19-1.° pre .Paulo Sa Machado - Rua
Frente. Casal S. Bras, 2700 Direita das Campinas, 33 Amadora.
4100 PORTO.
ATENQ)l.O COLECCIONADORES TEMATICOS! Ja temos em distribuicao a segunda parte do PRE'C'ARiO DE
S':RiES NOVAS EST-RANGEIRAS, abrangendo paises compreendidos entre as letras I e
Z. Cerca de 10000 series descriminadas e varias dezenas de
temas. Para 0 receber, envie-nos 65$00 como comparticipacao nos gastos de envio e
que pode descontar no seu
primeiro pedido. Diga-nos se
recebeu a 1." parte deste preCario (A-H). S':RGIO W. DE
SOUSA SIMOES - Telefone
31248 - 2500 Caldas da Rainha.

Colecciono os temas: Joiio
Paulo 1"- Selos, FDC. e obliterac;:oes de todo 0 mundo;
assim como flora, fauna. desporto. pintura e religiiio. Corresp. em frances e ingles.
Krzysztof Macek, Aleja Pokoju
10.° m' 19. 42-207 Czestochow.
Pol6nia.
Eurico da Fonseca Ca~orino
-Rua de Santa Isabel, 107,
3.° ,Esq. Portimiio.
Pretendo trocar selos novos
e usados dos seguintes palses. Vaticano e Hungria, por
mancolista e segundo catalago Yvert.
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VENDO: FDCs, postais maximos, carimbos, cartas antigas, correia aereo, provas,
erros, ensaios, pre-filatelia, in
teiros postais. B. F. e outros.
COMPRO: Pre filatelia, cartas e postais maximos antigas, erros, provas, ensaios,
etc. Pago bans prec;:os.
Felix da Costa IIha - Bairro
da Ponte - Telef. 44429 2065 Alcoentre.

Compro series usadas, completas, de Portugal, desde
1938 a 1961, inclusive. Venda
blocos de Portugal N.oS 15, 16,
17, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 42,
45, 60. Tambem venda page·
las de Portugal desde 1961
ate ao N.o 209, de 24/7/81.
Condic;:oes a combinar. Carta
a Pedro Jose Waddington Pe·
ters - Av. Joso Cris6stomo,
81-4.° -1000 Lisboa.

N6S N.A.O VEN,DEMOS APENAS PACOTES DE TIRAS
PLASTICAS. DAMOS TAM·
BEMI Igualmente classificado·
res, e pacotes de selos tematicos (mais de duas dezenas
de temas diferentes). Pec;:a a
circular «QUERO RECEBER
COMPLETAMENTE GRATIS".
Filatelia SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGOS ELADIO DE SANTOS PARA 1986
4P
A

EDI(:.A.O

VENDA

1.°

Volume

-

SElLOS DE 1P0R'ToUGAL, OONl1INENTAL E INSULAR, E DE MACAU ...................................... .
Pelo Correia: Porte e registo 95$00;

ANUNCIE
NO

BOLETIM

CLUBE
DE

INSCREVA·SE
DO

SOCIO NO CLUBE

FILATELICO
PORTUGAL

c.

FILATELICO

DE

PORTUGAL

SAN'TANA

FILAIELIA IEMIIICA OU POR PAlsES

o 2.°

GRANDE STOCK
NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACiONAIS E ESTRANGEIROS
Em series 'completas, novas, 'e 'Sem 'charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores 'Prevos
REMESSAS PARA TO DO 0 PArS. Consulte·nos
AV. DA LIBERDADE, 1~7 _1.°
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539

mais 47$50

Volume a sair em Novembro, incluira:

-

SELOS DO EX-ULTRAMAR P.ORTUGU!:S E DOS
NOVOS PArSES rOE EXPRESSAO .pORl1UGUESA
RUA BERNARDO l!IMA, 27 TEl. 549725
1100 LISBOA

CASA A. MOLDER

I. ELL (Herdeiros)

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 - 3.°

CASA

1200 LlSBOA -

FUNDADA EM 1940

Telef.

321514

TUDO PARA FILATELIA

I

a cobranc;:a

600$00

SE'LOS ·DE PORTUGAL E ULTRAMAR
e a nossa grande especialidade
SELOS DE TODO 0 MUNDO
PARA TODOS OS TEMAS
Exposh;iio permanente de Selos em
15 vitrines do atrio do res·do-chao
e no 3.° andar (elevador)
COMPRA -

VENDA

Execuc;ao rapida de pedidos
por correspo.nd6ncia

FIU'J14ICA

--*-Series completas novas de Portugal.
Temos em stock quase todas as
series de 1940 ate a data.
DESCONTOS ESPECIAIS
PARA COMPRAS DE VALOR
SUPERIOR A 10000$00

--*-Rua da Prata, 184 - 2.° Esq.
Telefone 877508

1100 LISBOA

29

28

--

VENDO: FDCs, postais maximos, carimbos, cartas antigas, correia aereo, provas,
erros, ensaios, pre-filatelia, in
teiros postais. B. F. e outros.
COMPRO: Pre filatelia, cartas e postais maximos antigas, erros, provas, ensaios,
etc. Pago bans prec;:os.
Felix da Costa IIha - Bairro
da Ponte - Telef. 44429 2065 Alcoentre.

Compro series usadas, completas, de Portugal, desde
1938 a 1961, inclusive. Venda
blocos de Portugal N.oS 15, 16,
17, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 42,
45, 60. Tambem venda page·
las de Portugal desde 1961
ate ao N.o 209, de 24/7/81.
Condic;:oes a combinar. Carta
a Pedro Jose Waddington Pe·
ters - Av. Joso Cris6stomo,
81-4.° -1000 Lisboa.

N6S N.A.O VEN,DEMOS APENAS PACOTES DE TIRAS
PLASTICAS. DAMOS TAM·
BEMI Igualmente classificado·
res, e pacotes de selos tematicos (mais de duas dezenas
de temas diferentes). Pec;:a a
circular «QUERO RECEBER
COMPLETAMENTE GRATIS".
Filatelia SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGOS ELADIO DE SANTOS PARA 1986
4P
A

EDI(:.A.O

VENDA

1.°

Volume

-

SElLOS DE 1P0R'ToUGAL, OONl1INENTAL E INSULAR, E DE MACAU ...................................... .
Pelo Correia: Porte e registo 95$00;

ANUNCIE
NO

BOLETIM

CLUBE
DE

INSCREVA·SE
DO

SOCIO NO CLUBE

FILATELICO
PORTUGAL

c.

FILATELICO

DE

PORTUGAL

SAN'TANA

FILAIELIA IEMIIICA OU POR PAlsES

o 2.°

GRANDE STOCK
NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACiONAIS E ESTRANGEIROS
Em series 'completas, novas, 'e 'Sem 'charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores 'Prevos
REMESSAS PARA TO DO 0 PArS. Consulte·nos
AV. DA LIBERDADE, 1~7 _1.°
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539

mais 47$50

Volume a sair em Novembro, incluira:

-

SELOS DO EX-ULTRAMAR P.ORTUGU!:S E DOS
NOVOS PArSES rOE EXPRESSAO .pORl1UGUESA
RUA BERNARDO l!IMA, 27 TEl. 549725
1100 LISBOA

CASA A. MOLDER

I. ELL (Herdeiros)

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 - 3.°

CASA

1200 LlSBOA -

FUNDADA EM 1940

Telef.

321514

TUDO PARA FILATELIA

I

a cobranc;:a

600$00

SE'LOS ·DE PORTUGAL E ULTRAMAR
e a nossa grande especialidade
SELOS DE TODO 0 MUNDO
PARA TODOS OS TEMAS
Exposh;iio permanente de Selos em
15 vitrines do atrio do res·do-chao
e no 3.° andar (elevador)
COMPRA -

VENDA

Execuc;ao rapida de pedidos
por correspo.nd6ncia

FIU'J14ICA

--*-Series completas novas de Portugal.
Temos em stock quase todas as
series de 1940 ate a data.
DESCONTOS ESPECIAIS
PARA COMPRAS DE VALOR
SUPERIOR A 10000$00

--*-Rua da Prata, 184 - 2.° Esq.
Telefone 877508

1100 LISBOA

29

28

--

Malerial Filalelico
(Farol)

LINDNER
o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTA:CA'O
E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS
ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS
PElCAM PRECAHIOS

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

JORGE M. S. LOPES

FOLHAS NEU'TRAS, CLASS·IFICAIOORES E CAPAS

Rua S. Nicolau. 26 - 4.° - Sala 3
1100 LlSBOA - Telefone 8783 60

•

Prac;:a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comercial Brasilia
Sala 911 - 9.°
4100 PORTO

,)~V~Ul~.J.!J.,Q.I.

GRANDE STOCK DE SELOS
DESC • 30 %

R

D numl'" f
,

£1

PRECOS MAIS BAIXOS
llRAS HAWID DESDE 160$00
Classlflcadores desde 220$00
Alb un.. Notas ou Envelopes. 1.· dis 600s00
LUPAS 250$00
PINCAS 6OSOO
Envlamos II Cobranlia
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Junto ao Rosslo

Telef. 365207-323513 -

1200

POHliUGAL. EX..OOLoNIAS E
ESTIRAN G,BI ROS. CLASSICOS
SEiHIES, EnC.

RUA 1.° DEZEMBRO. 45-3.°
TELEF. 36 58 52
1200 LISBOA

~~~~~~~;~;J~

rf~, L~ (J •\~t%I~
~~J
''41

do Carmo, 25, slloja Esq.

SELOS

H. Sanlos Viegas

51 05·MOIDA5
COMPRA - VENDE

15 Edenham Way
LONDON, W. 10 -

ENGLAND

Grande Stock de Inteiros Postais
de Portugal e Territ6rios
Ultramarinos
CARTAS PRE-ADESIVAS
Compra e Venda de Colecc;:oes
Catalogos Estrangeiros, Albuns
e outro materia filatelico
Consulte-nos ou envie hoje
mesmo os seus pedidos

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO
Agentes: Usboa - Filamundo
Faro - I. Coelho
Coimbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

M. ALBUQUERQUE

LI~BOA

•

Aceitamos cheques em ESCUDOS
s6 para pagamento dos nossos
fornecimentos

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES
MANCOLISTAS
ASSINATURAS

OUALOUER
PArs

I TEMA

CONTACTE..NOS

-------'------I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

CAPRIPHIL
THE "MUS'-:" MAGAZINE
FOR COL.:LECTORS
STAMP NEWS. OFFERS. TRADE EXCHANGE ADS

YARLY 4 lSSUES
40 OR MORE PAGES
COLLECTORS' MESSAGES FREE I
CURRENT ISSUE US$2.00
CAPRIPHIL, BOX 79,
SF-00371 HELSINK,I, FIN'LAND

FARO 8002

DOMINGOS DO SACRAMENTO
Mercado Filatefico de Lisboa
Rua do Crucifixo. 26 - Telef. 324891
1100 LISBOA
Variado sortido de series comJ:lletas
e selos isolados, de Portugal
e Ultramar
material necessario
ao Filatelista
Albuns de Portugal, Ultramar
Edil;oes Domingos do Sacramento
Todo

0
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Malerial Filalelico
(Farol)

LINDNER
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ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS
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do Carmo, 25, slloja Esq.

SELOS

H. Sanlos Viegas

51 05·MOIDA5
COMPRA - VENDE

15 Edenham Way
LONDON, W. 10 -

ENGLAND

Grande Stock de Inteiros Postais
de Portugal e Territ6rios
Ultramarinos
CARTAS PRE-ADESIVAS
Compra e Venda de Colecc;:oes
Catalogos Estrangeiros, Albuns
e outro materia filatelico
Consulte-nos ou envie hoje
mesmo os seus pedidos

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO
Agentes: Usboa - Filamundo
Faro - I. Coelho
Coimbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

M. ALBUQUERQUE

LI~BOA

•

Aceitamos cheques em ESCUDOS
s6 para pagamento dos nossos
fornecimentos
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NOVIDADES
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ASSINATURAS

OUALOUER
PArs

I TEMA
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-------'------I. COELHO, FILATELIA
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FOR COL.:LECTORS
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1100 LISBOA
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e selos isolados, de Portugal
e Ultramar
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ao Filatelista
Albuns de Portugal, Ultramar
Edil;oes Domingos do Sacramento
Todo
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FILATELIA ENUMISMATICA
SIMARRO, LOA.
SELOS

-

MOEDAS

-

OBJECTOS

MEDALHAS
DE

-

NOTAS

COLEC<;:AO

*
Catalogos nacionais e lestrangeiros
Classificadores -

Folhas para Albuns

Lupas -

Pinc;as -

-

Capas -

Charneiras

Guilhotinas

Tiras plasticas «HAWID)) -

etc.

*
AT1ENDEMOS LlSTAS DE FAL:rAS EM

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
novos e usados ate 50 % de desconto

*
PRA<;:A DE MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 113
CENTRO COMERCIAL BRASILIA
4100

32

PORTO

*

*

SALA 911·9.°

TELEFONE

698638

FILATELIA ENUMISMATICA
SIMARRO, LOA.
SELOS

-

MOEDAS

-

OBJECTOS

MEDALHAS
DE

-

NOTAS

COLEC<;:AO

*
Catalogos nacionais e lestrangeiros
Classificadores -

Folhas para Albuns

Lupas -

Pinc;as -

-

Capas -

Charneiras

Guilhotinas

Tiras plasticas «HAWID)) -

etc.

*
AT1ENDEMOS LlSTAS DE FAL:rAS EM

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
novos e usados ate 50 % de desconto

*
PRA<;:A DE MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 113
CENTRO COMERCIAL BRASILIA
4100

32

PORTO

*

*

SALA 911·9.°

TELEFONE

698638

Colecclona! MID. ~ II IfI!ec:obrtr
PortugIIl. Parta para _
descoberta com est.
IIYro origlilal ou com as C8I1IIIrn AnUIIIs doa
Correlo..
Portugal em SeIosIIn Stampa. 0 lIyro que convlda
alar e a Yer oa _seIoa ~ oomo
expraaio de culture. Edi9i0 blllngue. Um
preeente de pnJStlglO 1nI8mac1onal.
Cartelras Amials doa ComIIoe. Os tIeIoa de todo
o ano, de uma s6 vez, para _ mals f6c1l
colecclo~r. Um p r - * para qualquer Idade.

