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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70. 5.° Dt. n -11 00 LlSBOA Expediente -

Terc;as e sextas·feiras, das 21

as

Telef. 823936

24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas

Q:Jalidades e quotizat;6es dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) 350$00 semestrais

J .:JNIOR (Lisboa e Concelhos Limftrofes) 200$00 semestrais (menores 21 anos)
-::ORRESPONDENTE (Provincia. IIhas, Macau. Estrangeiro) 500$00 anuais
Pagamo:nto adiantado par cheque, vale, dinheiro au selos em curso (series completas)

Reivindicamos para n6s 0 estatuto de sermos um dos mais fervorosos defensores da
teoria de que esta Revista ,, ( ... ) c/.evera ser uma das pr;ncipais regalias - se nao a principal- que a nossa associat;8o proporciona aos seus membros», e bem ma;s principal
em relat;lio aqueles que habitam fora de Lisboa.
Temc>-Io afirmado bastas vezes, e em letra de forma no Editorial do n.D 327.
Por outro lado, mas em complementaridade com aquele principio basi'co, tambem
consideramos como factor primordial, a saida regular, isto e, dentro dos prazos previstos,
da nossa Revlsta.
Foram talvez estes parametros que mais nos preocuparam ao tomarmos sobre n6s
a responsabilidade da direct;ilo desta Revista. E com grande alegri'a nossa, alcant;6mos
esse objectivo em Dezembro de 1984, quando essa erl'!t;ilo chegou as milos dos nossos
cons6cios antes do Natal desse ano.
E as publicat;oes seguintes ccnseguiram manter a desejavel regularidade.
Posto 0 que afirmamos, nio sera dificil de avaliar 0 quanto nos tern mortificado
a nossa incapacidade para assegurar, do inlcio do corrente ano ate ao presente, aquele
desejavel e mesmo indispensavel ritmo.
Nio nos serve de lenitivo 0 facto de sabermos perfeitamente que nlio s6 a nossa
Revista como tantas e tantas publicat;iies de tipo peri6dico do nosso pals, nunea. ou raras
vezes, conseguiram ser dadas a estampa sem atrazos mais ou menos consideraveis.
Isto porque queremos que a nossa fuja a esse esquema err6neo. Porque esse e um
dos nossos objectivos.
Registe-se a prop6sito que esta lacuna e, natural mente, tanto mais sentida quanto
maior for a habituat;lio do leitor a sua normalidade. Como, alias, 0 desagrado de qualquer
leitttr por um numero menos feliz, sera tanto maior quanto maior for 0 seu habito de
receber edit;6es aceitaveis.
Resta.nos, pois, apelar aos nossos cons6eios que nos relevem este atrazo do qual
somos responsaveis. Fazemo-Io com toda a humildade pais a circunstancia ficou a dever.se
a alterac;6es radicais da nossa actividade profissional que nao se poderiam compadecer
com outras quest6es - por mais importantes que elas fossem.
A essa casualidade foi acrescentada a enorme dificuldade em resolver problemas de
maquetizat;lio do presente numero, os quais se em fase normal seriam ultrapassados
sem crise, na conjuntura em que se verificaram, nos levaram a chegarmos a pensar
recerrer a tecnicos do sector.
Felizmente, a nossa vida profissional reentrou na normalidade. 0 presente numero
esta nas vossas mios. 0 seguinte ja esta em fase adiantada por ferma a que esteja
muito proximamente em vosso poder.
Pedindo desculpa pelo nosso desabafo, reafirmamos 0 designio de assegurar a nossa
Revista a sua regularidade, dentro das principios essenciais de lutar por proporcionar
aos leitores a devida qua'idade nos seus varios aspectos.
Nilo podemos deixar de chamar a atem:ilo dos ncsses cons6ci".. pRra a magnifica
inic!ativa da Di.recc;ilo do Clube Filatelico de Portugal, "A FILATELIA NA UNIVERSIDADE",
que e canvenientemente divulgada no n.o 335, edit;iio especial desta Revista.
A serie de mostras realizadas em varios estabelecimentos da Academia de Lisboa,
saldou.se per uma dj.fusilo Impar da Filatelia junto dos milhares de estudantes dessas
Faculdades que com visivel agrado as visitaram.
Parece nos que nunca, no nosso pais, fai conseguida tio ampla propaganda da
Filatelia junto dos jovens.
A. SILVA GAMA
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PORTICO

Servi~o

Postal Americano

nos

SELO OU NAO St-LO

A~ores

por Alves Coelho
por Rainer Daehnhardt
Um amigo nosso, sabedor de que apreciamos .. coisas,. dos Correios, telefonou nos
mu·to a/armado e confuso porque tin ham sa(do uns se/os sem cifriio e sem ponto, 0 que,
em sua oiniiio, tanto se poderia ler 20 escudos com 20 centavos.
Acalmamo 10, convencidos de que os 20
centavos passaram a hist6ria e ate 0 escudo,
gravas a sua desva/orizaviio, perdeu 0 sabor
de impon{mcia e de graciosidade.
De resto, se 0 leitor nos acompanhar numa

digressiio pe/as paginas de um cata/ogo, verificar·se-a que um outro esplrito soprou para
a trans(ormaviio do cifriio num ponto. Pelo
menos desde 1962 houve talvez um espirito
de cceconomia" ou de arte na composiviio do
selo, adversa ao simpatico sinal.
Sera, pois, uma consequ~ncia do progresso: 0 escudo aparece escrito abreviadamente ou com cifriio, depois transforma -se
num ponto que chega a desaparecer e fina/mente somos brindados com um se/o sem
taxa.
Desde 13 de Dezembro do ano findo, assim
sucedeu. Ficou baptizado como «Selo sem
taxa - Serie A,.. E a pagela anunciadora promete:
"Esta f6rmula d.e franquia reterida como
.. Serie A,. destina se a circulac;:ao intern a e
sera vendida ao publico em todas as estavoes de Correio entre 0 momento em que
entrarem novas tari1as e aquele em que as
reteridas estav5es forem abastecidas com
novos se/os de taxas adequadas».

Os sUblinhados sao nossos, .pretendendo-se apenas chamar a atenviio dos co/eccionadores. t que eses selos nunCa d.everiio
atingir uma cotaviio merecedora de aprevo.
Nas nossas refav5es com as estrangeiros,
temos duvidas sobre a sua va/orizaviio.
2

Destinando-se excfusivamente a circulavao
interna, de poder muito ffmitado no espavo,
tamMm no tempo 0 parece ser. Se as alte·
ravoes de prevos se sucederem no rUmo ate
agora verificado, depressa atingiremos a
uitima letra do abecedario prometido pela
serie A, embora, a continuar-se a em'ssiio
nestes moldes, se consiga meia duzia de
folhas de album sem qua/quer interesse.

Urn dos grandes enigmas na HIst6rla Postal
portuguesa Que nunca nlnguem teve a ousadia
de tocar foi a exlst6ncia de servlc;as pastais
estrangeiros em terrlt6rio nacional portugu6s .

Nao compete ao autor destas linhas nem
julgar nem tomar posicao a favor ou contra
mas como historiador da fiatelia simplesmente narrar as factos da exist6ncia destes

Os selos sem taxa simprficaram a maquina
CTT, que se ju/ga inca paz de acompanhar
as subidas de prevo atraves de selo sem
parec{J·/o, e a vida dos utentes que niio querem, ou niio podem, gastar tempo na estampithagem da correspond~ncia.
Quanto aos filate/ istas, esses siio os gran·
des prejudicados porque apanham um autfJntico banho de va/ores postais semelhantes a
vinhetas, sem a taxa que garantiria a perm uta
mais facit entre e/es, enquanto os comerciantes - autores d.e cata/ogos teriio de abrir
uma nova secviio - mais uma: Se/os sem
taxa.

a

Os pr6prios CTT, que se aba/anvaram
ediviio de albuns, tamMm enfrentariio um
prob/emazito: inc/uirao .. Selo sem taxa,. por
ordem cronol6gica entre os 4 se/os com taxa
ou adiariio a impressiio da folha destinada ao
..selo» emitido ate que outros do mesmo
genero permitam completar a pagina?

Que 0 dinheiro tem sido fonte d.e quebra-cabevas, toda a gente reconhece. Mas a
ausencia de prevo, no que habitualmen ~e 0
tinha, vem comp/icar a hist6ria do selo. Nao
admirara ate que os nossos netos teriio, den ·
fro de alguns anos, repugn§ncia em formular
esta pergunta:
- Qua/ a taxa paga por um se/o sem taxa
da Serie A em fins de 1985?

Postal luso-amerlcano mostrando um acampamento mltltar amerlcano em Ponta Delgada,
durante a Prlmelra Grande Gaurra.

Oficlalmente naO existem e evlta-se 0 conhecimento da exist6ncia dos mesmos para nao
se crlar uma situacaa de disputa da legalidade destes servic;:os em face da legislac;:ao
portuguesa.

servicos. Nao pode no entanto deixar de
achar curiosa Que todas as suas tentativas
de abter esclarecimentos ao n[vel oficial
obtlvessem sempre as segulntes respostas:
au nao se sabia nada da existAncia destes
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servicos ou era simplesmente neg ado a sus
exlstencis.
Urn dos membros mais destacados ds representscao diplomatica americana ainda ha
poucos dias perguntado p~lo emissor de radio
das forcas americanas e$tacionadas em Usboa negou slmplesmente a existencia do mesmo dizendo que nao 0 con hecla e que nao
acreditava que existlsse. 'Trata-se porem do
melhor posto de radio, no que diz respeito a
musica -country» e musica moderna em gersl.
que temos em Portugal. Esta locallzado em
Oelras e emlte na frequencia de 88 m.
o mesmo secretismo d~snecessarlo existe
Bcerca do servico postal amerlcano nos Acores. Tornou-se necessario pedir as mais altas
instancias americanas para poder obter acesso as informacoes. Estas vinham todas em

(ESllE DOCUMENTO CONT~M INFORMACOES QUE AFECTAM A DEFESA NACIONAL
DOS ESTADOS UNIDOS DENTRO DO SENTIOO DAS LEIS DA ESPIONAGEM; Titulo 18
U. S. C. seCCao 793 e 794. A TRANSMISSAO
OU REVELACAO DO SEU CONTEODO DE
QUALQUER MANE IRA A UMA PESSOA NAO
AUTORIZADA " PROIBIDO POR LEI). Felizmente foi autorlzado 0 acesso a esta informaCao e anulada a sua classificacao de acesso restricto; de outra forma nao nos serla
posslvel escrever este artigo. Estamos gratos
as entidades americanas de nos terem dado
acesso, visto que de outra forma seria bastante mais diHcil estudar este tao interessante capitulo da Hist6ria Postal Acoriana.
Mesmo assim pode este estudo ser somente
conslderado como de primeiros apontamentos

acorianos. A dlvida externa portuguesa, nomeadamente a banca inglesa, subjugou a soberania politica nacional a tal ponto que Portugal teve de entrar na Grande Guerra. Esta
jaestava a decorrer ha mais de dois anos,
os ingleses e franceses ia tinham perdido
milhoes de soldados na Flandres e precisavam do auxllio de novas tropas . Portugal con·
fiscou todos os navios alemaes em portos
portugueses. A Alemanha declarou a Guerra.
Portugal enviou urn COI1PO expedicionario militar para Flandres. Inlciaram-se os combates.
Portugal prendeu todos os alemaes e austrla-

Sao Miguel, derrubando urn muro duma casa
de habitacao soterrando uma senhora.
Portugal nao tinha meios disponfvels para
montar uma defesa eflcaz ao arqulpelago acoriano e os Estados Unidos enviaram uma
pequena esquadro comandada pelo almirante
Dunn que se aquartelou nos Acores. Em Ponta
Delgada montaram 0 seu comando geral na
antiga habitacao do consul ingills, hoje 0 Hotel Sao Pedro. Ainda hoje a sua estadia e
bern relembrada pel a populacao onde causaram espanto por muitas razoes entre elas
pelas introducoes de novas muslcas e passos
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~
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,
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Carta mllilar anvlada em 2 de Oulbro de 1945 palos servl ~os pO$lals mllllarss amerlcanos,
dos A~ores para Nova York. com a Indlca~Ao - FREE. (lsenlo de franquia) escrlla II mfto
e cancel ada palo carlmbo -.APO 100 • .

folhas classlficadas de "RESTRICTED .. (acesso restrlto I e com a IndicaCao: -THIS DOCUMENT CONiTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE
UNITED STATES WITHIN ITiHE MEANING OF
'T1HE ESPIONAGE LAWS, TITLE 18 U. S. C. ,
SECT-IONS 793 AND 794. THE TRANSMISSION OR THE REVELATION OF ITS CONTENrrS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PROHIB!TED BY LAW.»

desta materia visto ela ser bastante mais
vasta mas nao possulmos mals elementos
para 0 necessarlo estudo.
Tudo comecou com 0 disparo duma pequena peca de artilharia de bordo dum submarino imperial alemao contra a cldade de
Ponta Delgada nos Acores, em 1916. Portugal
tinha tido uma poslCiio neutral no comeco
deste grande confllto mundlal e muitos navios
comerciais alemaes refugiaram-se nos portos

II:. t· (\:. \ 1 i- , t\~'2:!:a:1.!\,::..!·I::.:~$.~_ _ _ _ _~_-.l.
Carla mllilar parlicular enviada com Iranquia e cancalada pelo . APO 406 grande-

cos que se encontravam em territ6rio portugulls ou a bordo dos navios apreendidos e
enviou-os para urn campo de concentracao na
Ifha if.erceira, nos Acores. Os submarinos alemaes comecaram a aparecer nos mares dos
Acores e urn deles disparou uma granada
sobre a cidade de Ponta Delgada, na ilha de

de danca. Do convivio amigavel ainda se guardam muitas cartas e recordacoes.
Este aquartelamento naval americano nos
Acores durante a primeira Guerra Mundial la
teve 0 seu servico postal mas infelizmente
ainda nao nos fOi posslvel encontrar nenhum
exemplar de correspondencia deste perlodo.
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servicos ou era simplesmente neg ado a sus
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melhor posto de radio, no que diz respeito a
musica -country» e musica moderna em gersl.
que temos em Portugal. Esta locallzado em
Oelras e emlte na frequencia de 88 m.
o mesmo secretismo d~snecessarlo existe
Bcerca do servico postal amerlcano nos Acores. Tornou-se necessario pedir as mais altas
instancias americanas para poder obter acesso as informacoes. Estas vinham todas em

(ESllE DOCUMENTO CONT~M INFORMACOES QUE AFECTAM A DEFESA NACIONAL
DOS ESTADOS UNIDOS DENTRO DO SENTIOO DAS LEIS DA ESPIONAGEM; Titulo 18
U. S. C. seCCao 793 e 794. A TRANSMISSAO
OU REVELACAO DO SEU CONTEODO DE
QUALQUER MANE IRA A UMA PESSOA NAO
AUTORIZADA " PROIBIDO POR LEI). Felizmente foi autorlzado 0 acesso a esta informaCao e anulada a sua classificacao de acesso restricto; de outra forma nao nos serla
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pelas introducoes de novas muslcas e passos

I,

~

.

,

1

Carta mllilar anvlada em 2 de Oulbro de 1945 palos servl ~os pO$lals mllllarss amerlcanos,
dos A~ores para Nova York. com a Indlca~Ao - FREE. (lsenlo de franquia) escrlla II mfto
e cancel ada palo carlmbo -.APO 100 • .

folhas classlficadas de "RESTRICTED .. (acesso restrlto I e com a IndicaCao: -THIS DOCUMENT CONiTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE
UNITED STATES WITHIN ITiHE MEANING OF
'T1HE ESPIONAGE LAWS, TITLE 18 U. S. C. ,
SECT-IONS 793 AND 794. THE TRANSMISSION OR THE REVELATION OF ITS CONTENrrS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PROHIB!TED BY LAW.»
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o servic;:o postal americano destinava-se em
prlmeiro lugar ao correio oficlal e como este
era tratado com um certo grau de secretismo
nao a de admirar que ainda nao tenhamos
encontrado nenhum exemplar que date da Primeira Guerra Mundial.
Mesmo os poucos exemplares que descobrimos ata hOje, foram bastante diflceis de
obter e datam na sua maioria do periodo ap6s
a Segunda -Guerra Mundial.
Na Primeira Guerra Mundial tiveram os
americanos somente um aquartelamento naval

viando-a em segulda para Nova York onde
se fazla a sua nova distribuic;:ao.
Embora Salazar tivesse mals inclinac;:6es
angl6filas na sua politica estrangeira do que
german6filas nao deixou duvida que queria
manter a soberania dos arquipelagos do AtlAntico em maos portuguesas. Mandou um exarcito de cerca de 30.000 homens para os Acores e cerca de 20.000 homens para a Madeira.
A razao oficlal para este grande envlo de
tropas portuguesas foi a de imposslbilltar
uma tomada destas ilhas pel as forc;:as do Elxo.

oficlal e, portanto, sem aplicacao de franquia em selos. Possuem simplesmente 0
carimbo APO 100 e a indicacao FREE escrita
11. mao.
Na lista do servic;:o postal militar amerlcano
(Numerical Listing of APO'S January 1942
- November 1947) encontramos a indicacao
que 0 APO 100 era utilizado na correspondAncia vinda dos servic;:os militares amerlcanos
estacionados nos Ac;:ores e que js nao se
aplicava este carimbo (ceased operation) na
altura da saida desta lista de Novembro de

2/ 0CT/ 45 notamos que houve um curto pedodo de sobreposicao onde se aplicaram
tanto 0 carimbo APO 100 como 0 APO 406.
Do carimbo grande APO 406, temos exemplares datados de 2/ AUG/45; 6/NOV /45;
21 / FEB/ 46; 17/0CT/46; 14/APR/47; 12/JUL/
/ 47 de maneira que concluimos que este apareceu no Verao de 1945 e se utilizou pelo
menos ate 1947 mas provavelmente ate mais
tarde.

o carimbo APO 406 nao somente se aplicou
em correspondlmcia oficial militar americana,
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Carta mllltar particular envlada CGm franqula e cancel ada pelo .APO 406 pequeno>

destacado para os -Ac;:ores. Na Segunda Guerra
Mundial foi um naval (Horta) e dols de avlacao (Santa Maria e Terceira).

o mals antigo carimbo pr6prio destes servicos que conhecemos a 0 APO 100 que se
utilizouem 1944 e 1945 e que -reunia a correspond~ncia militar americana de todas as
suas unldades estacionadas nos Ac;:ores, en·

.'

'I i

J.

Carta mllltar oficlal com Indica~ilo da penalidade de 300 d61areB, aplcada com carlmbo
azul, cancelado pelo carimbo .APO 406 grande> envlada em 1947 dos A~ores para
Washington.

Salazar sabia porem que a exlst&ncla destas
forcas portuguesas nestes arqulpelagos era,
ao mesmo tempo, tam bam altamente embaracosa para os ali ados Ingleses e amerlcanos
que se tiveram de contentar com as facilidades de reabasteclmento aereo e naval concedldas que alnda hOje se mantllm.

1947. Pelos exemplares de cartas que consegulmos encontrar podemos observar que este
carimbo somente se aplicou em 1944 e 1945
sendo substituido total mente pelo carimbo
APO 406.

mas tambem em correspondlmcla particular
militar americana. Neste ultimo caso, tornava-se necessario franquiar a carta com um selo
de 3 cents 0 qual era cancelado pela aplicacao do carimbo grande APO 406.

Todos os exemplares de cartas que encontramos com 0 carlmbo APO 100 sAo de uso

Como temos exemplares do carimbo APO
100 datados de 16/JUL/45; 1/AUG/45 e

A correspond~ncia militar oficlal nao care'cia de franquia e podemos classificar (pelos
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o servic;:o postal americano destinava-se em
prlmeiro lugar ao correio oficlal e como este
era tratado com um certo grau de secretismo
nao a de admirar que ainda nao tenhamos
encontrado nenhum exemplar que date da Primeira Guerra Mundial.
Mesmo os poucos exemplares que descobrimos ata hOje, foram bastante diflceis de
obter e datam na sua maioria do periodo ap6s
a Segunda -Guerra Mundial.
Na Primeira Guerra Mundial tiveram os
americanos somente um aquartelamento naval

viando-a em segulda para Nova York onde
se fazla a sua nova distribuic;:ao.
Embora Salazar tivesse mals inclinac;:6es
angl6filas na sua politica estrangeira do que
german6filas nao deixou duvida que queria
manter a soberania dos arquipelagos do AtlAntico em maos portuguesas. Mandou um exarcito de cerca de 30.000 homens para os Acores e cerca de 20.000 homens para a Madeira.
A razao oficlal para este grande envlo de
tropas portuguesas foi a de imposslbilltar
uma tomada destas ilhas pel as forc;:as do Elxo.

oficlal e, portanto, sem aplicacao de franquia em selos. Possuem simplesmente 0
carimbo APO 100 e a indicacao FREE escrita
11. mao.
Na lista do servic;:o postal militar amerlcano
(Numerical Listing of APO'S January 1942
- November 1947) encontramos a indicacao
que 0 APO 100 era utilizado na correspondAncia vinda dos servic;:os militares amerlcanos
estacionados nos Ac;:ores e que js nao se
aplicava este carimbo (ceased operation) na
altura da saida desta lista de Novembro de

2/ 0CT/ 45 notamos que houve um curto pedodo de sobreposicao onde se aplicaram
tanto 0 carimbo APO 100 como 0 APO 406.
Do carimbo grande APO 406, temos exemplares datados de 2/ AUG/45; 6/NOV /45;
21 / FEB/ 46; 17/0CT/46; 14/APR/47; 12/JUL/
/ 47 de maneira que concluimos que este apareceu no Verao de 1945 e se utilizou pelo
menos ate 1947 mas provavelmente ate mais
tarde.

o carimbo APO 406 nao somente se aplicou
em correspondlmcia oficial militar americana,
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Carta mllltar particular envlada CGm franqula e cancel ada pelo .APO 406 pequeno>

destacado para os -Ac;:ores. Na Segunda Guerra
Mundial foi um naval (Horta) e dols de avlacao (Santa Maria e Terceira).

o mals antigo carimbo pr6prio destes servicos que conhecemos a 0 APO 100 que se
utilizouem 1944 e 1945 e que -reunia a correspond~ncia militar americana de todas as
suas unldades estacionadas nos Ac;:ores, en·
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Carta mllltar oficlal com Indica~ilo da penalidade de 300 d61areB, aplcada com carlmbo
azul, cancelado pelo carimbo .APO 406 grande> envlada em 1947 dos A~ores para
Washington.

Salazar sabia porem que a exlst&ncla destas
forcas portuguesas nestes arqulpelagos era,
ao mesmo tempo, tam bam altamente embaracosa para os ali ados Ingleses e amerlcanos
que se tiveram de contentar com as facilidades de reabasteclmento aereo e naval concedldas que alnda hOje se mantllm.

1947. Pelos exemplares de cartas que consegulmos encontrar podemos observar que este
carimbo somente se aplicou em 1944 e 1945
sendo substituido total mente pelo carimbo
APO 406.

mas tambem em correspondlmcla particular
militar americana. Neste ultimo caso, tornava-se necessario franquiar a carta com um selo
de 3 cents 0 qual era cancelado pela aplicacao do carimbo grande APO 406.

Todos os exemplares de cartas que encontramos com 0 carlmbo APO 100 sAo de uso

Como temos exemplares do carimbo APO
100 datados de 16/JUL/45; 1/AUG/45 e

A correspond~ncia militar oficlal nao care'cia de franquia e podemos classificar (pelos
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exemplares encontrados) a sua forma de
apresentacao em tras manelras distintas:
1) 'Em envelope oficlal tlmbrado do WAR
DEPARTMENT - OFFICIAL BUSINESS
que em todos os casos possul no local
normal do selo uma Indicacao impressa:
PENAl..JTYFOR PRIVATE USE TO AVOID
PAYMEN~ OF POSTAG'E $300-0 Que

AZORES BASE COMMAND.. e com 0
carlmbo azul: .PENALTY 'FOR PRIVAT
USE TO AVOID' PAYMENT OF POS·
TAGE $300» devidamente cancelado
pelo carimbo APO 406 grande.
3) Em envelope nao oficial mas com a
Indicacao esc rita Ii maquina do remetente militar nao residente nos Acores

americanos estacionados nos Acores, tanto
em Santa Maria como na ,Terceira e que se
encontrava em operaCao na altura da saida
da lista, em Novembro de 1947.
Na Iista do servico postal militar americano: APO DIRECTORY-ARMY AND AIR
POST OFFIOES OF "HE ARMY-AIR FORCE
POSTAL SERVICE, datada de 3 de Agosto
de 1951 encontramos a indicacao que APO
406 estava a ser utilizado na correspondancla
vinda dos servicos militares americanos esta-

para correio aereo americano, sendo envlado
para 0 Canada.
Nota-se assim que 0 carimbo .. APO 406
grande- foi substituido antes de 1957 por
urn outro .APO 406 pequeno», mas mais nao
podemos indicar por falta de elementos.
Sabemos que 0 servico postal militar americano merece ser mencionado no estudo da
filatelia partuguesa oontinental (onde de
momento esta a funcionarl e no estudo da
filatella acoreana, onde ja faz parte da hls-

-----

---------------------------------- --------------o carlmbo · APO 406 pequlilno- uti IIzado pelos servl~os
de correl o mllliar americanos eslaclonados no aeroporlo das Lages, na IIha Tercelra, em 1957.
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signlflca Que se aplicava uma penalizaCao moneteria militar duma multa de
300 d61ares caso alguem se servisse
deste sistema de envio oflclal militar

mas membro das forcas armadas americanas e com a Indicacao escrita Ii mao,
«FREE», devidamente cancelada pelo
carlmbo grande APO 406.

O'-'lcrAL DU51~C.--:'!;

::u.ita:-y 0:--'1: :isto
1:.02 : :ad'! n. ~~"~~.lU
.::<:? Yor!t, 22. ::. Y.

Carla mlillar ollclal com Indlcac;i!o da pe nalidade de 300 d61ares tlmbrada can ca·
lada palo carimbo -APO 406 grande- envlada em 1945 dos Ac;ores para Nova York.

o carlmbo .APO 100- utilizado pelos
servlc;os de correio mlillar americana.
estac lonados nos Ac;ores em 1944 e
1945.

para fins partlculares para evltar de
pagar a franquia.
2) Em envelope nao oflclal mas com a IndlcaCao escrita 11 maquina do remetente
militar da base aerea na Terceira .. HQ
8

o carlmbo .APO 406 grande- utllizado
pelos servic;os de correlo mllllar amerlcanos estaclonados nos Ac;ores em
1945, 46 e 47, tanlo em Santa Marla
como na IIha Tercelrs.

Na lista do servlco postal militar americano: Numerical Listing of APO'S January
1942-November 1947, encontramos a Indicacao que APO 406 estava a ser utilizado na
correspondencia vinda dos servicos militares

cionados no aeroporto das Lages, na Ilha
Terceira (Lages Field).
Temos urn exemplar tardio do carimbo
APO 406 que se distancia dos outros anterlores por ser multo mals pequeno e com outra legenda. Data de 23/Mar/1957 e esta colocado por cima dum envelope nao oficial com
a IndlcaCao escrita Ii mao do remetente militar naval americano estacionado nos Acores,
cancelando urn selo da franquia de 6 cents

t6rla. Nao nos debrucamos sobre a hist6ria
actual por ser recente de mais e ainda fazer
parte dos segredos dos servicos administrativos dos respectivos governos. Mas gostarfamos que alguem guardasse os conhecimentos recentes para poderem ser estudados
no futuro quando 0 acesso aos mesmos ja
nao for considerado restrlto e para que futuros hlstorladores de filatelia nAo tenham as
mesmas dlficuldades que n6s tivemos nesta
pesqulsa.
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BALAN(;A ELECTRONICA
PARA ENCOMENDAS
compilado

\
\ f

J. R. Dias Ferreira

Dimensao - 92 x 25 mm
Paper - autoadesivo
Cor - amarelo radiante
Cor da impressao - negro e vermelho
Campos - maqu.ina, data, estac;:ao, registo, franquia escudos
N.o de caracteres - 36
Fornecimento - em rolo
Para as encomendas postais de servic;:o
nacional, a etiqueta e emitida com 0 numero
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Os Correios ,pollugueses numa perspectiva
de modernizac;:ao do seu equipamento e de
melhorar as condic;:oas de trlibalho do seu
pessoal, adqui-riu no mercado nacional e com
tecnologia portuguesa, uma balanc;:a electr6nica de encomendas que, atraves de digitac;:ao num teclado, nela integrado, permite
a leitura imediata de taxas, relacionado com
o ,peso e a zona de taxac;:lio e, igualmente,
a salda de etiqueta autocolante com franqu.ia
e numero de registo.
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PELA SEGURANGA
FAZER SEGURO
e

Sel8 qual for a sua Inidativa ela quase sempre.
urna fonte de riscos
Uns ponderados. Qutros tmprevis iveis.
mas a que devemos estar atentos
A necessidade de garantir establlidade na
execuQao. A certeza de alcarn;ar a objectlvo .
A contlnuidade do ap<is.
Alguem tem de pensar nissa. Criar seguranl;a.
Segurarn;a para a dinamica do empreendlmento.
SeguranQa para as que nele trabalham e
para as que destes dependem.
I

IlVIPERIO

a sua seguradora

."

"~QUINA

DATA

I

e com este 'preAmbulo que a Dlrecc;:lio
Geral de .correies at raves da CC 003085 DGC
de 12 de Agosto de 1985, ao descrever a
baianc;:a, acaba de crlar mais esta variedade
de franquia que se en contra de acordo com
o Artigo 3.° do Estatuto do Selo Postal (Decreto-Lel 360/85) de 3 de Setembro de 1985.
Esse artigo diz 0
selos. de bi/hetes
de outras formas
exc/usivamente aos
atribuir;oes».

seguinte: «A emissao de
postais estampilhados e
estampilhadas compete
CTT, no Ambito das suas

Voltando III balanc;:a que tem a dupla runc;:Ao
de pesagem/franquia, designa-se p~r ceBalanc;:a Electr6nica de Encomendas,.. e permite
·pesagens ate ao limite maximo de 30 quilos,
em divisOes de 10 gramas.
A etiqueta de fran qUia (figura 1) e autl>
cGlante e tem as seguintes caracterrstlcas:

de registo, com ou sem franqula, isto e,
segundo as mesmas se apresentarem franq-uiadas ou nlio. No caso de encomendas
postais de servic;:o e internacional as etiquetas slio emitidas sem 0 numero de registo.
A aplicac;:ao das etiquetas e feita rigorosamente 'Pelos funcionarios dos Correios.
Para maior controle das franqiuas emitidas,
a balanc;:a esta dotada com um Contador
E,lectr6nico Perpetuo.
No que dlz respeito a franquia, a balanc;:a
enquadra-se nas maquinas de franquiar, «8
qual sera aplicada a /egislar;ao / regulamentar;ao em vigor para as maquinas de franquiar
de uso interno dos Correios, depois de feitas
as indispensaveis adaptar;oes».
Chamamos a atenc;:ao dos coleccionadores
para este novo material que dentro do mesmo criterio das etiquetas de maquinas distribuidores 'Passara a ser objecto de catalogac;:ao.
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TIPO «CERES» ULTRAMAR

LITERATURA FILATELICA

CATALOGOS
por Daniel Costa
Com a passagem do tempo estlval, perrodo de terias por excel~ncia, nasce em cada
ano uma nova epoca filatelica. Nao ser~ uma
questao de convencao, propriamente dita,
antes uma enralzacao de h~bitos que a soclologia filatelica vern evldenclando.
q aparecimento das novas edlcOes de cat'~logos no ap6s terlas nao e mals do que
o' secundar de velhos h~bitos, pelos edltores
especializados nas edicoes e consequentes
actualizacoes de obras de catalogacl!io das
emissoes filatelicas. Acompanham asslm a
predlsposicao do seu meio comercial.
Temos, pois, duas edicOes portuguesas
para 1986, que pod em ser encontradas nas
Casas da Especialidade.
CATALOGO ELADIO DE SANTOS
Saiu a 47.& edicao desta publicacao. Numa
regular cad~ncia anual de quase meio seculo,
marcando a mais antiga e constante edicao
pr6pria dos Cat~logos de Selos Postais Portugueses, 0 ELADIO DE SANTOS mantendo
as conhecidas c'aracteristicas, com Introducao
de uma outra alteracao, tendente ao acompanhamento de inovacoes que, por urn lado,
as entidacfes emissoras tern vindo a apresentar, e por outro, a dinamica do meio vai exigindo.
-Edicao pertenca da Casa Eladio de Santos,
~t1a 'Bernardo Lima, 27 -1100 Lisboa.
CAfAiLOGO ESPECIALIZADO .. PORTUGAL,
MADEIRA, MACAU, PRt·FILATi!.
LlCOS ..

A~ORES,

Edicao iniciada em 1984, logo' obteve
sucesso, pelas caracteristicas que fazem com
que a obra nao seja, simplesmente, mais
urn cat~logo. 0 ainda n6vel cat~logo e algo
de mais, com v~r1os estudos, com a reproducao integral dos selos cujo desenho nao
seja renetido, e sobretudo pela catalogacao
dos Pre·Adesivos, apresenta uma maior perspectiva para quem pretenda estudar aprofuncfadamente todos os aspectos da Filatelia
Portuguesa.
Pois a 2.& Edicao, referente a 1986 foi
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dlstrlbulda, mantendo as caracteristicas que,
logo a partida deflnlram a obra.
A ,EdiCao a do Nucleo Filatelico do Ate·
neu Comerclal do Porto, Rua Passos Manuel,
40 - 4000 Porto.
TAP·AIR PORTUGAL/AEROFILATEUA
Desde he multo, a TAP-AIR PORTUGAL,
atraves do seu Departamento de Relacoes
Publicas, vern acompanhando a evolucao da
Aerofilatelia, com promocOes pr6priaS', de
acordo com datas derelevo, na evolucao dos
servlcos que presta.
Nao se tern, aquela Empresa, Iimltado a
promocao do lancamento de alguns oportunos
carimbos comemorativos, mas sobretudo a
prom over toda uma Informacao para manter
os meios filatalicos interessados, a nivel
mundial, ao corrente de tudo quanto em Portugal se tern relacionado com essa interessante modalidade filatelica. Urn servlco que
alem de prestimoso, nao delxa de servlr a
pr6pria empresa no aspecto publicit~rio, 0
que e urn dos poucos exemplos no nosso
Pais.
Patrocinado pelas Relacoes Publicas da
TAP, tern havido, desde 1969, anualmente,
carimbos comemorativos do Dla da Aerofilatelia. Pois temos presente 'uma .relacao visual
daquelas marcas j~ utilizadas. · Ao todo sao
j~ 27.
Junto com a mesma relacao a [nformacAo
que, gostosamente transmitimos aos preza·
dos cons6cios e leltores, de que pecas Aerofilatelicas, Medalhas, etc. criadas pela TAP
podem ser encontradas, nas horas normals
deexpediente, na Loja de vendas TAP-AIR
PORTUGAL, Praca Marqu~s de Pombal 3Lisboa.
Todos os cons6cios Interessados em rece·
ber gratuitamente esta esclarecedora lista,
deverao manifestar 0 seu desejo a Direccifo
de Relacoes 'Publicas da TAP Apartado 5194
- P·1777 Lisboa Codex, indlcando esta Re·
vista.
Aos edltOre& destall trlls publlcaQOell agradecemos
os exemplares que genllimenle ofareceram par. •
Blblloteca do no&so Clube.

As tiragens em folhas de 200 selos *
por loao Moreira Baptista

Os prlmelros selos .Ceres» do Ultramar aparecidos em 1913/1914 foram os impressos
em .Papel Porcelana», com 0 denteado 15 x 14, em folhas de 100 selos. Seguiram-se os
Impressos em Papel -Esmalte, Pontinhado e Liso, igualmente em folhas de 100 selos, e
ata 1919.
.Neste ano, simultaneamente com as folhas de 100 selos, apareceram Os primeiros
selos impressos em folhas de 200. 0 Catelogo .. Simoes Ferreira» indica dois casos com
datas anteriores: rndia em 1916/1917 e Lourenco Marques em 1918. Nao afirmamos nem
contestamos estas datas porque nao temos bases para 0 fazer.
-1.& TIRAGEM EM 1919, vimos e estudamos uma folha de Mocamique, tiragem de
1919. ,J: curiosa notar qUe dos 200 selos, total da folha, 44 apresentam anomalias nos
cunhos que, conforme os cas os, classificamos como aFendas», «Falhas» ou «Defeitos».
'Estas anomalias sao quase constantes em toda a tiragem, e nada t~m em comum
com .Defeitos de Impressao» porque estes sao sempre acidentais e causados, ou por
urn bo~rao de tinta, ou por urn fio, urn grao de p6 ou qualquer corpo estranho que se
Interponha entre a chapa e 0 papel.
Uma das anomalias de que acima falamos, e- uma «.Falha» no selo n.o 183, uma mancha branca do lado esquerdo do rosto e simultaneamente urn pequeno risco sobre a
ponta da folce. Adlante, na tiragem de 1920, voltarem.os a falar deste selo. Total dae
anomalias nesta tiragem: 44.
- 2." TIRAGEM DE 1920, vimos e estud~mos tambem uma folha de Mocambique, da
tiragem de 1920. Igualmente contemos nesta tiragem 60 anomalias, isto e mais 1fl do
que em 1919 e que se explica assim: Em 1919, 44, mais 17 selos com anomalias, aparecldos nesta tiragem, e menos 1 selo, 0 n.o 200, que nesta tiragem nfio aparece. Assim,
total das anomalias nesta tiragem: 60.
Para termlnar com 0 que se passa com a segunda tir:.gem, citamos urn caso curioso:
a falha que exlstia no selo n.o 183 na tiragem de 1919, nesta tiragem mudou de lugar
e e- agora no selo n.o 182.
-3." TIRAGEM EM 1921, em Junho de 1974 compramos diversos fragmentos, e
entre eles dois pequenos fragmentos dos cantos inferiores, com margens laterais e
Infl;lriores, 0 da esquerdacom uma anomalia no selo n.O 161, e 0 do da direita nos selos
n.0 8 116, 155 e 180. Ao estudar os fragmentos, estes nao condiziam com nenhuma folha
de 180 selos. Casual mente, comparando-os com uma folha de 200 selos, fiquel perplexo,
• Trabalho inserlo no Catalogo do SalAo de Filalella, dedicado aos selos .CERES., reallzado em
NOllembro de 1985 pelo Nucleo Filatellco do Aleneu Comerclal do Porto, nas suas InslalaQOes.
Reproduzlmo-Io' sob proposta do aUlor e com a necessAria anuAncla daquala nossa congenere.
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pols as anomalias eram de facto de folhas de 200 selos, mas para ser destas folhas,
faltava-Ihe a ultima fila de selos , n.08 181 a 200 ... e fol de facto isto que aconteceu, para
se transformar esta chapa, em chapa de 180 galvanos. Um amigo meu, grande colecclonador, do Porto, a quem eu, cerca de 1976/1977 dei conhecimento deste caso, dlsse-me
que desconhecia total mente a que eu Ihe dizia e que se esta Informacao fosse doutra
proveni~ncla, nao aoreditaria .. .
Ora tudo chega a tempo a quem sabe esperar. E foi a que acon!eceu comigol ...
Em Junho de 1980 obtive, par compra, algumas, poucas, folhas de selos e para meu
gaudio, ums folha de Mocamblque de 6 c., em Papel Lisa, detentado 12 x 11, 1/2 com
180 selos e com as quatro margens, impressa com uma chapa que tinha sido de 200 selos
e a que haviam retirado as galvanos correspondentes aos selos n.08 181 a 200, par cansequencia toda a ultima fila.
Comparando esta tiragem com a anterior de 1920, verlficamos que tem menos 11
anomalias . Nao e s6 pel a facto de nao ter a ultima fila da tiragem anterior, que s6 a. sua
parte tinha 8 anomalias, mas ah~m destas ainda faltam 12 que nao se encontram nesta
tiragem e tem a mais 9 que nao havia na tiragem anterior. Asslm, total das anomalias
nesta tiragem: 49_
Recapitulemos as totais de anomalias nas tr~s tiragens, que slio 44, 60 e 49, que
eu vi em folhlls de Mocambique, de 1/4 c., 1/4 c. e 6 coo Mas aparecem por vezes numas
folhas e noutras nao, algumas anomalias como explico a seguir.
Alem das reprodw;:oes de folhas que encontro, tenho tambem nota do todas as anomalias, (de 1919 a 1921), que aparecem em qualquer fragmento de folhas de 200 selos
das cinco Col6nias de Africa, dos Oistritos do Congo e Lourenco Marques e do Estado
da rndia.
Nas Provincias do Oriente , Macau e Timor, nao hafolhas de 200 selos.
Vem isto a prop6sito de haver duas anomalias que eu tenho notado, (que nAo
fazem parte das trAs tiragens de Mocambique de 1/4 c., 1/4 c. e 6 c. que atrAs menciano), e que sao:
- SELO N.o 43, mancha de tinta na manga direita perto da mAo e entre os riscos
do sombreado a esquerda e a sombreadd a dlrelta Junto a mao.
Tenho e vi selos de Mocambique de 1, 1. 1/2, 2, 2, 1/2, 3 e 4 cent. em papel acetinado 15X14 e 12x11, 1/2.

-V-.

- sao N.D 138, pequena fenda em forma de
Tenho um selo de Angola, em
papel cartolina 15 x 14.
Nao ha duvlda que vi todos e tenho quase todos as selos que descrevo. Nao cansidero este despretencioso apontamento como a ultima palavra sabre anomalias.
De resto sabem-no de sabra todos as coleccionadores, nunca hA uma ultima palavra
sabre a estudo dos selos, porque esta sempre a aparecer uma nova notrcla, um novo
esclareclll'lento, em assuntos que par vezes parecem arrumados hB multo.

DireC980 do Clube Filatelico de Portugal
Na prlmelra reunllo da DlrecC;IO e de' acordo as normas estatull\rias,
os elementos que a constituem procederam a designaC;lo do seu Presi·
dente e ao preenchimento dos restantes cargos.
Por consenso, a Direcc;lo ficou constltufda da segulnte forma·:
PRESIDENTE - Fernando Gomes Carrlo
VICE·PRESIDENTE - Jose Rodrigo Dlas Ferreira
SECRETARIO - Ant6nlo Silva Gama
TESOUREIRO- Domingos Augusto Cravo
VOGAIS - Jose Lima Santos Correia
Jose Francisco Gamboa Alves
Jaime Ferreira dos Santos
OS MUITOS QUE SOMOS, NUNCA SEREMOS DEMAIS I
A actual Direc~o do Clube Filatelico de Portugal pretenCle um aumento substanclal
de associados. Para atingir esse obJectivo, leva a efeito uma 'pampanha de angariac;lo de
s6cios com vantagens para os propostos, para os propone~tes e, porque nlo dlzl 10,
tambem para a colectividade.
'Em que conslste?
Aos novos s6clos efectlvos e correspondentes que liquidem as quotas dos anos de
1986 e 1987, 0 Clube oferece sobrescritoe do prlmeiro dla dos cn (FDe), cuJo valor de
catAlogo nunca sari inferior a Esc.: 500$00 (cat6logo E_ S.).
Aos novos s6cios junlores que fac;am 0 pagamento das quotas dos anos de 1986 e
1987 serlo ofertados sobrescritos de primeiro dia dos CTT (FOC) de valor nunca InferIor
a ·Esc.: 250$00 (catAlogo E. S.).
Aos s6cios proponentes, por cada trAs novos s6clos, igualmente temos uma lem.
branc;a pela colaborac;lo que prestarem a esta campanha: vinte e cinco sobrescritos
comemorativos, ediC;Ao do Clube, todos dlferentes, com carimbo do evento.
Estamos certos que as condh;6es sAo allciantes para todos e ficamos aguardando
os resultados desta campanha que se prolongar6 ate trlnta de Junho do corrente ano.
COBRAN~A

Errata
Os selos Clandestinos tipo ccCERES), de portugal e Ultramar
em Mostras e Exposit;6es
Neste artigo da autoria do conceituado especialista Jolo Moreira Baptista publlcadc)
no n.O 334 da nossa Revista, surgiram algumas gralhas que agora corrlgimos: '
na
na
na
As
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p6gina 6, 1.n coluna, IInha 42, onde se 16 «com tal», deve ler-se «como tal»'
p6gina 7, devem elimlnar-se as trfs 61timas Iinhas cia 2_" coluna;
,
p6glna 8, 2.& coluna, linha 35, onde se 16 «folhas», deve ler-se «folha»_
nossas desculpas ao autor do texto bem como aos nossos leltoree.

DA

QUOTIZA~AO

Apelamos para que todos os nossos Associados e Amlgos Jlquidem
as quotas do Ano de 1986 remetendo-nos a respectlv8 ImporlAncia.
o nosso pedido baseia-se 'no facto de as taxas de cobrancra serem
de montante elevado e a veriflcar·se uma adeslo ao nosso pedldo it Crube
poupara uma quantia apreciavel, essenclaJ para a reaJlzacrlO dos nassos
objj:!Ctivos.
Um agradecimento anteclpado a todos
A Dlrecc;lo
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-V-.
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Entretanto, as Preces - humildes e coxas,
filhas de Zeus - podem reparar 0 mal que
Ate espalha. Noite e Dia. andam no encalr;o
da terrlvel D·vindade. Mas Ate, 0 Erro, tem
pes velozes a, sem se deixar apanhar, se·
gue palo mundo brincando a enganando-os;
tinge mostrar ssbios caminhos, conduz os
Homens por vias que apenas trazem 0 mal,
o arrapandimento tardio e 0 remorso ... e as
Preces quando chagam, ela is passou. Apanas encontram 0 arrependimento e a revolta.
Nada resta, s6 conso/ar os infetizes mortais,
enganados pelas artimanhas da Deusa Ate
- 0 Erro."

SER OU NAO SER
o

e

selo
um excelente melD para apreensAo de cultura atrav's do
que nele se encontra figurado e inscrito.

(in "Mltho/ogy" - co/igldo a adptado
pelo autor)

Esta e urna verdade indesmentfvel e pela qual muitos filatellstas
nos batemos.

Por outro lado:

Assim sendo, qualquer mensagem eflrada i·n serta nos selos, e
extremamente melindrosa e perigosa para os que eventualmente a
possam 'r eter - como e benefico que sejam fixados todos os elementos
de raiz cultural, correctos, que neles se incluem.
Felizmente que estes ultimos sAo em nUmero esmagadoramente
superior aDs primeiros. Pode mesmo dizer-se que tals erros sao auMnticas exce~6es. Todavia, a sua periculosi'dad'e iustifica pJenamente
que sejam devidamente assinalados. Ate para que se possa contlnuar
a defender a tese de que os selos sAo fontes dlwlgadoras de saber.
Por isso se Justlficam os textos que alertam para esses lapsos
e reponham a verdade - como aquele que sa segue. (SG)

No Dicionario (J. Almada e Costa e A.
Sampaio Melo, da Porto Editora, Lda.):

Erro -

Na 'Filatelia (IGlossary of Philatelic Terms
-Stamps M()nthly Magazine) :

,I
Q

SER OU NAO SER ... UM ERRO, EIS A QUESTAO I

Com este titulo iniciamos um estudo dos
«arros» nos selos .postais.
Definir .. erro» a, em si mesmo, cometer
novo erro. Nao existe erro ou verdade, mas
conceitos que sa diluem na com.parac;:ao do
que e 0 conceito de erro a 0 conceito de
verdade, tao 1enue e a teia que divide 0
manto diafano da verdade, da obscura e
treda noite do erro.
.

,~na Gracia Classica que vamos procurar

ooncretizar estes conceitos:
«Nao h{J mortal no mundo que possa escapar as artimanhas' de Ate, 0 Erro. Com fata 's
carlcias, a Deusa enganosa prende 0 Homem
nas suas teias - e nisso encontra a fina/idade,. @ 0 maipr , prazer da Sua exist~ncia.

o erro

morava no Olimpo, fomentando graves disc6rdias entre os Deuses. Silenciava
16
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as conversas amenas que outrora a/egravam
os festins. Desunia os imortais de todas as
formas. Insinuava aos ouvidos pa/avras que
convidavam sempre ao erro. Colocava-Ihes
as costas fardos de culpas nascidas dos
seus gestos fa/azes.

Um dia, Zeus (Jupiter) esgotou a paci~n
cia com tantas disc6rdias. Irado, 0 Senhor
do Olimpo, agarrou Ate .pelos cabe/os e aven·
tou-a para a Terra.
Expulsa do convlvio Divino, a Deusa passou a viver entre os Homens.
A mao que se movia, num gesto meigo
de temura paternal, toma-o em gesto de
enganosos deslgnios; a mao da filha dilecta,
que se desenlar;a em stiplica, perante os
dilemas da vida, Ate torna-o em gesto de
desdem e sarcsstica esquiva ~e amante
repudiadol

s. m. - Acto de arrar; inexactidao

Erro - J! um selo onda foi cometido, sem
intenr;ao, uma inexactidao no desenho, co',
perforar;ao (denteado) ou impressao .
ANALISE DE UM ERRO
Em 1975, 0 Al1quipelago situado no Canal
da Republica Popular de Moc;:ambique, a nordeste da Republica Malgache, depois de um
referendo, adquiriu e assumiu-se como Estado Independente sob a designac;:ao de Republica das ·Comores, criando os seus .pr6rios selos postais .
Este pals emitili ,uma sene de selos em
1977, dedicados a cientistas galardoados
com 0 Pr.emio Nobel - seis selos e um Bloco, nas variantes denteadas e nao denteadas (Y'Vert-187-190, Aereo 125-126 e BF. 9).
Se nos detivermos no selo de 200 Francos
(Yv. Aer. 125), que a gravura documenta.
veremos 'na base da cercadura, a legenda
Prix Nobel de Chimia (P~emio Nobel de Qui·
mica). E as eUgies de William Ramsey, Marie
Curie, Frederick Banting, Jean Perrin e Phillip
Hench.
Para definir 0 que esta certo e 0 que esla
errado, vejamos alg·umas notas biograficas
dos cientistas retratados no selo.

SIR WILLIAM RAMSAY - Ests correcto
pois que descobriu varios gases existentes
na atmosfera e os seus lugares respecUvos
no .. Sistema 'Peri6dico de Mende!eiev", palo
que foi galardoado com 0 P·r.em10 Nobel de
Qulmica, 1904 - facto assinalado tamb6m
no selo da Suecia (Yv. 519).
MANYA (ou Manyushka) SKLODOSKA JOL10TJCURIE-Tambem est cO'rec' o, pois ·foi
a 'unica cientista ate 'hoje ('Fev. 1986) a quem
foram atribuldos dois Premios Nobel: ,um em
conju.nto com 0 marido, e outro a ela opr6pria,
sendo 0 1.0 de Flsica e 0 2.0 da Qulmica.
De realc;:ar que esta familia de Titas da Ci~n
cia tem mais um galardao Nobel: a fj!.ha do
casal Curie, Irene Joliot-Curie e 0 seu marido
Freder.ic Joliot..curie, receberam 0 Premio
Nobel da Qulmica (1935) um ano ap6s a
morte de Manya, SUa mae. Irene ·foi igualmente vitima de leucemia.

a

Os Tres Erros:
FREDERIOK ·GRANDT BANTING, (1891-1941). canadiano, descobriu. 0 valor da insulina no ·tratamento da Diabetes e escreveu
profusa !literatura m.edica referente a esta
descoberta ,fundamental para 0 prolongamento da .v ida dos diabeticos. Medico ilustre,
soldado do 44.0 BatalhBo do Cot,po Medico
do E~ercito Canadiano, fisiologista notavel
e escritor brilhante, Banting sofria deste mal
entao ainda incuravel.
Estudou ,na Universidade de Toronto, foi
Assistente no Hoepital Infantil desta cidade
canadiana, oprestou servic;:o na Escola Medica
de Ontario Ocidental como adjunto da Catedra de Farmacologia. Descobriu 0 .. Elixir da
Vida .. 'para toda a Humanidade e para ele
Iproprio. 0 Rei Jorge V de Inglaterra, f~ · lo
Comendador da Ordem do Imperio BritAnico.
Banting tinha tUm ajudante, 'Charles Herbert
Best, um estudante de Medicina com grande
a.ptidao para a Quimica e foi Best e nao
Banting quem analisou 0 conteudo de ac;:ucar
no sangue.
Banting foi galardoado pelos seus trabaIhos nos campos da Medicina e Fisiologia,
com 0 Premio Nobel da Medicina, em 1922,
como figura no selo Sulc;:o (Yv. 890) , dedicado a .. Celebridades».
.Banting nao foi galardoado com
da Qulmica.

0

Premio
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o Instituto Karolino de Estocolmo, em Dezembro de 1922, atribuiu-Ihe 0 Premio Nobel
da MEDICINA e FISIOLOGIA. (Note-se que
a Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira, entre outros erros, indica 0 ana de
1933 (I) 0 que nao condiz) . F. G. Banting
dividiu 0 Premio com outro cientista, 0 Escoc6s Mac Leod.
o cheque, com que ·repartiu a parte do
Pl'8mio com 0 seu colaborador, Herbert Best
diz: "Div;do a minha parte consigo - sempre».

Minesota (USA) de 1947 a 1958. Licenciado
na Universidade de Pittsburg, ingressou na
Funda«ao Mayo onde OOUpOll 0 cargo de
Director do Departamento de Reumatologia.
Foi autor de uma importante descoberta
no campo da Endocrinologia ao aplicar a
cortisona (isolada p~r Kendall, em 1935) no
tratamento do artritismo reumatico. Conjuntamente com Kendall (USA) e Reichstein (Sui«a), foi galardoado com 0 Premlo Nobel da
MEDICINA E FISIOLOGIA face aos seus tra-

LEGISLAC...rO

DE

INTERESSE FILATELl.cO

compila~ao

ESTATUTO DO SELO POSTAL
o Dec.·Lei n.D 360/85; de 3 de Setembro
de 1985 aprova a novo Estatuto do Se/o Postal.

o anterior diploma que regu/amentava esta
materia datava de 1959, nao se encontrava
ajustado a realidade actual e continha uma
exagerada carga de normas de mera exe·
cut;ao. 0 Novo Estatuto, sendo mais orientador dos principlos fundamentais, deixa iI
empresa a regulamentat;BO das normas de
execut;ao, permitindo assim uma maior f1exibilidade na adaptat;io destas normas quer
a evolut;ao da empresa, quer as adaptat;oes
do mercado.
Nesta conformidade, tendo em atent;ao a
necess/dade de regu/amentar as procedlmentos a seguir na concept;io, produt;ao e utilizat;ao dos Se/os Postals e dos produtos
exc/usivamente filatelicos, a CA, na sua reuniao de hoje determina:
1 - Concepc;io artfstfca e producAo dos
Valores Postals e outros produtos exclusivemente fllatellcos.

JEAN BAPTIST'E PERRIN, (1870-1942), determinou directamente os numeros de Avogadro (!talia, Yv. 730) : «A um volume de gss,
nas mesmas condit;i5es de temperatura e
pressBo, corresponde um numero especltico
de moMculas-grama de uma mesma subst§n·
cia». Foi p~r estas investiga«09s que recebeu 0 Premio Nobel da FlSICA.
A Real Academia das Ch~ncias, atribuiu a
Perrin, (Fran«a, Yv. 821), 0 Premio Nobel
da FrSICA, 1922.
Este ~acto colocou Perrin entre os cientistas galardoados com 0 Nobel da Fisica,
independentemente da 'questao de "fronteiras" entre a ,Ffsica e a Qufmica, com 0
"boom" da qufmica molecular e da flsica
at6mica que teve lugar, modernamente, no
palco da hist6ria das ci6ncias.
PHILLIPE SCHOWALTER HENCH, (1896-1965), ,professor de Medicina no Estado de
18

balhos que 'Provaram que os Corticosteroides
suprimiam os sintomas inflamat6rios e alergicos.
Ate, 0 Erro, passou pelos Correios da Republica das Comores e nao se 'pode dizer
que tenha espalhado 0 remorso e a revolta
entre os mortais, mas que fez bastcs estragos na reputa«ao quer dos desenhadores
quer dos autores do selo, e bem evidente.
N6s, como as Preces da Mitologia, consolamos os Filate/istas aJ,udando-lhes a descobrir
este erro,
Na verdade, a legenda da base esta errada. Nela h8 'Uma mistura de laureados Nobel: de QUlMICA - Ramsay e Maria Curie;
de FISICA-Perrin; de MEDICINA E FISIOLOGIA - P. S. Hench e Banting.
Nao sao, pois, como a legenda Indica,
todos eles, Premio Nobel de Qulmica.

de J. R. Dias Fernira

a) Os trabalhos referentes a concept;ao
artistica de originals para as emissi5es Postais e outros produtos exclusivamente tiJateIicos, serao efectuados par artistas ou empresas de reconheclda compet§ncia e idone/dade. A Direct;io dos Servit;os de Filatelia
procurars, no mercado da especialidade,
obter a contributo destes entidades ou organizat;oes, tendo em vista a sua capacidade
para 0 desenvolvimento dos temas propostas
e a sUa disponibllidade para a execut;ao dos
mesmos nos prazos pretendidos.

b) Os trabalhos referentes a produt;ao dos
Va/ores Postais e outros produtos exclusivamente filatelicos, serao efectuados par firm as
de reconhecida compet§ncia, capacidade e
experl§ncia profisisonal.

A Dlrect;6.o dos Servit;os 'cIe Filatelia, nos
termos do disposto no Art.D 13, n.D 3 do Dec.-

·Lei 360/85, procurara acompanhar, pontua/mente, as condit;oes oferecidas pe/o mercado
da especialidade, em ordem a dispor de alternativas ,para a execut;ao dos trabalhos sempre que as condit;oes oferecidas pe/a Imprensa Nacionai - Casa da Moeda, nao correspon·
dam as necessidades ou exig~ncias da empresa.
c) Considerando as timitat;oes do merca(io

e atendendo a razoes de ordem Tecnlca, de
Segurant;a e de Qualidade, a adjudicat;ao
dos trabalhos citados em a) e b) nao carece
de concurso especffico para 0 eteito. 0 paga-

mento referente a concept;ao artistica dos
originais sers feito em · conformidade com
tabeias de remunerat;ao previamente aprovadas, sendo 0 pagamento da produr;ao dos
va/ores postais e outros produtos exclusiva ·
mente f;latelicos feito em conformidade com
os ort;amentos previamente aceites ,pelos servir;os competentes.
2 - Abastecimento e recolha dos Val ores
Postais.
a) 0 abastecimento e recolha de Va/ores
Postais e outros produtos exclusivamente filateticos e feito pela Direct;ao dos Servit;os de
Fifatelia em conformidade com as normas
em vigor para 0 efeito.

b) Cabe a Direct;ao dos Servir;os de Filatelia prop~r a retirada da circulat;ao dO$ Se·
ios Postais sempre que se verifiquem as condit;oes previstas no Art. 17 do Dec.·Lei 360/
/85. A compet§ncia para autorizar a retirada
de circulat;ao das emissoes postais e d.o Con·
selho de Administrat;ao.
c) A Direct;ao dos Servit;os de Filatelia,
sempre que se verifique a retirada de circula·
t;io de emissoes Postais, devera proceder a
informat;ao ao publico de tal decisao, no
Diarlo da RepUblica Iff Serie e, ainda, atraves de tr~s anuncios em jornais de expansao
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Nacional de Lisboa e do Porto. Nos Anuncios
referidos devera constar 0 prazo e local
fix ado para a troca dos mesmos selos por
outros vat:dos.
d) Os Selos retirados de circular;ao, bem
como aque/es cujas taxas se encontrem de·
sactualizadas ou que constituam refugo das
emissoes, devem ser inutilizados. Cabe a Oi·
recr;ao dos Servir;os de Filatelia pro ceder as
contagens dos se/os a inutiJizar e nomear
as comissOeS d,e ba/anr;o necessarias para
o elelto.
Por razoes de seguranr;a a destruir;ao dos
Va/ores Postais devera ser felta pala Impren·
sa Nacional • Casa da Moeda.
Nas oparar;oes referidas devers participar
obrigatoriamente um ou mais representantes
da OFA.
As operar;oes de InutiJizar;ao d,e Va/ores
Postais devem constar em Auto lavrado para
o efeito devidamente assinado palos partici.
pantes nomeados.

de lista de va/ores fifatalicos mensalmente
pubficada no Guia Oticia/. Na mesma publi·
car;ao deve constar, para alem do prer;o dos
produtos, as condir;6es e prazos especiais a
que a venda dos mesmos esta suje:ta.

LISTA DE SOCIOS

DO

b) Os Va/ores Postais e outros produtos
exclusivamente tifatalicos retirados de venda,
podem ser utilizados pela Direcr;ao dos Ser.
vir;os de Filatelia para fins promocionais e
de Oivulgar;ao da filarelia. Os produtos utili·
zados com esta finalidade devem ser inuti/i·
zados com a marCa do dia ou carimbo espe·
clal con tendo a d,esignar;ao ..Promor;ao" ou
"Oferta,..

c) Os Va/ores Postais utilizados com a
finafidade de divulgar as emiss6es fiIatslicas
antes d,a entrada em circular;ao das mesmas
devem ser inutilizadas com a impressao de
um trar;o transversal no canto inferior dire/to.

4-

CLU8.E FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST ALTERACOES -

a) Esta Ordem de Servir;o entra ime:11ata·
mente em vigor.

a1 Os Va/ores Postais e outros produtos
exclusivamente filataficos disponiveis para
venda aos coleccionadores deverao constar

10 de Outubro de 1985 -Pf//o CA. 0 Pre·
sidente d,o Conselb.o de A!lminLstc.a-;ao, Virgr·
lio Mendes.
'

REINGRESSOS -

159 -

Jose Guilherme Santana de Freitas.
32, Rua Justa R. Pereira . 2900 SeW·
bal. (M) P. Fr. In. T. N. U. 60.

2762 -Alexandre de Castilho. Rua D. Fran·
cisco de Melo, 36-4.0 'Esq.o. 1000 Lis·
boa. (M) T. 60. U. 94.

187 -

Prof. Jose Gardete. Rua da Retirada.
17 Lousa. 600& ·Alcalns. (M) Po. T.
C. V. 60 N. U. 3.

2766 -

Joso Pavia da Silva Martins Goncal·
ves. Rua Luciano Cordeiro N.a 5-2.°
Esq.a. Paco d'Arcos. 2780 Oeiras. (,P)
C. T 7.

2767 -

Silvestre Gomes Lopes. Rua Luis
Cristino da Sliva Bloco V, lote 227-7 .°
A. D. 1900 Llsboa. (M) Po. T. 60 N.
1. 3. 72. 72A-Porta Chaves, Cinzeiros.
75.94.

275 - 'Edua'rdo M. I. Vasconcelos Correia .
138. Rua H. Salgado. 4820 Fafe. (M)
Po. Fr. Es. T. 60. 3. 90. 94.
1413-Carlos Jose Gomes Pimenta. 467-2.a
· Rua do Lldador. 4100 Porto. (M) T.
C. V. U. U. de prefer&ncia 60. 1.
IIhas. Diversos de 3,

Portarla n.a 514/85. 24.7.1985 EmlssAo de
selos com tarja fosforescente alusiva aos
• Transportes Trpicos da Made:'ra - 2.a Gru·
pO".

Portarla n.a 618/85. 19.8.1985. RPC.Reglme
de prestacoes postais convencionadas.
Decreto·Lei n.a 360/85. 3.9.1985. Estatuto
do Selo Postal.
Portarla n.a 730/85. 27.9.1985. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva aos
.. Vultos das Artes, Letras e Pensamento Por·
tugueses •.
Portarla n.a 740/85. 30.9.1985. EmissAo de
salas, com tarja fosforescente, alusiva as
.Reservas e Pa'l'ques Naturais" .
Portarla n.a 778/85. 15.10.1985. Emlssilo
de selos, com tarja fosforescente, comemoratiIVa dos .. 5 S9culos do Azulejo em Portu.
gal- 20.a Grupo ...
20

Portaria n.a 779/85. 15.10.1985. 'Em lssAo
de selos, com tarja fosforescente, comemo·
rativa do • Natal 85 ...
. Portaria n.a·780/85. 15.10.1985. ,Emissso de
cartoes de Boas-Festas alusivos ao Natal de
1985.
NORMAS PRIVATIVAS

CC 003085 DGC. 12.8.1985. Balanc;:a Elec·
tr6nica de Encomendas.
DE 002385 CA. 3.9.1985. (CliFU 4 a) de
Pero Hispano (Porto). Criacao.
OS 009985 CA. 10.10.1985. Insercao de pu·
blicldade nos inv61ucros das correspond&n.
clas enos bJlhetes postais.
OS 010085 CA. 10.10.1985. Estatuto do
Selo Postal.
CC 004185 DGC 17.10.1985. Insercao de
publici dade nos Inv61ucros das correspond&n.
clas enos bJlhetes postals.

Ant6nio Mendes ClJrado. Rua Mendes
dos Remedios, lote 1-2.° Esq.a. Urba·
nizacAo de Santa Isabel- Santa Cia·
ra. 3000 Coimbra. (M) Po. In. T. U.
. 60. 1. 23. 2 C. 94.
1742 - Eng. Bernardo Augusto Pereira Leite
dos Santos. Prac;:a de Alvalade, 12-3.a.
1700 L1sboa (M) C .60. N. U.
2175 - An~6nlo Alberto da Oruz .Pinheiro. Rua
Ant6nio 'Felj6. lote 11-2.° Esq.a. 2675
Odivelas. (M) Po. Fr. T. C. V. 60 N.
U. 1. 2A 93. 94.
2732 - Marla Jose Correia de Campos Albu·
querque. Quinta da Vinha Grande .
Lote 3O.1.a. Dt.a Amora. 2840 Seixal.
(pi Po. In. T. 60. U. 3.
2745 - Luis Miguel Ferreira. Colegio U. Plo
XII. Avenida das Forcas Armadas.
1699 L1sbolr. (M) Po. In. Chin&s . C.
60 N. Procuro 60 Fiscal Postal de
Macau. Tudo fllatelico sobre Macau.
68 da R. P. China, Formosa, Hong·
-Kong 1.66. de 1.60.2.

2771

~ Joaqulm

1518 POATARIAS

NOVOS SOCIOS

PORTUGAL

Disposlc;Ges transtt6r1as e finals.

3 - Utlllzac;Ao de Valores Postals para fins
fllatelrcos.

L1S'f1E DES MEMBRES

2772 -

Monteiro Pedro. Rua Her61s
do Ultramar, 18-2.° Dt.a. Patamelra.
2675 Odivelas. (P) T. C. 60 U. 1.
IIhas.

Horaclo Jose. Quinta de Santo Ant6nio. Alges de Clma. 1495 Llsboa. Po.
In. Es. T. 60. N. U. T 7 (aves e mami·
feros) 68. 90 .

2773-Ana Marla Ramalho Gautron. Rua de
Mocamblque, 6. 2795 Linda·a·Velha.
Po. Fr. 60. I. ,Franca.
2774 -

Manuel Figueiredo Brilhante Damas.
Cavalar·UI. 3720 Olivelra de Azemels.
(M) Po. T. 60. N. U. 1.3.

27'l'5 -

Jose Manuel Salgado de Almeida. Vila
Gualdlna, 51. 4560 Penaflel. (M) Po.
In. 'Es. T. C. 60. 7. N. ate 1970 inclu·
sive. Classicos U. 19 e outros parses
da 5. V. Tematlcos e 19. N. U. 90 ,
107 Especla/lzado 94.

2776 -Even-Andre IKarlsson. Rua Bartolomeu
.
Perestrelo, 157. 2750 Cascals. In. C.
I:scandlnavla. 5 do Norte. 90.

21'
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NORMAS PRIVATIVAS

CC 003085 DGC. 12.8.1985. Balanc;:a Elec·
tr6nica de Encomendas.
DE 002385 CA. 3.9.1985. (CliFU 4 a) de
Pero Hispano (Porto). Criacao.
OS 009985 CA. 10.10.1985. Insercao de pu·
blicldade nos inv61ucros das correspond&n.
clas enos bJlhetes postais.
OS 010085 CA. 10.10.1985. Estatuto do
Selo Postal.
CC 004185 DGC 17.10.1985. Insercao de
publici dade nos Inv61ucros das correspond&n.
clas enos bJlhetes postals.

Ant6nio Mendes ClJrado. Rua Mendes
dos Remedios, lote 1-2.° Esq.a. Urba·
nizacAo de Santa Isabel- Santa Cia·
ra. 3000 Coimbra. (M) Po. In. T. U.
. 60. 1. 23. 2 C. 94.
1742 - Eng. Bernardo Augusto Pereira Leite
dos Santos. Prac;:a de Alvalade, 12-3.a.
1700 L1sboa (M) C .60. N. U.
2175 - An~6nlo Alberto da Oruz .Pinheiro. Rua
Ant6nio 'Felj6. lote 11-2.° Esq.a. 2675
Odivelas. (M) Po. Fr. T. C. V. 60 N.
U. 1. 2A 93. 94.
2732 - Marla Jose Correia de Campos Albu·
querque. Quinta da Vinha Grande .
Lote 3O.1.a. Dt.a Amora. 2840 Seixal.
(pi Po. In. T. 60. U. 3.
2745 - Luis Miguel Ferreira. Colegio U. Plo
XII. Avenida das Forcas Armadas.
1699 L1sbolr. (M) Po. In. Chin&s . C.
60 N. Procuro 60 Fiscal Postal de
Macau. Tudo fllatelico sobre Macau.
68 da R. P. China, Formosa, Hong·
-Kong 1.66. de 1.60.2.

2771

~ Joaqulm

1518 POATARIAS

NOVOS SOCIOS

PORTUGAL

Disposlc;Ges transtt6r1as e finals.

3 - Utlllzac;Ao de Valores Postals para fins
fllatelrcos.

L1S'f1E DES MEMBRES

2772 -

Monteiro Pedro. Rua Her61s
do Ultramar, 18-2.° Dt.a. Patamelra.
2675 Odivelas. (P) T. C. 60 U. 1.
IIhas.

Horaclo Jose. Quinta de Santo Ant6nio. Alges de Clma. 1495 Llsboa. Po.
In. Es. T. 60. N. U. T 7 (aves e mami·
feros) 68. 90 .

2773-Ana Marla Ramalho Gautron. Rua de
Mocamblque, 6. 2795 Linda·a·Velha.
Po. Fr. 60. I. ,Franca.
2774 -

Manuel Figueiredo Brilhante Damas.
Cavalar·UI. 3720 Olivelra de Azemels.
(M) Po. T. 60. N. U. 1.3.

27'l'5 -

Jose Manuel Salgado de Almeida. Vila
Gualdlna, 51. 4560 Penaflel. (M) Po.
In. 'Es. T. C. 60. 7. N. ate 1970 inclu·
sive. Classicos U. 19 e outros parses
da 5. V. Tematlcos e 19. N. U. 90 ,
107 Especla/lzado 94.

2776 -Even-Andre IKarlsson. Rua Bartolomeu
.
Perestrelo, 157. 2750 Cascals. In. C.
I:scandlnavla. 5 do Norte. 90.
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A~ORES

2777 -

Manuel da SIlVeira Paiva. Rua da
Pranchinha, 23. 9500 Ponta Oelgada.
(M) Po . Fr. ·In. T. C. 60. 1. At;ores.
21 . 30. TemAtica«lnsectos". 90. 94.
Especializado Ateneu.

tldad mejor preclo), Centenarlo do
Selo 60. 66. 67. 67 B. Europa. 90 e
Ofertas.
AFRICA DO SUL

1295 -

MADEIRA

2617 -Gont;alo Nuno Andrade Silva. 69, Camlnho de Sao Roque. 9000 Funchal.
(P) T. C. 60. N. U. 1. 2. 3.94.
MACAU

27'51 -

Manuel Jose da Rosa. Caixa Postal
151. Macau. (A) Po. ~n. T. C. V. SO.
NU. 1.3. 55. 90. 94.

REP(iB~ICA

2488 -

POPULAR

DE

AUSTRALIA

1407 -Manuel .Ferrelra da Sliva. 38 Yarra
Road. Phillip Bay. N. S. W 2036 Austral/a. (M) Po. 111. T. 60. 1. 9. 92. 93.
94.
2769-J . Szmeredl. P. O. Box 30. Vic. 3166
Oaklelgh. In. AI. Es. Hu. 60. U. SA.
Hungarian. P. Hlst. 90. 92. 97.

MO~AMBIQUE

Jose Luis Lobao Tello. Caixa Postal
1319. Maputo. (A) Po. In. T. 60. 2C.
African wild life 90. 92. 93. 94.

CANADA

2763 -

BRASIL

1281 -

Annita Caldas Costa Moreira, Rua AImlrante Carlos Tinoco, n.o 63. 23020
Barra de Guaratlba. RIo de Janeiro.
R. J. (A) Po. Es. In. T. N. 1. 5. 59.
60. 63. 64. 66. 67. 67B. 66. 7,E3. 74.
,81 . 82. T51.
2160 - Geraldo Jose Vo[pao. Calxa Postal
223 . 88200 Paranagua (PR). (M) T.
60. N. 23. C. Verde. IIhas do Canal.
Man.
2768 - Jose Manuel Pereira Henriques. PO
Box 255. SAo Vicente CEP. 11301.
(M/A) Po. Fr. It. In. T. C. 60 N. U.
1.15. Temas: '5 (CEPT), T13. R. de
JRnelro e S. Vicente (cldades) 90.
RHM. 94.

1493-lnAclo Rosado Grllo. CIVall d'Usc6,
4-3 .&. 46014. Valencia. (M) Po. Fr, In.
Es. T. C. V. 60. 66. N. 1. 2C. 15. 19.
28. T1. 90. 94.
2597 - Or. Emilio Xandre. Plaza Espana, 2_1.°_
-2.&. L10ret de Mar. Gerona. (M) Po.
It. Fr. In. Es. T. 60. 1. 90.
2757 - Julio Caballero Ramirez. Calle Pantano. 58 Terrassa (Barcelona). T. C.
V. 60. N. U.
2765 -.Jorge Subirats Olive. Calle Carmen
21-1.-2." (B 08001) . Apa-rtado Correos 1513. 080ao Barcelona. Po. Fr. It.
Es. 60 V. C. N. 65 de 19 (mayor can-

B. V. Thomas . POB 23151. Vancouver
AMF BC. V7B IV6.
CHECOSLOVAQUrA

27'50 -

Ing. Vladimir Telka.
24-080 01 Presov.

M.

2'/64 -

Jose GarcIa Mora. P. O. Box 7138.
Correlo Central. Zona Postal 1000.
San Jose - Costa Rica - America
Central. Es. T. 60. 3. N. 60 s/carta
Temas de 3.

ESTADOS UNIDOS DA AMtAICA

2420 -

Ge.orge Alevlzos. 2800 28th Street.
SUIte n. 323. Santa Monica. CA 90405.
Stamp Dealer.
FRA~A

2759 -

Belchlor A. 39 bls Rue de L'Anclenne
Comedie. 4300 Le Puy.
2761 -Ouarte Jorge Monteiro. 6, Rue Magellan. 75008 Paris. Po. Fr. 60. 1.
Tema Europa 21. 90.
2770 - MArio Ant6nlo F. R. IIha. 77-81 Av.
Arlstlde Briand. Montrouge 92120.
T. C. V. 60. N. U. 1. 21 . 38. Tema
Cinema 90. 94.
.NGLATERRA

1380 -

Espa~o a dlsposh;ao de todos os leitores Que podem aQul inserlr
o seu anuncio ao pte~o econ6mico de 25$00 POt Ifnha.

Folhinhas com os mais be·
los carimbos de Portugal Estavam edltasas ate final de
1985 mals de 500 folhlnhas
com marcas diferentes. Salvo
o numero um, esgotada (e Que
compramos por multo bom
pret;o) , estA a tempo de adQuirir todo a conjunto. 'Em distrlbuit;ao um catalogo-pre~ario,
que enviaremos gratis a simples pedldo, bem como amostras para quem nao as conhet;a. Sergio W. de Sousa SImoes - 2500 Caldas da Ralnha.

Pret;cirio de Sobrescritos do
Europa de ·Leste. Ofere~o
aDs melhores preQos series Primeiro Oia de Portugalnovas tematicas ou outras, Se colecciona os envelopes
incluindo novidades. F. Lou- editados pelos correios (ou
reiro, Rua Eng.o Ferreira Mes- pensa coleccionar). todos com
Quita, lote A - 1.° 0 - 1000 series completas, nao delxe
de solicltar este precario. SerLisboa.
gio W. de Sousa S:moes2500 Caldas da Rainha.
Selos vendo e compro, novos e usados. Continente e
Selos vendo. Novos e usaex-coI6nlas. Bons pregos. M.
Leitao. Rua H. Lote 19-1.° dos de Portugal com 60 % de
Frente. Casal S. Bras, 2700 desconto. Jose Luis Malheiro
Casa da Quinta. Carde. 4620
Amadora .
Lousada.

Compro e vendo selos novos e usados, Portugal e Co16nias, Novos Parses LIngua
Lusa e Estrangelros, assim
como todos os Temas, Blocos,
Sobrescritos, etc. Remeta Listas em duplicado e selo 22$50
para res posta a: Silva Pereira,
Rua Ant6nlo Nobre, 43-2.°, Oto .
- 1500 Llsboa - Tel. 784816.

Novas emlssoes de todo 0
mundo pOr parses e temasEsta e uma das nossas grandes especialidades! Melhores
pre~os e desejo de servlr
bem. Pe~a circular de inscrlcao prontamente enviada. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Ralnha.

Nespora,

COSTA RICA

ESPANHA

22

Jose Carlos M. Sequeira. Flat 4. Gardens Mansions, 6 Beelaerts Street
Troyeville 2094 Johannesburg.

BOlSA FILATEllCA

British Library. Lending Oiv. Accessions Dept. Boston Spa Yorks LS 23
7 QB.

CATALOGOS YVERT 1986
- Conjunto completo ou vendido por volumes , temos sempre em «stock». Peca precos.
remetendo selo para a res·
posta. Sergio W. de Sousa SImoes - 2500 Caldas da Ralnha.

PRECARIO DE S~RIES NOVAS ESTRANGEIRAS 2.&
PARTE (I-Z). Acaba de aparecer Contem a descrlminacao de cerca de 10 000 series
APELAvAO
de parses compreendidos en2685 Sacavem 'Telef. 2571326 tre as letras I a Z. Oezenas
de temas especiflcados, mals
de cern parses! Para 0 receVoc€! que sabe escolher ... ber envie 65$00 (estrangelro
pois claro! Escolhe folhas em o eQulvalente a $2 .00 USA)
COMPRO «Lusradas» (Por- formato internacional nos mo- mesmo em selos como comtugal). cartas, postals, ambu- delos Normal, Extra ou Luxo, participacao nos gastos de
IAncias, carimbos franceses, para montagem das suas co- envio, e Que pode descontar
nomlnatlvos, ensaios, provas , leccoes, editadas por Sergio no seu primeiro pedido. Oigaerros, blocos, paQuebots .
W. de Sousa SimoGs - 2500 -nas se recebeu a 1.& parte
Inscrl~oes
marglnais : im- Caldas da Rainha. Amostras deste prec;:ario. (A·H) . S~R ·
pressores e numeros de obras. contra esc. 80$00 para despe- GIO W. DE SOUSA SIMOES
Resposta : Apartado 90. 2751 sas, logo deduzidos na prl- Telefone 31248 2500
Cascais Codex.
meira compra.
Caldas da Rainha.

COMPRO-TROCO Pe~as
circuladas da Companhla de
Mo~amblque, Nlassa, LourenQo Marques, Quelimane, Klonga, Zambezla. Respondo sempre ;Paulo Sa Machado - Rua
Olreita das Camplnas, 33 4100 PORTO.

LIVROS, REVISTAS E JORNAIS SOBRE FILATELiA.
PAULO ·KROGER
Av. Brasilia, 6_1.° ESQ.o
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LIVROS, REVISTAS E JORNAIS SOBRE FILATELiA.
PAULO ·KROGER
Av. Brasilia, 6_1.° ESQ.o
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Selos novos em circulacao
Em liquidaOao dos seus
pedidos de selos ou material
filatelico, pode enviar·nos selos das emissoes de Portugal,
para uso na correspondancla.
Uma boa ocaslao para desfazer·se do aue tiver a mais.
Sergio W. de Sousa Simoes
- 2500 Caldas da Rainha.
Tiras plasticas e classifica·
dores E todo 0 restante
material filatelico. Em distrlbulcao gratulta, urn precarlo
que Ihe sera remetldo com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2500 Caldas
da Ralnha.
QUERO POSTAIS ILUSTRADOS DOU SELOS OUFDC
PORTUGUESES ·EM TROCA
MASCARENHAS
R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.°
1885 MOSCAVIDE
Pacotes com selos tematicos e por palses - 0 mais
completo conjunto de temas
jamals apresentado. Soliclte
preoario. Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Raniha.

.Filatelia Lusitana». Compro
o N.o 2. Resposta ao Clube ao
n.O 300.

COMPRO revistas eMercado Filatelico» das 1.... 3." e
4." series e os n.o 1 a 11. 15
e 16 da 2." serie; «Selos &
Moedas. n.O 2 a 14. 25 a 27
e 32; «Filatelia Tematica» n.o
54 e 74/75 e os Suplementos
de 1975 e de 1976; .Portugal
Filatelico», das 1.a e 2." series
e os n.o 1, ii, 30 e 31 da 3."
serie.
Resposta a F. Ideias - R.
Rosalia de Castro. 1-2.° Esq.
- 1700 LlSBOA ou pelos
Tels. 562112 ou 713808.

PRE<;ARIO POR PArSES Se V. colecciona qualquer pais
est-rangeiro, desde Afeganistao a Zimbabwe. interessa-Ihe
receber este nosso precario,
repleto de series completas
novas. Descreve mais de 280
paises e perto de 100 temas,
num total de cerca de 24.000
series diferentes. Para 0 receber. envie Esc. 80$00, reembolsaveis no primeiro pedido.
Para 0 estrangeiro remeter 0
equivalente a $5,00 USA
(aviao), ou $2.00 USA (super·
ficie). SERGIO W. DE SOUSA SIMOES- 2500 CALDAS
DA RAINHA.

Compro selos, postais, cartas, clntas de jornais, etc .•
Portugal e Ulramar. em especial Macau. Timor. C." Mocamblque. Nyassa, Tete. Zambezia.
Precario de series compleKionga, Congo. Cabinda.
J. Trindade - Tel. 2515949. tas novas de PortugalApartado 582. Portela - 2685 Abrangendo 0 perrodo de
1953 a 1985, e muitas ante·
Sacavem.
riores. Envia·se gratis. Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
VENDO CONJUNTO DE SE- Caldas da Rainha.
RIES COMPLETAS NOVAS
CAS TEMATICAS MAIS 01VULGADAS, DA POLONIA,
Compro selos, cartas, posHONGRIA E OUTROS PArSES tais e outro materia! filatelico.
LESTE. TOTAL CERCA 5.000 ColecoOes e boas peoas isoFR. YVERIT. VENDO BARATO ladas. J. Trindade. Apartado
PRECO A COMBINAR. - TH. 582. Urb. da Portela. 2685
883431.
I Sacavem. Tel. 251 59 49.
24

PREQARIO TEMATICO Desde Arqueologia, Arte, Astro, Aves, AviaCao, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Tu·
rismo, Telecomunicacoes, Uniformes, Vefculos Motorizados
e Xadrez, de tudo vai encontrar no preoario tematico agora em distribuiCao. Tern mais
de 280 palses, cerca de 100
temas e 24.000 series diferentes. Para 0 receber envie Esc.
80$00. reembolsavels no prlmeiro pedido. Para 0 estrangeiro remeter 0 equivalente
a $5,00 USA (avlao) ou $200
USA (superflciel. SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

Compro a born preoo os selos n.O 9b, 17, 28b, 52a e 131a
de Macau (enumeracao Catalogo Eladio de Santos)' novos.
Luis Miguel Ferreira. Usboa.
Tel.: 767146/7/8/9.

Espanhol e s6cio do C. F. P.
deseia trocas com filatelistas
portugueses. Sinforiano Sarda
- Avenlda Pere el Cerimonios
23-A-4.0 8." Reus - Espanha.
Deseio trocar series novas
e usadas de palses socialistas
por series novas e usadas de
Portugal Angola, Cabo Verde
e Mocambique. Catalogo Yvert.
Correspondancla em Espanhol
e !nglas Michal Szymanluku1. 1 Maja 39-12 17-200
Hajn6wka Pol6nla.
TEMOS EM «STOCK», MILHARES DE SERIES ESTRANGEIRAS NOVAS - iTodos os
paises, todos os temas. Denteadas, nao denteadas. Blocos.
Qualquer que seja 0 pafs ou
0 tema que colecclona, experlmente envlar-nos a sua IIsta
de faltas. Filatelia S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
I CALDAS OA RAINHA.

CAToALOGOS YVERT DE
T·roco selos novos e usados
de Portugal, e vendo meus du- AN OS ANTERIORES - Dispoplicados de Portugal em se- nho de varios conjuntos. Reries completas novas e blocos meto preoos a pedido. Queira
e tematicas em series novas enviar selo para a resposta.
de DESPORTOS, ASTROFILIA, Sergio W. de Sousa Simoes
FLORA. FAUNA e EUROPA - 2500 Caldas da Rainha.
com born desconto. Aceito em
troca postais de CASTELOS
DE PORiTUGAL e ARQUEO.
Troco/ compro. Selos novos
LOGIA de preferancia antigos.
de Borboletas de todo 0 munAlberto Abrantes Estrada
do. Series novas completas.
da Beira, 651-1 .° Alto de
F!D.C. Blocos. Marcas espe·
S. Joao 3000 COIMBRA.
ciais. Dou America do Sui,
Centro e Norte, Caribe e bor·
boletas novas.
Sou coleccionador ae selos
Jorge Eduardo Bolai'ias. P.
usados de Portugal e de parses de Lingua Portuguesa. De- O. Box 825. Guadalupe 2100,
seJo trocar selos. Ofereoo se- Costa Rica.
los do Brasil e de outros Ipalses. aslm com outras peoas
fi·latelicas».
Coleccionista avanzado busAfonso Celso Marino Gui- ca cor.responsales para canje
maraes. Rua Chui. 200. Altos de sellos nuevos 0 usados.
do Ja'rdim Paulista. 14090- base catalogos Yvert-ScottRibeirao Preto (SP). Brasil.
-Michel. Necesita Novedades
de Europa occidental. tema
Europa. ·Ofrece novedades de
COMPRO revistas «Mercado Argentina y paises sudameFi./atelico» das 1.... 3." e 4." ricanos. - Unicamente corres·
series e os n.os 1 a 11. 15 e pondencia via aerea Certifi16 da 2." serie; «Selos & Moe- cada. Maxima seriedad VIC·
das» n.· 1 2 a 14, 25 a 27 e 32; TOR HUGO MIRALPEIX-Ca«Filatelia Tematica» n.· 54 e silla de Correo N.o 96 - 4400
74/75 e os SUJplementos de - SALTA - Argentina.
1975 e de 1976; ....Portugal
Filatelico», das i." e 2." series e os n.OS 1, ii, 30 e 31
Troco 150/ 300 Portugal au
da 3." serie.
Espanha. Cou Mlia e Europa
Re~posta a F. Ideias - R.
Rosalia de Castro, 1-2.° Esq. Ocidental. Renato D'incecco
- 1700 LlSBOA ou 'pel os - Via -Cavour 70-65.100 Pescara Italia.
Tels. 562112 ou 71 38 08.

·Greetings from Portugal!
I sell mint and ·used com·
plete sets, souvenir sheets,
F. D. C.. booklets. btlndles
commemorative stampe and
smail size stamps of Portugal.
Price list will be send un·
der request.
Attention, ,please: exchange
proposal can't be accepted.
Please 'USe Michel. Yvert and
Scott catalogs, and write in
english or french. "Phank you
all in advance.
Send your letters to Pedro
Jose Waddington Peters - Av.
Joao Cris6stomo. 81-4.°
1000 Lisboa (Portugal).

Se e revendedor - Temos
em distribuicao gratuita urn
preoario de paeotes com selos, tematicos e outros, alem
de todo 0 material filatelico,
e que natural mente Ihe Interessa. Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Rainha.
NOS NAO VENDEMOS MJ.ENAS PACO"PES DE TT"IRAS
PLASTICAS,DAMOS TAM·
BEM! Igualmente classificadores, e pacotes de selos tematicos (mais de duas dezenas
de temas diferentes). Peca a
circular .QUERO RECEBER
OOMPLETAMEN~E
GRATIS •.
Filatelia SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

Selos de FRANCA
•
(Novas e 'Usados,qual'q uer epQica)
PECA AS MINHAS LAS"J1AS MENSAIS
GRATIS
Y. GAUTRON 8402 R. JEt\N LEBLOND
95130

FHANCONVILLE

FRANCA

25

Selos novos em circulacao
Em liquidaOao dos seus
pedidos de selos ou material
filatelico, pode enviar·nos selos das emissoes de Portugal,
para uso na correspondancla.
Uma boa ocaslao para desfazer·se do aue tiver a mais.
Sergio W. de Sousa Simoes
- 2500 Caldas da Rainha.
Tiras plasticas e classifica·
dores E todo 0 restante
material filatelico. Em distrlbulcao gratulta, urn precarlo
que Ihe sera remetldo com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2500 Caldas
da Ralnha.
QUERO POSTAIS ILUSTRADOS DOU SELOS OUFDC
PORTUGUESES ·EM TROCA
MASCARENHAS
R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.°
1885 MOSCAVIDE
Pacotes com selos tematicos e por palses - 0 mais
completo conjunto de temas
jamals apresentado. Soliclte
preoario. Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Raniha.

.Filatelia Lusitana». Compro
o N.o 2. Resposta ao Clube ao
n.O 300.

COMPRO revistas eMercado Filatelico» das 1.... 3." e
4." series e os n.o 1 a 11. 15
e 16 da 2." serie; «Selos &
Moedas. n.O 2 a 14. 25 a 27
e 32; «Filatelia Tematica» n.o
54 e 74/75 e os Suplementos
de 1975 e de 1976; .Portugal
Filatelico», das 1.a e 2." series
e os n.o 1, ii, 30 e 31 da 3."
serie.
Resposta a F. Ideias - R.
Rosalia de Castro. 1-2.° Esq.
- 1700 LlSBOA ou pelos
Tels. 562112 ou 713808.

PRE<;ARIO POR PArSES Se V. colecciona qualquer pais
est-rangeiro, desde Afeganistao a Zimbabwe. interessa-Ihe
receber este nosso precario,
repleto de series completas
novas. Descreve mais de 280
paises e perto de 100 temas,
num total de cerca de 24.000
series diferentes. Para 0 receber. envie Esc. 80$00, reembolsaveis no primeiro pedido.
Para 0 estrangeiro remeter 0
equivalente a $5,00 USA
(aviao), ou $2.00 USA (super·
ficie). SERGIO W. DE SOUSA SIMOES- 2500 CALDAS
DA RAINHA.

Compro selos, postais, cartas, clntas de jornais, etc .•
Portugal e Ulramar. em especial Macau. Timor. C." Mocamblque. Nyassa, Tete. Zambezia.
Precario de series compleKionga, Congo. Cabinda.
J. Trindade - Tel. 2515949. tas novas de PortugalApartado 582. Portela - 2685 Abrangendo 0 perrodo de
1953 a 1985, e muitas ante·
Sacavem.
riores. Envia·se gratis. Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
VENDO CONJUNTO DE SE- Caldas da Rainha.
RIES COMPLETAS NOVAS
CAS TEMATICAS MAIS 01VULGADAS, DA POLONIA,
Compro selos, cartas, posHONGRIA E OUTROS PArSES tais e outro materia! filatelico.
LESTE. TOTAL CERCA 5.000 ColecoOes e boas peoas isoFR. YVERIT. VENDO BARATO ladas. J. Trindade. Apartado
PRECO A COMBINAR. - TH. 582. Urb. da Portela. 2685
883431.
I Sacavem. Tel. 251 59 49.
24

PREQARIO TEMATICO Desde Arqueologia, Arte, Astro, Aves, AviaCao, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Tu·
rismo, Telecomunicacoes, Uniformes, Vefculos Motorizados
e Xadrez, de tudo vai encontrar no preoario tematico agora em distribuiCao. Tern mais
de 280 palses, cerca de 100
temas e 24.000 series diferentes. Para 0 receber envie Esc.
80$00. reembolsavels no prlmeiro pedido. Para 0 estrangeiro remeter 0 equivalente
a $5,00 USA (avlao) ou $200
USA (superflciel. SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

Compro a born preoo os selos n.O 9b, 17, 28b, 52a e 131a
de Macau (enumeracao Catalogo Eladio de Santos)' novos.
Luis Miguel Ferreira. Usboa.
Tel.: 767146/7/8/9.

Espanhol e s6cio do C. F. P.
deseia trocas com filatelistas
portugueses. Sinforiano Sarda
- Avenlda Pere el Cerimonios
23-A-4.0 8." Reus - Espanha.
Deseio trocar series novas
e usadas de palses socialistas
por series novas e usadas de
Portugal Angola, Cabo Verde
e Mocambique. Catalogo Yvert.
Correspondancla em Espanhol
e !nglas Michal Szymanluku1. 1 Maja 39-12 17-200
Hajn6wka Pol6nla.
TEMOS EM «STOCK», MILHARES DE SERIES ESTRANGEIRAS NOVAS - iTodos os
paises, todos os temas. Denteadas, nao denteadas. Blocos.
Qualquer que seja 0 pafs ou
0 tema que colecclona, experlmente envlar-nos a sua IIsta
de faltas. Filatelia S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
I CALDAS OA RAINHA.

CAToALOGOS YVERT DE
T·roco selos novos e usados
de Portugal, e vendo meus du- AN OS ANTERIORES - Dispoplicados de Portugal em se- nho de varios conjuntos. Reries completas novas e blocos meto preoos a pedido. Queira
e tematicas em series novas enviar selo para a resposta.
de DESPORTOS, ASTROFILIA, Sergio W. de Sousa Simoes
FLORA. FAUNA e EUROPA - 2500 Caldas da Rainha.
com born desconto. Aceito em
troca postais de CASTELOS
DE PORiTUGAL e ARQUEO.
Troco/ compro. Selos novos
LOGIA de preferancia antigos.
de Borboletas de todo 0 munAlberto Abrantes Estrada
do. Series novas completas.
da Beira, 651-1 .° Alto de
F!D.C. Blocos. Marcas espe·
S. Joao 3000 COIMBRA.
ciais. Dou America do Sui,
Centro e Norte, Caribe e bor·
boletas novas.
Sou coleccionador ae selos
Jorge Eduardo Bolai'ias. P.
usados de Portugal e de parses de Lingua Portuguesa. De- O. Box 825. Guadalupe 2100,
seJo trocar selos. Ofereoo se- Costa Rica.
los do Brasil e de outros Ipalses. aslm com outras peoas
fi·latelicas».
Coleccionista avanzado busAfonso Celso Marino Gui- ca cor.responsales para canje
maraes. Rua Chui. 200. Altos de sellos nuevos 0 usados.
do Ja'rdim Paulista. 14090- base catalogos Yvert-ScottRibeirao Preto (SP). Brasil.
-Michel. Necesita Novedades
de Europa occidental. tema
Europa. ·Ofrece novedades de
COMPRO revistas «Mercado Argentina y paises sudameFi./atelico» das 1.... 3." e 4." ricanos. - Unicamente corres·
series e os n.os 1 a 11. 15 e pondencia via aerea Certifi16 da 2." serie; «Selos & Moe- cada. Maxima seriedad VIC·
das» n.· 1 2 a 14, 25 a 27 e 32; TOR HUGO MIRALPEIX-Ca«Filatelia Tematica» n.· 54 e silla de Correo N.o 96 - 4400
74/75 e os SUJplementos de - SALTA - Argentina.
1975 e de 1976; ....Portugal
Filatelico», das i." e 2." series e os n.OS 1, ii, 30 e 31
Troco 150/ 300 Portugal au
da 3." serie.
Espanha. Cou Mlia e Europa
Re~posta a F. Ideias - R.
Rosalia de Castro, 1-2.° Esq. Ocidental. Renato D'incecco
- 1700 LlSBOA ou 'pel os - Via -Cavour 70-65.100 Pescara Italia.
Tels. 562112 ou 71 38 08.

·Greetings from Portugal!
I sell mint and ·used com·
plete sets, souvenir sheets,
F. D. C.. booklets. btlndles
commemorative stampe and
smail size stamps of Portugal.
Price list will be send un·
der request.
Attention, ,please: exchange
proposal can't be accepted.
Please 'USe Michel. Yvert and
Scott catalogs, and write in
english or french. "Phank you
all in advance.
Send your letters to Pedro
Jose Waddington Peters - Av.
Joao Cris6stomo. 81-4.°
1000 Lisboa (Portugal).

Se e revendedor - Temos
em distribuicao gratuita urn
preoario de paeotes com selos, tematicos e outros, alem
de todo 0 material filatelico,
e que natural mente Ihe Interessa. Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Rainha.
NOS NAO VENDEMOS MJ.ENAS PACO"PES DE TT"IRAS
PLASTICAS,DAMOS TAM·
BEM! Igualmente classificadores, e pacotes de selos tematicos (mais de duas dezenas
de temas diferentes). Peca a
circular .QUERO RECEBER
OOMPLETAMEN~E
GRATIS •.
Filatelia SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

Selos de FRANCA
•
(Novas e 'Usados,qual'q uer epQica)
PECA AS MINHAS LAS"J1AS MENSAIS
GRATIS
Y. GAUTRON 8402 R. JEt\N LEBLOND
95130

FHANCONVILLE

FRANCA

25

Clube Filatelico de Portugal

NOVIDADES

Para compiletar uma segunda co·le,cc;:ao do Boletim do C)ube Filatelico de Poriugal patrim6nio da Bilb\li'oli'eca do nosso Olu-be, falltam os
numeros 3 e 4, o~ quais desejamos -adquirir.
Sol\ioitamos 'a quem disp'onha desses exempla,res, qUte Ijndirque para
a Sede do OFP ·as condic;:6es da sua cedenci'a.

MANCOLISTAS
ASSINATURAS

Mercado Filatellco de Lisboa
Rua do Crucifixo, 26 - Telef. 324891
1100 LlSBOA

QUALQUER
PAIS

Variado sortldo de series completas
e selos isolados, de Portugal
e Ultramar
Todo 0 material necess6rio
ao Filatelista
Albuns de Portugal, Ultramar
Edi~8es Domingos do Sacramento

I TEMA

CONTAcrrE~NOS

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

SOMOS ESPECIALISTAS
em peyas olassicas, sallies antigas e
modemas de todos as paises

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangelro
Novidades. Tern4ticos.
Sobrescritos de 1.° dia

Temos estabelecido 'Um Servi90 de abono
a Novidades

TODO 0 MATERIAL FILATII!LlCO

Solicite 0 envio GRATUITO dos nossos
oata'logos de venda

DOMINGOS DO SACRAMENTO

PORTUGAL - COLoNIAS
ESTRANGEIRO

SELOS
PORTUGAL, EX-OOLONIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
S~RIES, ETC.

H. Sanlos Viegas

BaSlos I Campos, Ida.
R. Marla Andrade, 55 -

1100 LlSBOA

RUA 1.° DEZEMBRO, 45.3.°
TELEF. 365852
1200 LISBOA

Tel. 8341 08
PORTUGAL

FllATELIA lLACH, S. l.
Fundada em 1915 70 anos de ·experi€mcia ,
Diagonal, 489 - 08029 BARCELONA (ESPAt'JA)

..........................................

Colecciono .........................................................................................
Nome ................................................................................................ .
Domicilio ...........................................................................................
Localidade .........................................................................................
Assinatura ...... --_._-_.-- .... ------------------------_ ......... ------------_ ... _.... _.. -_ ....... -_ .... _----_ .... ----

FILATELIA RAPOSO
(No centro de Lisboa Junto aos Servi~os de ,Filatelia dos CTT)

•
•
•

CASA A. MOLDER
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101,3.° -

TUDO

1200 L1SBOA -

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAISES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TEuEF.

•
321514

FILATELIA

SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA·
• TURA PARA QUALQUER lEMA OU PAIS

COMPRA -

VENDA

Execu~Ao rapida de pedidos por correspond6ncia

•
•
•

PAGA BONS PREQOS POR SELOS: KILOS, OENllOS IE LOl1ES.
VENDA DE SELOS DE PORiTlUGAL E EX..COLONIAS, 'EM
SERIES E AVULSO, NOVOS OU USADDS.
TODO 0 MATlER'IAL FILAli~LlCO IE NUMISMAT.\'OO NACIONAL
E ESTRANGEIRO.
GRANDE VARIEDADE DE PAOOToES ODM SELOS PoERFEITOS
E AT:BAOTNiOS.
AllENDE MANlCOl!ISTAS. EXBCUCPJD RA:PIDA.
LlSTAS DE OFER~AS EM -DIS1HIBUICAO GRATUI"A.
ENVID DE 6NCOMENDAS PELO ODRREIO.

AV. ,DEFENSORES DE CHAVES, 3, 7.D , DT.o

-

T>EL.

53 86 70

-

1000 LlSBOA

Clube Filatelico de Portugal

NOVIDADES

Para compiletar uma segunda co·le,cc;:ao do Boletim do C)ube Filatelico de Poriugal patrim6nio da Bilb\li'oli'eca do nosso Olu-be, falltam os
numeros 3 e 4, o~ quais desejamos -adquirir.
Sol\ioitamos 'a quem disp'onha desses exempla,res, qUte Ijndirque para
a Sede do OFP ·as condic;:6es da sua cedenci'a.

MANCOLISTAS
ASSINATURAS

Mercado Filatellco de Lisboa
Rua do Crucifixo, 26 - Telef. 324891
1100 LlSBOA

QUALQUER
PAIS

Variado sortldo de series completas
e selos isolados, de Portugal
e Ultramar
Todo 0 material necess6rio
ao Filatelista
Albuns de Portugal, Ultramar
Edi~8es Domingos do Sacramento

I TEMA

CONTAcrrE~NOS

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

SOMOS ESPECIALISTAS
em peyas olassicas, sallies antigas e
modemas de todos as paises

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangelro
Novidades. Tern4ticos.
Sobrescritos de 1.° dia

Temos estabelecido 'Um Servi90 de abono
a Novidades

TODO 0 MATERIAL FILATII!LlCO

Solicite 0 envio GRATUITO dos nossos
oata'logos de venda

DOMINGOS DO SACRAMENTO

PORTUGAL - COLoNIAS
ESTRANGEIRO

SELOS
PORTUGAL, EX-OOLONIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
S~RIES, ETC.

H. Sanlos Viegas

BaSlos I Campos, Ida.
R. Marla Andrade, 55 -

1100 LlSBOA

RUA 1.° DEZEMBRO, 45.3.°
TELEF. 365852
1200 LISBOA

Tel. 8341 08
PORTUGAL

FllATELIA lLACH, S. l.
Fundada em 1915 70 anos de ·experi€mcia ,
Diagonal, 489 - 08029 BARCELONA (ESPAt'JA)

..........................................

Colecciono .........................................................................................
Nome ................................................................................................ .
Domicilio ...........................................................................................
Localidade .........................................................................................
Assinatura ...... --_._-_.-- .... ------------------------_ ......... ------------_ ... _.... _.. -_ ....... -_ .... _----_ .... ----

FILATELIA RAPOSO
(No centro de Lisboa Junto aos Servi~os de ,Filatelia dos CTT)

•
•
•

CASA A. MOLDER
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101,3.° -

TUDO

1200 L1SBOA -

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAISES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TEuEF.

•
321514

FILATELIA

SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA·
• TURA PARA QUALQUER lEMA OU PAIS

COMPRA -

VENDA

Execu~Ao rapida de pedidos por correspond6ncia

•
•
•

PAGA BONS PREQOS POR SELOS: KILOS, OENllOS IE LOl1ES.
VENDA DE SELOS DE PORiTlUGAL E EX..COLONIAS, 'EM
SERIES E AVULSO, NOVOS OU USADDS.
TODO 0 MATlER'IAL FILAli~LlCO IE NUMISMAT.\'OO NACIONAL
E ESTRANGEIRO.
GRANDE VARIEDADE DE PAOOToES ODM SELOS PoERFEITOS
E AT:BAOTNiOS.
AllENDE MANlCOl!ISTAS. EXBCUCPJD RA:PIDA.
LlSTAS DE OFER~AS EM -DIS1HIBUICAO GRATUI"A.
ENVID DE 6NCOMENDAS PELO ODRREIO.

AV. ,DEFENSORES DE CHAVES, 3, 7.D , DT.o

-

T>EL.

53 86 70

-

1000 LlSBOA

c.

LINDNER

SANTANA

FILATELIA TEMTICA OU POB PAfSES

o M8L:HOR AT~ A DATA PAHA ~PRESENTACAO

GRANDE STOCK

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfSES ESTRANGEIROS

NA.-O TEMOS TU.DO, MAS TEMOS DE TUDO
EXEGUTAMOS MANCOLISTAS

PECAM PRECARIOS

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em ser·ies 'completas, novas, e sem rcharneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos mel'hores

E PRESErRVA9AO DOS SELOS NOVOS

FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICA!DORES E CAPAS

•

'Pre~s

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA LlBERDADE, 1~ .1.·
(Metro: AVENIDA)
1200 LIS B 0 A-Telef. 561539

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGOS ELADIO DE SANTOS

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

SELOS·MOEDAS
.
COMPRA

A VENDA
1.·

Volume

-

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL E INSULAR,
E DE MACAU
48.& 6di y80. 1987 .. ................ .. .. .... .............

700$00
Pelo Co:r:reio: Porte e 'reg:isto 145$00; ·8 ,cobranya ma~s 52$50
2.·

Volume

-

SELOS DO EX""ULTRAMAH PORlUGUi:S E DOS
NOVOS PArSES DIE EXPRESSAO PORTUGUESA

47.a Ed.iyBO. 1986 ..... ...... .. .......... ... .. .. .. ....... 800$00
Pe'l o Correia: Porte e 'registo 145$00; '8 cobranQa mais 52$50
HUA BERNARDO l'IMA, 27 1100

LISBOA

TEL. 549725

Praca Mouzinho de Albuquerque
Centro Comercial Brasilia
Sala 911-9.·
4100 PORTO

a

-

VENDE
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Cal~ada do Carmo, 25, s/loja Esq.
Junto 80 Rosslo

Teler. 365207 - 32 3513 -
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c.

LINDNER

SANTANA

FILATELIA TEMTICA OU POB PAfSES

o M8L:HOR AT~ A DATA PAHA ~PRESENTACAO

GRANDE STOCK

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfSES ESTRANGEIROS

NA.-O TEMOS TU.DO, MAS TEMOS DE TUDO
EXEGUTAMOS MANCOLISTAS

PECAM PRECARIOS

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em ser·ies 'completas, novas, e sem rcharneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos mel'hores

E PRESErRVA9AO DOS SELOS NOVOS

FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICA!DORES E CAPAS

•

'Pre~s

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA LlBERDADE, 1~ .1.·
(Metro: AVENIDA)
1200 LIS B 0 A-Telef. 561539

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGOS ELADIO DE SANTOS

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

SELOS·MOEDAS
.
COMPRA

A VENDA
1.·

Volume

-

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL E INSULAR,
E DE MACAU
48.& 6di y80. 1987 .. ................ .. .. .... .............

700$00
Pelo Co:r:reio: Porte e 'reg:isto 145$00; ·8 ,cobranya ma~s 52$50
2.·

Volume

-

SELOS DO EX""ULTRAMAH PORlUGUi:S E DOS
NOVOS PArSES DIE EXPRESSAO PORTUGUESA

47.a Ed.iyBO. 1986 ..... ...... .. .......... ... .. .. .. ....... 800$00
Pe'l o Correia: Porte e 'registo 145$00; '8 cobranQa mais 52$50
HUA BERNARDO l'IMA, 27 1100

LISBOA

TEL. 549725

Praca Mouzinho de Albuquerque
Centro Comercial Brasilia
Sala 911-9.·
4100 PORTO
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TIMS HAWID DESDE 160$00
...........
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LUPAS 250$00
PINCAS 60$00
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FILATELIA E NUMISMATICA
SIMARRO, LOA;
SELOS

-

MOEDAS OBJECTOS

MEDALHAS
DE

-

Leuchtturm ( Farol)
SO UM BOM ALBUM PR011EGE A SUA COUECQAO • FAROL
~ ESSE ALBUM •
PROTEGE E VALORIZA A SU'A COLECQAO
Album de Portugal, folhas formato internacional, com tka protectora para os selos
(SF), sem tira (N)
N
SF

Periodo 1910-1944
Periodo 1945-1969
Periodo 1970-1979
Periodo 1980-1985
,Perfodo 1890-1975 A)
AC(o'res
1980-1985
Madej'ra 1980-1985
Sup'lemento Pontug'al
Sup'lemenrto AC(o'res
Suplemenrto Made1jrta
Suplemento Ma'cau

NOTAS

COLECCAO

*
Catalogos naclonais e estrangelros
Classificadores -

Folhas para Albuns

Lupas -

Pincras -

-

Capas -

Charnelras

Guilhotlnas

4.400$
4.500$
5.500$
4.900$
2.400$
2.000$
2.000$
1.550$
500$
500$
520$

85
85
85
85

2.000$
2.050$
2.650$
2.420$
1.150$
1.040$
1.040$
770$
270$
270$

A) 'Este periodo compreende : Assist€mcia, Enc. Postais, Porteado etc.
NOTA:

Podemos fornecer albuns de quase todos os parses do Mundo, bern como do
tema Europa. Consulte-nos . De qualquer album podemos fornecer isoladamente os ultimos 4 anos .

---_._----

Tiras plastlcas ccHAWID» -

etc.

CAPAS / ESTOJOS
PARA OS ALBUNS

*
AllEND8MOS L1STAS DE FAiuTAS EM
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
novos e usados ate 50 % de desconto

Capa de molas (pals na lombada)
Capa de molas ·LUXUS (5 cores)
Capa de aneis EXCELLENT (5 cores)
Capa de espigao PERFECT (5 cores)
Estojo para capas (5 cores)

-----

Se ainda nao tem a nossa LI~~A DE PR~COS N.o 4, pe<;a·nos e teremos muito gosto
em envla-Ios gratultamente pelo correio.

A FAROL ·I'ancou urn iM'bum para Macau

CENTRO COMERCIAL BRASILIA

*

3.000$
2.800$
2.650$
2.250$
1.250$

a 'Pa'rtk de 1976

PRACA DE MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 113

PORTO

DL
DL
DE
DP
KA

Capas/Estojos nas cores: azul, castanho,
preto, verde e vermelho.

*
4100

----_. ----

*

SALA 911-9.°

TELEFONE

69 86 38

Macau REPRESENTANTE
PARA PORTUGAL

folhas SF 1976 -1985 ...............

2.000$

JORGE M. S. LOPES

Rua S. Nlcolau, 26·4.° Sala 3-Telef. 878360-1100 LISBOA
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FILATELIA E NUMISMATICA
SIMARRO, LOA;
SELOS

-

MOEDAS OBJECTOS

MEDALHAS
DE

-

Leuchtturm ( Farol)
SO UM BOM ALBUM PR011EGE A SUA COUECQAO • FAROL
~ ESSE ALBUM •
PROTEGE E VALORIZA A SU'A COLECQAO
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COLECCAO

*
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Pincras -

-

Capas -

Charnelras

Guilhotlnas

4.400$
4.500$
5.500$
4.900$
2.400$
2.000$
2.000$
1.550$
500$
500$
520$

85
85
85
85

2.000$
2.050$
2.650$
2.420$
1.150$
1.040$
1.040$
770$
270$
270$

A) 'Este periodo compreende : Assist€mcia, Enc. Postais, Porteado etc.
NOTA:

Podemos fornecer albuns de quase todos os parses do Mundo, bern como do
tema Europa. Consulte-nos . De qualquer album podemos fornecer isoladamente os ultimos 4 anos .

---_._----

Tiras plastlcas ccHAWID» -

etc.

CAPAS / ESTOJOS
PARA OS ALBUNS

*
AllEND8MOS L1STAS DE FAiuTAS EM
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
novos e usados ate 50 % de desconto

Capa de molas (pals na lombada)
Capa de molas ·LUXUS (5 cores)
Capa de aneis EXCELLENT (5 cores)
Capa de espigao PERFECT (5 cores)
Estojo para capas (5 cores)

-----

Se ainda nao tem a nossa LI~~A DE PR~COS N.o 4, pe<;a·nos e teremos muito gosto
em envla-Ios gratultamente pelo correio.

A FAROL ·I'ancou urn iM'bum para Macau

CENTRO COMERCIAL BRASILIA

*

3.000$
2.800$
2.650$
2.250$
1.250$

a 'Pa'rtk de 1976

PRACA DE MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 113

PORTO

DL
DL
DE
DP
KA

Capas/Estojos nas cores: azul, castanho,
preto, verde e vermelho.

*
4100

----_. ----

*

SALA 911-9.°

TELEFONE

69 86 38

Macau REPRESENTANTE
PARA PORTUGAL

folhas SF 1976 -1985 ...............

2.000$

JORGE M. S. LOPES

Rua S. Nlcolau, 26·4.° Sala 3-Telef. 878360-1100 LISBOA
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MARCOFILIA
0
SOBRESCRITOS DE 1. DIA
INTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxIMOS
CARTAS FILATELICAS
AEROGRAMAS
possuimos grande quantidade de
IIvros, revlstas e c·atalogos sobre
fIIat"elia e numlsmatlca
NACIONAL E ESTRANGEIRO
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roLECClO~

E DESCOBRIR

V

CoIeccIonar seIos ~ 1& deecobrlr
Portugal. PIIrta para ana doIcObertII com este
IIvro III'ItlnaJ ou com ..
Anualll dos
CorreloL
pClft!!gal.m Seloslln Stamps. 0 IIvro que convlda
a ler a a ver os aaIos portug_ como
expl'8llllio de culture. EdIqAo blltngue. Um
presente de prestlglo IntDmaclonaL
cartel,.. Anuala dos Correloll. Os aaIos de todo
o ano, de uma sO vez, para ear mala tacit
colecclonar. Um preaenta para quaiquer Idade.

Cartel,..

