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~ filafelia ' 
~ BARATA DRS NEUES 
Rua da Trlndade, 5 • 1.· Dt.. (Ao LBlQO do Carmo) • 1117 LISBOA - Cod •• 

TIIIf, 3171. 

lei • ~ = .~ NOVOS 
E;;mOUraade Y_de d!: 

E USADOS 

a.' · ::o...RTUGAt. e IIlT'RAMAR 
. ~ til III PalJa, .. ""*SIia ~I 

. . • ~TRAHGE'RO (PorPlilftj 
P " RANselRO -TEMArICOS 
:-

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• 1Nl'ElROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CARTAS FILATELICAS 

AEROGRAMAS 

Possulmos grande quantldade de 
IIvros, revlstas e cat4logos sobre 

fllafella e numlsmAtlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material fllat611co 
e numismatico 

Boletim do Clube Filatelico de Portugal 
I ANO XXXVIII A8R·IL / JUNHO N.O 326 I 

EDITORIAL · 
" Ums colsa e aqullo que se dese/a fazer, outra, aquilo que se pode fazer. 

{Exlstlra alguem que tenha podldo fazer sempre aquIJo que dese/arla?}. 
Por outro lado, uma colsa e aqullo que se dese/arla fazer ~, outr(J, aqulfo .que se .pode 

fazer ~. . " 
(E exls.tlra alguem que tenha podldo sempre fazer fogo tudo aquilo que Imaglnou?): 
N6s bem deselarlamos Implementar rapldamente {ou (er /a ImplementadoJ. tudo aqullo 

que temos em mente, no sent/do de efectuar altera~oes no aspecto e na forma desta 
Revlsta. " . 

Todavla, as dlflculdades varlas que se opoem, sao mals fortes que os mafs fortes 
deslgnios. . 

Dificuldades que se man/festam sobretudo no folP econ6mico. Com afeito, .no iniclo do 
corrente ano fomos desagradavelmente surpreendldos com um aumento da ordem dos 100% 
110S custos de Impressao desta Revlsta. Tal situa~ao que se apresentava Insustentavel, 
parece ter sldo agora superada mas, como e 6bvlo, causou a todos os responsaveis opro" 
fundas apreensoes e preocupacoes. . 

. Entretanto, havla necessldade de se fazer uma op~ao: contlnuar a ,prepara~ao das remo
dela~oes Imaglnadas e planeadas, por forma a serem todas lancadas simultaneamente com 
um certo tom de espectacularldade, ou fasear a sua execu~ao .8 medlda que for sendo 
posslvel lanca-Ias. 

Garant/mas nao ter hesltado mlnlmamente na escolha. E isto Iporque aceitamos a tarefa 
de orlentar esta Revlsta apenas com 0 Intuito de, na medlda das nossas flmlta~oes naturals, 
tentar fazer dela aqullo que, para n6s, pensamos que ela deva ser e persegulr os objectivos 
que Julgamos deverem ser os seus. 

Nesta conformldade, procuramos oprlmelramente dar-lhe uma certa, digamos, arruma~§o" 
E Ideaflzamos algumas sec~Qes das quais la surglram no numero anterior, wP6rtlco-, 
wReportagem» e wPolBmlca», que fem contlnui 4ade no presente, e alnda wRetrospectiva», 
remodelando a wLeglsla~ao de interesse ft7ateflco». 

Nesta edi~ao, fazem a sila aparicao, wCbm a devlda venia» e wRoteiro de exoppslcoes». 
Outras ainda, estao .pro/ectadas e serao futuramente lan~adas" 
Tambem nos preocupamos com a qualidade das textos e com a seleccao do noticiario, 

procurando nao lan~ar mao a Informa~oes de reduzldo interesse. 
No que diz respelto 80 seu aspecto, estamos a procurar melhorar a paglna~ao e 

maquetlzar;ao. Neste ultimo partIcular, estamos a ensaiar arran/os de colunas e .uma compo' 
sicao mais atractiva de tltulos e sub·titu.'os. " 

• Contlnuaremos nesta senda e mals uma vez solicitamos a colabora~ao dos leitores 
consubstanclada pelo envlo de textos, alvitres, sugestoes e crlticas. 

Finalmente, em consoniincla com" a Dlrec~ao do Clube Fllateflco de . P-O~tugah estamos 
a preparsr a nivel admlnlstratlvo, uma alterar;ao de fundo na estrutura9ao desta Revlsta. 
para a efectlvacao da qual necessitaremos de contar com a colabora~ao da Dlrec~ao-Geral 
da InforlJlacao. ~ 

A 8.e.u te.rnpo daremos os devldos pormMore.s. .' 
A. " Sliva Gama ..: 
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PORTICO 

PELA CRIAN~A 

Ha cerca de 40 anos, um caderno de 
Redacc;oes de instru~Ao prlmaria, sawo erro 
do Professor Jose Maria Gomes, preparava 
as crianc;:as para rediglrem uma carta. 

Se a memOria nAo nos atrai~oa, algumas 
frases curtas estavam incomp/etas e dava-se 
ao akJno 0 ",razer de as comp!etar. Isto no 
tempo em que a Instru1(Ao primaria tinha 
apenas 4 anos de escolaridade e se podia 
conclul-/a a saber escrever uma carta a um 
parente ou a um amigo. 

Mais recentemente, decorridos talvez 30 
anos ap6s a publlca;:Ao desse caderno, pedi
ram-nos impressos de te/egramas para que 
a professora ensinasse os alunos a preen
cM-los no cicio preparat6rlo. 

Nilo sabemos 0 que e mals diflcil: escre
ver 1.Ima carta ou preencher um te!egrama, 
mas, num e noutro caso, como dizia 0 nosso 
pai, 0 importante e exprimir 0 q,ue se pensa, 
o que se sente ou quer. Apenas uma dife
renea: no telegrama, a necessidade de sln
tese correspOndente a uma outra de nao mar
tirizar a bolsa, tanto t4m crescido as tax as 
telegraficas. 

Estes dois epis6dios separados Dor tAo 
longo intervalo atestam a preocupa(fao no 
ensino da esc rita de missivas e nAo resta 
nenhuma dlivida de que 4)Or uma crianc;a 
a escrewr cartas permite alargar-Ihe hori
zontes, estreitar re/a(fOes a distAncia, mos
trar-/ne que 0 mundo nAo acaba na casa 
dos pais nem na escola. 

E se S9 estabelecer intercAmbio entre pes
soas de lugares diferentes, trocam-se conhe
cimentos e experi4ncias repensadas quando 
se transformam na palavra esc rita. 

Como cedo se brinca com cartas e se 
misturam cartas com tlores do mesmo modo 
que se sonha com misteriosas adlvinhas, um 
certo aroma a segredo atral a crianc;:a que 
pode dizer ao papel tudo 0 que Ihe apete
cer sem olhares Indiscretos. 

Quem sabe se e por isso que alguma cor
respond~ncia da infAncia se encontra mer
gulhada no bau de alguns anciaos! 

E essas cartas de valor estimativo incal
culavel tambem podem embelezar (escreve
rlamos .. enriquecer .. se nilo nos horrorizasse 
a palavra) qualquer co/ecc;:80. 

Mas 0 reconhecimento da importAncia de 
uma men sag em ultrapassa 0 ensino oficial 
e 0 Centro de Carfdade .. Nossa Senhora do 
Per.petuo Socorro.. (Porto) edltou um pos
tal onde se evidencia a crianc;a, a carta 
e a flor, slmbolo de liberdade com que os 
pais sonham para os filhos. 

Em 19·73, no tempo em que, durante 0 
ano, s6 um dos 31 selos emitldos custava 
11$00 e

l 
os restantes tlnham -Pr'ec;os inferio

res, em tiu-se luma serie subordlnada a um 
apelo .. Pela Crianc;:a .. : 

- 9 000 000 de 1$00 
- 1 000 000 de 4$00 
- 5lQO 000 de 7$50 

Pretendeu-se chamar a atenc;Ao ,para os 
problemas de crianc;as atraws de um slmbo
IIsmo cuja leitura superficial, a de quem vll 
sem pretensao de meditar profundamente, 
nilo permite interpretac;:ao_ 

Pouco, muito pouco. Bonltinho, mas q\Je 
ganharam os .. humJ.lnados e of en didos .. com 
isso? 

Nao teria sido preferlvel que as taxas 
dos selos fossam desdobradas em duas par
celas, revertendo uma delas a favor de urna 
institui(fao que contribua efectivamente para 
o amparo a infAncia? 

E porque e que os Correios portugueses. 
it semelhan(fa de outros, e supomos que se 
pode citar a Holanda e a Sulc;a. nao fazem 
uma emissilo pr6-Juventude anual, entregan
do sobretaxa a unia ou varias dessas insli
tuic;:oes? 

Prezamos multo a Fllatelia, mas eta, de
pois de tantas machadadas, tem futuro com
prometido. NAo chegou agora a altura pro
plcla :para aj'udar aq~les que estao a cres
cer e serio os fllatelistas de amanhA? 

5 

Se os cn opodem gas tar mals de 10 000 
(!:Iez mil) contos numa Lubrapex que desa
pareceu do firmamento em tilo poucos dias, 
n80 conseguira uma recelta de metade 
(cinco mil contos) para acender uma estre
IInha no mundo da infAncia desprotegida? 

~ com essa esperanc;:a que reproduzimos 
o citado postal do Centro de Caridade 
.. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro .. e qlle 
nos perdoem os "puristas.. da m~imafi\ia 
se e/e nao obedece as suas regras. 

Apenas isto pretendemos: Pe/a Crlanc;a:. 
realmente ••• 

ALVES COELHO 
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HOTEl RO DE EXPOSlt; ,oE;S 

) , o 0'1 
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Inlciamos neste numero mals um,a rubrlca a qual, como 0 titulo sugere, 'se destlna 
a divulgar a realiza~iio rle certames filattjlicos em Portugal e no oestrangelro. c ( 

Nela ' .publlcaremos com a malor satlsfa~iio, as notas sobre futuros certames que nos 
torem enviadas, bem como apontament08 relativos a mostras que /a tlveram lugar. 

Asslm, exortamos as comlssoes organizadoras e oS comlssarlos de exposl~oes, e alnda 
os nossos cons6cios e leltores como simples vlsitantes das mesmas, a env/arem 0 que 
conslderem susceptfvel de pub/lca~iio. 

Mas e tambem nossa Inten~Oo e dese/o, nOo permanecermos em atltude estBtlca aguar
dando que nos cheguem notlclas. Conslderamos que niio e Isso 0 que Se chama Jorna
lismo. Por consegulnte, tentaremos provldenclar no sentldo de, sempre que passlvel e em 
particular nos certames de malor nlvel, assegurarmos notlclarlo convenlente. 

ITALIA 85 

Foi a 26 de Abril pessado que se iniciou 
a propaganda da Exposic;:Ao Mundial de Fila
telia .. lt4l1a 85», data em que foram lan~ados 
em circu!a:;:ao, em Roma, vinte mi!hOes de 

selos contendo 0 anuncio otlcial deste cer~ 
tame que se realizara na capital italian a, de 
25 de Outubro a 3 de Novembro do pr6ximo 
ano. 

Os dois exemplares com 0 valor facial de 
450 e 550 IIres, representam, respectlva
mente. 0 novo e imponente ediflcio do Minis
terio dos Correlos e Telecomunicac;:oes, 
situado no balrro mais moderno da «cidade 
eterna .. , e uma vista da famosa via Appia. 
A reproduoAo do emblema da exposic;:ao. 
completa os seus desenhos. 

Entretanto. de 29 de Marc;:o a 1 de Abril, 
1iheodor Dahinden, membro da Direc~ao da 
FederaC;:ilo Internaclonal de Fil ate Ii a, esteve 
em Roma, oficlalmente, como coordenador 
da FIP para este certame. Visitou 0 local 
on de se desenrolar4 a manifestac;:iio e que 
dispoe de uma 5uperflcie de mais de 20000 
mettos quad rados, tendo tambem efecwado 
diversas reunlOes com os responsaveis !pela 
organizai;:ao da .. 11411a 85» nas quais foram 
evidenciados numerosos elementos de gran
de utilidade lpera 0 traba!f1o organizativo. 

o Comissario para Portugal desta exposi
c;:ao que sera a mals Importante do pr6xlmo 
ano. e 0 Dr. Manilel ' Portocarrero (Estrada 
nterior da Clrcunvalac;:Ao, 942:7 - 4200 Por
to), 0 -qual, os filatellstas que est&jam infe
ressados em concorrer ou obter .informa~Oes, 
poderilo contactar. ' , 
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EXPO SIf;l.O.FEIJlA 

A X Exposic;:Ao filatelica Luso-Brasileira 
funcionou sim.ultaneamente junto da 25,& Felra 
Internaclonal de Llsboa. ,E se havla uma 
berreira entre a Exiposic;:Ao e a Felra. s6 
transponrvel para equeles que tivessem com
.prado bilhete de in.gresso na 'Feira. 0 mesmo 
nao acontecla para os visitantes que vinham 
de Feira. 

Tal facto contribuiu -e de que maneira/
para uma maior afl~ncia de 'publico a visl
tar a 'Exposic;:ao. Mais a/nda: esse publico 
trazia, nos olhos, as deUcias de um mundo 
o.pulento e, no esp!rlto, vastos sonhos recal
cados pela magreza da bolsa. 

Assim, passou-se de l.Ima zona, a Feira, 
onde se mostravam simp!es brinquedos, q.ue 
custavam elevados prec;:os e atlnglflm 200 
contos. .para ,uma outra, a Exposl~Ao, que 
tinha a venda lembranc;:as de valor Inslgni
ficante em relac;:Ao aos Que terla apreclado 
anteriormente. 

Alem disso, a alacridade da Feira electriza 
as pessoas, transporta-as de um mundo real 
e pobre para um outro de fantasia e rico. 
Contaminadas, vG-se a eKposi ;Ao com olhos 
diferentes. A particularidade de nilo serem 
colecclonadores, tunta-se-Ihes 0 desejo de 
adquirirem qllalquer colsa. 

E as barracas multo .pr6ximas da separa
"ao Feira-ElCposi~ilo convldavam os visltantes 
a faze rem as BUSS compras com um certo 
ar Internacional, a condizer com 0 que tinnam 
visto. S. Tome e Prlnc;pe, Moc;:ambique, Cabo 
Verde, Gulne, Macau, Brasil e Angola esta
yam a estender a projecc;:i!o do Clube Fila
telico de Portugal e do Museu doe CTT. 

Os jovens, as crlan~as, mesmo alheias ~ 
preocu'Pac;:oes fllate!icas, querlam, em pn
meira ~ugar, folJ1etos ou Impressos de pro
paganda Cepols, abrlndo os cordoes a bol
sa, procuraram a!lgo que lhes de~se prazer 
e constitu,[sse opreclosa recorda; ao da sua 
passagem por uma Lubrapex, uma designa
c;:Ao com sabor a colsa estrangeira e estra
vagante, nAo inclu!da nas marcas dos auto
m6veis nem nos anuncios da televisao. 
M'esmo assim, era de tentar ..• 

cEntre selos, 8Obrescritos, postais e auto
-col antes, optaram pe!os ultimos. Puderal 
A vinte e cinco toataesl... Multo mais aces
slveis que os s&los e, no fim de conta~, 
preferiam os auto-colantes 'Por .serem mals 
vistosos, malores que os selos, com a cola 
resguardada, podendo enfeltar aquilo que 
quisessem ... 

Que 0 diga 0 Museu dos CTT 0 sucesso 
alcan!(ado na X EX'poslc;:ao Filatelica Lus~ 
-Brasileira, As vendas dlarias devem traduzlr 
o entusiasmo e a afluGncia dos mais novos 
em busca de auto-colantes e de vinhetas. 

Nos dias de maior movimento, sBbado e 
domingo, arrrscamos uma recelta de 15 con
tos em cada um deles e quem sabe se, 
mais tarde, os reQIulamentos das exposi Oes 
filatelicas nAo vao consentlr Que se mostrem 
selos ao lado de auto-col antes e vinhetas ... 

Mas a eles nilo acorreram apenas os jo
vens, pols tambem vlmos adultos a adquiri
rem-nos ... 

Vantagens? Inconvenientes? Quanto a n6s, 
a f1!etelia ganha com isso, tanto mais que 
a!gumas colecc;:oes de vinhetasc melhor que 
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uma serie de selos, conseg,uem mostrar mo
dificavoes at raves dos tempos, como ados 
fardamentos. 

E se a filatelia se preocupa com a his
t6ria, 0 que interessa e a fidelidade e 0 bom 
gosto artlstico com que se reprod,uzem esses 
fardamentos. 

Mas, adiante. A Lubrapex nao trouxe ape
nas os incipientes e prometedores jovens 
a comevarem nesses bocadinhos de papel 
sem valor postal. 

Muita gente, de todas as idades, se pas 
em bicos de pes para apreciar as .. belezas .. 
que cad a um amealhou e mostrou nas estan-

tes da Lubrapex. Algumas colecvoes repre
sentam anos de trabaLho que se galgam em 
poucos momentos. 

Um par de ~ovens nos chamau, a atenvs.o 
Ambos de vinle e poucos an os. ~Ie, filate
lista em embriBo, mals !proprlamente ajoutl
tador de selos, e ela que mal imaginava' 0 
que se poderia alcanvar com os fragmentos 
de papel colorido. 

Vao casar dentro de ,pouco tempo e ele 
quer abandonar ,uma colec~Bo tradicional jli 
esbovada e abravar uma temlitica de farda-

mentos em moldes a detinir ao vazio dos 
seroes. Mostrou a noiva a diversidade de 
colecvoes expostas e de tal modo a entu
siasmou que tambem ela pretende uma 
colec~Bo de flores. 

Flores no casamento, flores em casa, flo
res em selos. As primeiras perfumam, ale
gram e secam. As 'ultimas, as dos selos, 
fazem adivinhar perfumes, conservam alegria 
no colorido suave ou vistoso e ounca mur
cham. 

No entanto, e preciso ter cuidado com a 
ferrugem e regli-Ias com entusiasmo, com 
calor, 'Para que as flores se VBO renovan(/o 
atraves das inumeras emissoes que os ser-

vivos 'postais de todos os paises nAo se' 
cans am de espaIhar ... 

E quando 0 ramalhete estiver grande que 
venha seduzir oulros observadores, venha 
despertar novos coleccionadores. De muitas 
flores, como sIn6nlmo de beleza, preclsa 
a fllatelie... e a vida. . . 

Sera este 0 me!hor premio das l.'\Jbrapex 
ainda que mudem (fe nomelE de cada uma 
~aia uma lembran~a e 1.Ima · 'Promessal 

,~ ALVES COELHO 

9 

LUBRAPEX-84 

ATINGIU NivEL MUlTO ELEVADO 

o Clube FIJatelico Cle Portugal pode orgulhar-se JustIflcadamente de ter organlzado uma 
das melhores exposh.6es IIlatelicas Jamals real/zadas no nosso pais e, sem duvlda, a mals 
slgnlflcatlva e qualillcada de lodas as Lubrapex que tlveram lugar em Portugal - sem mel/n
dre para as enlldades responsavels pelas anterlores edh.oes, pelas quaIs manlfeslamos lodo 
o nosso respelto, apre~o e admlrar;ao. 

No que se refere ao vector eminentemente 
filatelico, pode assegurar-se que foi magni
fico, tanto no seu aspecto qualitativo como 
no quantitatilVO. 

Para 0 comprovar, serli suficiente citar que 
participaram 246 colec~oes, expostas em 
132'0 quadros, das quais 19 foram 'Premiadas 
com medafiha de ouro, 34 com medalha de 
vermeil e 52 com medalha de prata. 

Por outro lado, foram atribuidos somente 
7 diplomas de participa~Bo (e apenas na 
Classe de Literatura Filatelica), 153 medalhas 
de bronze e 62 de bronze prateado. 

De lamentar a ausAncia de 7 coleclfoes, 
sendo ainda mais negativo em relavBo aque
les dos inscritos que nem sequer justificaram 
cabal mente a sua falta. Parece-nos que se 
impoe uma regulamentavAo que preveja san
voes para os faltosos, tal como a da 'Federa
,<ao Internacional de Filatelia. 

Presenqa dos paises 
de expressio portuguesa 

Registe-se que pel a primeira vez na sua 
hist6ria, a Lubrapex foi aberta aos coleccio
nadores dos novos· paises soberanos de 
expressBo !portuguesa. 

'Era ·previsrvef que por ser a primeira vez 
que·tal acontecia e por a Filatelia nesses ter
rit6rios se encontrar ainda em estado inci
piente, se contasse com fraca afluAncia de 
representantes desses estados. E 0 tributo 
q-ue quase sempre tAm de Ipagar os inovado
res. 

Sucedeu de facto 0 que se esperava. Mas 
augura-se que esta 'Lubrapex tenha sido 0 

ponto de ,partida indispensavel 'Para que nas 
·ur6ximas edivoes se verifique a presenlfa de 
filatelistas do continente africano em numero 
cada vez mais significativo. 

Por razoes semelhantes, tambem as parti
cioac;:oes oficiais desses paises ficaram muito 
aquem do desejavel. 

Admlnlstra~6es Postals 
anlmaram a Lubrapex 

Em contrapartida, foi extraordinariamente 
positiva a partici::avao dos standes das 
Administravoes Postais dessas navoes, em 
particu,lar as das Repub~icas da Guine, de 
Movambique e de S. Tome e Principe, as 
quais enviaram representantes e funcionarios 
(lualificados, com especial relevo ainda para 
a presenva dos Oirectores dos Correios das 
d1uas Ultimas. 

Tambem de Macau veio 0 Director dos 
CTT locais e ,uma fun cion aria. A Emprensa 
Brasileira de Correios e Teh~grafos enviou 
representalfBo semelhante. 

E foram .precisamente estas presenlfas e, 
obviamente, ados 'Correios Portug,ueses que 
proporcionaram uma extraordinaria movimen
tac;:ao a Lubrapex 84, verificando-se durante 
todo 0 perfodo em que a .eXiJOsi{:BO esteve 
patente, uma enorme afluelncia de pub~ico 
a esses standes, uns, para adquirirem nAo 
56 as pelfas especia'mente editadas por cada 
pais para a Lubrapex 84, mas tambem emis
soes anteriores que tinham a venda, e outros, 
apenas ,por .espfrito de curiosidade. Oe qual
qu,er forma, os respectivos funcionarios nao 
tiveram maos a medir. 
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Oulros concorreram para 0 Axllo 

Concorrllncia da mesma forma muito signi
ficativa, tiveram os quatro stan des que fo
ram destinados aos comerciantes filatelicos 
e que foram ocupados por Barata das Neves, 
Filamundo, Filavlis, Jorge S. Lopes eManuel 
Jer6nimo. 

,De igual modo estiveram muito concorri
dos os standes do Clube ·FHatalico de Por
tugal, da Im::rensa Nacional-Casa da Moeda 
e do Museu dos CTT, sendo de reall(ar a 

enorme procura dos autocolantes com a 
reprod'Uy8o de selos, vendidos por este 
ultimo. 

Nilo temos a menor duvida que se deve 
a aste cOl1ljunto de participantes uma impor
tante quota-parte do sucesso da Lubrapex &4. 

Para se fazer IUma ideia da aflu6ncia de 
Publico, registe-se que 0 corredor tormado 
por aqueles standes e que tlnha cerca de 
14 metros de comprimento por 4 de largura, 
esteve frequentemente completamente intra
sitavell 

De resto, a Loubrapex 64 foi indubitavel
mente e de longe, de muito longe, 0 mais 
visitado dos certames filatelicos realizados 
em Portugal. 

Pode mesmo afirmar-se que 0 nivel de 
visitantes foi sensivelmente igual ao que 
registam os mais concorridos dos ultimos 
certames mundlais realizados por esse 
mundo fora. 

Por fim niio podemos deixar de fazer uma 
menc;iio es-peclal a magnl,fica participac;E.o 

do Museu dos CTT. Era constitulda por 
desenhos, aguarelas, .. gouaches .. , esoulturas 
e montagens de alg,uns grandes artistas plas
ticos como Almada Negreiros, Maria Keil, 
Martins Barata, Abel Manta, que serviram de 
maqueta para emissoes de selos, com uma 
montagem de exemplar bom gfosto. 

Classificamos de magistral esta feliz inter
venc;ao do Museu dos CTT. Auguramos que 
em futuras ocasioes, ala se manifeste de 
forma semelhante. 

Os premlados 

Porque 0 espac;:o nilo permite nesta edic;ao 
divu,~gar a totalidade dos premiados, apre
sentamos seguidamente a Iista dos galardoa
dos com os premios oficiais especiais e os 
medalhados com ouro: 

GRANDE PR!:MIO LUBRAPEX 64 - Marina 
Leole Cardoso (Brasil), .. Al(ores e Madeira». 

GIRANDE PRSMIO DE HONRA - Reynaldo 
Bruno Pracchla (Brasil), .. Brasil Imperio'" 

PRbMIO ,BRASIL - Jose Gon~alez Garcia 
(Portugal), aGuine e Cabo Verde .. . 

PR.SMIO PORTUGAL - Ant6nlo Sant'Anna 
Saadl (BraSil). ..Brasil Imperio 1803-1866 ... 

PRSMIO liEMATICO - Vltor Manuel do 
Carmo Correia (Portugal), .. Histoire et !:vo
lution du vol ... 

As medalhas de ()Iuro foram outorgadas a 
Marlo Baslo (Portugal), ... Portugal Classico,, ; 

FILATELIA 
INTERNACIONAL 

I! com a malor e mals jusllflcada salls
fac;ao que dlvulgamos que trAs s6clos do 
Clube F1lalellco de Porlugal acabam de ser 
eleltos para Importanles cargos denlro da 
eslrulura fllat~"ca Inlemacional. 

Assim, 0 Capllao Francisco Lemos da Sil
veira que la ocupava a vlce-presldAncla da 
Comissao de AerofJIalelia da Federac;ao Inler
naclonal de F1latella. fol e1ello Presldente 
dessa Importante Comissao, cargo que la 
exercla Interlnamente hi cerca de um ano. 

Por outro lado, Jose Manuel Castanheira 
da Silveira e 0 Dr. Ant6nlo Cabral Rego, 
foram elellos membros da Dlrecc;~o, respec
Uvamente, da ComissAo de Intelros Postals e 
da Comissao de Maximafllla daquele mesmo 
allo organlsmo mundlal. 

A estes IrO. fJlatell.tas, perltos consagra
dos nas respecllvas especlalldades, alUresen
lamos os nossos mals vivos cumprlmentos 
e volos de fellcldades para 0 exerclclo dos 
cargos para que foram design ados, 

11 

Anl6nlo Jose Marques dos Sanlos (Brasil), 
.. Portugal - primelras emissOes,,; Marina 
Leote Cardoso (Brasil), .. Primeiras emissOes 
denteadas de Portugal,,; Lulz AnastasIa (Bra
sil), .. D. Pedro II - Ba~ba Branca»; Reynaldo 
Bruno Pracchla (Brasil), "Colec~20 especia
Iizada em obliteraC;Oes sobre selos .. Olhos 
de boi .. ; JOSe Gonzalez Garcia (Portugal), 
.. Mo((ambique .. ; Carlos Jorge Kullberg (Portu
gal), .. Moc;ambique Clsssico .. ; Joao das Ne
ves Gonc;alves Novo (Portugal), .. SelecQao 
da Hist6ria Postal de Portugal .. ; Albino Fer
nando Coelho Sam palo (Portugal), .. Pre
-Filate!ia de Portugal .. ; Friedrich Johannes 
Darmstadter (Brasil), .. Viagens Zeppelins da 
Alemanha para a America do Sui»; Lulz Fer
nando Junquelra Alvlm (Brasil), .. Voar e com 
os homens»; Carlos Eduardo Capuclo (Bra
sil), .. Um passeio .pelo Olimpo»; Jolio Moura 
(Portugal), .. Antecedents de I'spoppee de 
I'espace». 

Muito hs ainda a revelar sobre a Lubrapex 
84. Focaremos outros aspectos importantes 
no pr6ximo rrJmero desta Revista. 

XV DIA 
DA AEROFILATELIA 

EM PORTUGAL 
Por iniciativa da TAP-AIR ,PORTUGAL, de

senrolou-se !pela 15.& vez consecutiva 0 Dia 
da Aerofilatelia. 

Este ano, 0 acontecimento teve lugar em 
Lisboa, a 7 de Abril passado, local e data 
escolhidos por torma a comemorar ao mes
mo tempo, 0 60.0 aniversario da partida, 
rumo a Macau, do aviso Breguet XVI .. patria .. , 
tripulado pelos capitAes Sarmento de Beires 
e Brito Pais, e mecAnico Manuel Gouveia, 
que efectuaram um Ipercurso de cerca de 
15 000 qull6metros repartidos por 21 etapas. 

A TAP-AIR PORTUGAL editou especial
mente para 0 etelto, uma pec;:a filaHlica em 
que foi aposta uma marca aerea comemora
tiva. 
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PREFILATELIA 

DO BRASIL COLONIAL 

Tendo tido a oportunidade de me deslo
car a Zlurich em fins de Marr,:o passado, pude 
observar com a devida aten:;:Eo as maravi
lhosas peyas que estavam em venda nos 
dois leilOes rea!izados. 

!Para falar somente das per,:as unicas, lem
bro para a emissao de D. Maria, 0 bloco 
de 5 selos tJsados do 5 Rs, 0 bloco de 16 
usados do 60 Rs, a tira de 4 novos do 
50 Rs e 0 par novo do 100 Rs de que a 
fotografia a cores do catalogo nao conse
guia dar senao uma palida ideia da incom
paravel frescura e, para terminar, 0 extraor
dinario fragmento com uma tira de 5, mais 
um par do 100 Rs e ainda com ,um selo 
de 215 Rs. 

Dos cabelos lisos lembro a tira de 4, 
do 5 Rs novo e 0 bloco de 6, do 50 Rs 

por J. Teixeira da Mota 

da tprafilatelia do rBrasil, principalmente do 
Brasil Colonial, capitu!o onde bri~havam tam
bEm diversas tpreciosidades, das quais sa
lientarei a carta com 0 carimbo .. PER
iNANBo .. , escrita em 1799 com destino a Lis
boa e que !foi vendida par prer,:o recorde, a 
'lim coleccionador da especialidade. 

Na sequAncia do Alvara de 20 de Janeiro 
de 1798 que criava os "Correios Maritimos» 
o Correio do Brasil deixou, em Maio do 
mesmo ano, de ser, particular !para passar 
a estar sobre a admlnistrar,:ao pli,b/ica. 

Como em Portugal no tempo dos "Correios
-Mores .. , nenhuma marca era aplicada nas 
cartas antes desta data. 0 'unico exemplo 
neste leilao, era ·uma carta escrita em 12 de 
Agosto de 1770 de Caxneyra de S.la Anna 
para Yilla Rica (depois Ouro Preto) que 

o 
PERNAMB 

novo. Tudo per,:as unicas que nunca mais 
serilo reunidas. 

Para 0 leitor interessado as reprodll';oes 
dos dois catalogos, sao fonte de conheci
mento e, visto que a maior parte das pe(fas 
estao fotografadas, nao me alargarei mais 
sobre a filatelia portuguesa, antes remetendo 
os leitores a consulta desses catalogos. 

o motivo deste meu artigo sera pois dife
rente e versa 'lim assunto de que nen:hum 
dos ausentes se podera dar conta, lendo 
somente as descrir,:oes do catalogo. Trata-se 

como as suas contempordneas portuguesas 
nBo ostentava, nenhuma marca de correio. 

Se a data do comeyo do perlodo que 
podemos designar como "Prafilatelia do Bra
sil Colonial» a bem definida, ja 0 mesmo 
nao acontece com a data final desta epoca. 

Embora a Independ~ncia do Brasil, lentla 
sido declarada unilateral mente em 7 de 
Setembro de 1822 e reconhecida par Portu
gal em 1'825, s6 a partir de Julho de 1828 
as cartas provindas do Brasil, passaram 

a ser consideradas como originarias de lum 
pals estrangeiro. 

A escolha de 'uma data !para fechar 0 
perlodo colonia~. levant a loois ·um problema, 
segundo 0 caso a estudar: 

- Se se trata de uma carta do Brasil 
para Portugal. a data de 1828 e natural
mente indicada. 

-No caso de correspondAncia intern a 
brasileira, nenhuma das datas indica
das parece convir, visto que nada dis
ting1ue uma carta de 1820 de uma outra 
de 11830. 

Penso que os eruditos nesta mataria, 
poderao talvez informar-nos sobre as altera
(foes havidas nos correios brasileiros numa 
destas datas, que possam levar-nos a 
escolM-la como fim do ;perrodo co!onial. 
Quanto a mim nada mais posso acrescentar 
sobre este assunto. 

Carlmbo 

1 CAMPOS 
2 CAAIIAS 
3 CEAiRA 

13 

Sendo a data seguida mais habitual mente 
a de 19 de Julho de 1828, baseio-me nela, 
para apresentar a lista das cartas existentes 
neste periodo, acrescentando que salvo as 
n.O 3, 8 e 9, todas as outras sao do correio 
domastico brasileiro. 

As marcas descritas convam acrescentar 
uma incom:leta que se termina em ... YTU, 
que a datada de 3().18-27 e tem uma cerca
dUra de bordos ondulados. 

Como se pode verificar as 10 marcas 
apresentadas peto Eng.o Andrade e Sousa 
no livro «Temas de hist6ria postal/Perlodo 
Pra-Adesivo" mais 19 vieram j.untar-se. Da 
tpequena importdncia do correio de origem 
de algumas marcas .postais, pense que lar
gas dezenas devem ainda a;:arecer. 

Pedimos opois a todos os filatelistas e mais 
especialmente aos do pals Irmao que se 
pronunciem, trazendo a conhecimento geral, 
todas as marcas que, nao figurando no qua
dro acima reproduzido, pertenyam ao pe
rlodo indicado. 

Ceraadura. Cor Data 

S/cerc. Sepia 1'1~1- 27 
Oval ... cc. Verm. 1M- 25 
S/cerc. AzIul 22 

4 JUNOIAHY Rect. bordos ondulados sepia 9-7- 26 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

MARANH.!JO/POR TERRA Oval Yermo 
MINAS GERAES S/cerc. sepia 
J. C. DO OURO IP. S/cerc. sepia 
PERNANBo S/cerc. Preto 
PERNANBUCO <==> Sepia 
PORTO FELIZ Rectangular sepia 
S. CARLOS Bordos ondulados sepia 
S. JOAO DELREI S/cerc. sepia 
S. JOZE S/cerc. sepia 
S. IPAULO < > sepia 
S. PAULO Bordos ond·ulados Sepia 
SOROCABA 'Bordos ondulados sepia 
TAMANOUA S/cerc. sepia 
ya DE PITANGUI S/cerc. Sepia 

FILATELIA - NUMISMATICA MADEIRA 
SEiLOS - IMOEDAS E MEDALHAS 

CONJ. MONUMENTAl. INFANTE 
AYENIDA ARRIAGA, 'NJ 

C. ,Po 511 

20-3- 22 
14-7- 26 
9-9- 26 

13-6-799 
10-3- 28 
30-8- ZT 
1S-S- 27 
26-5- 25 
10-9- 26 

1-8- 22 
21-&- 25 
6-12- 27 

1-8- 23 
1-8- 25 

9007 FUNCHAL MADEIRA l'ELEF. 23070 
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POLEMICA 

Confess amos a nossa grande sat/sfagao pelo facto de ter havldo resposta ao apelo 
(ou repto) que expressamos no ultimo numero desta Rev/sta - dando·se pols contlnuidade 
~ esta rubrica que esperangosa e confladamente langamos. 

E 0 nosso agrado e tanto malor pelo facto de constatarmos a elevagiio e mesmo elegan· 
cia com que 0 artlculista apresentou os soos pontos de vista sobre a materia em questao, 
como se constatara pela leltura d9 texto que a segulr se publica. 

Oplnloes polemlcas, sem dUvlda. Mas validas, honestas e bem intenclonadas. Por 
isso respeltaveis. 

Os nossos cumprlmentos e agradeclmentos ao cons6clo Augusto Vieira Deerook que 
demonstrou ser posslvel a polemica. 

Poderemos ate acrescentar, agora com muito menos 'reeeio, que a polemlca e dese
javel e necessaria. Desejavel, porque permlte que sejam colocadoe e discutldos assuntos 
de Interesse ti/atellco generalizado. Necessaria, porque a partir dela poderao ser aclara· 
dos e mesmo resolvidos determlnados problemas que preocupam os co/eccionadores. 

De qualquer forma flcara sempre 0 debate. E que a consclencla de cada um, avalle, 
julgue e opte pela que se Ihe apresente como melhor solugiio. As n9ssas colunas contlnuam, 
pols, abertas aos nossos leitores. Aqul fica conflrmado 0 convite. Aguardamos as vossas 
posigoes sobre as materias propostas reeordando que no ultimo numero da Revlsta toram 
postos a discussao nao s6 os temas Inc!uldos no artlgo .Filatelia opress80», mas tambem 
os pontos Insertos na nota que segulu a Indlcagiio dos .Selos retirados da clrcu/agao». 

Mas, evldentemente, tambem estamos receptlvos a novos assuntos que nos quelram 
propor. 

Aguardamo·/os com a maior expectatlva. 

SOBRE «F ILA TEI~IA OPRESSAO» 

Que peso pode :bar a minha opinlao no 
meio fHate!ico para me pronunciar sabre a 
que eminentes fllatellstas escrevem? 

Que tenho opinlao pr6prla, ahl 1880 tenho 
e YOU da·l~ ·para que dela se slrvam ou nao 
para publlcar em • .polamica-. Convldaram e 
eu ace ito 0 COllvtte. 

Dlzer que nao concordo com a oplniao do 
artlou/ista de -,Flfatella OpressaoD serla 
identiflcer-me com os que, por possulrem 
basto-s recursos flnancel·ros, pretendem fazer 
omb!'ear as tematlas com as class·lcas, para 
deste modo p~sarem elles s6 a obterem 
as boasrecompensas em exposh;oes. Contra 

isso me tJenho fnsurgldo em conversas tldas 
com am-igos fl.latJelistas. 

SO que ... 

S6 que h8 um aspecto muito importante 
neste e noullros artlgos ja saldos a pub~ico 
sabre 0 mesmo problema, e que para mlm 
e 0 ponto polamJco. 

Escreve 0 dlgnlsslmo autor do artigo .A 
filat·elia (...) apresenta hOje um conjunto 
opressor de normas, regulamentos e prolbi. 
goes ( ... ) que cada vez mals afasta coleccio· 
nadores ( ... )>> e "uma colecgao para obter 
melhor pontuagiio deve obrlgat<lrlamente ( ... )_ 
e alnda .Queremos dlfundir 0 coleccionismo 

1 

de selos pelas uoomeras vantagens ,reais que 
el,e nos oferece. Mas como procOOer se ao 
Inlclante damos uma extensa lista de normas 
e proiblgoes ( ... ). (todo 0 sublinhado e 
nosso). 

Ja 0 conceituado fllatellsta, Dr. Romano 
Camara escreveu .sobre 0 mesmo assunto, 
chegando masmo a dizer que -as tematlcas 
estiio em holocausto»! 

Ora tudo quanto o(s) articulista(s) dis· 
se(ram) e muito bem, se destina, .pura e 
simplesmente, BOS coJeccionadores que tem 
por objectivo (unico) organlzar uma colec· 
giio para export 

Quantos sao as que coleccionam s6 com 
esse objectivo.? Qual e percentagem destes 
em relagao aos que coleccionam s6 pelo 
gosto de coleccionar, pelo gosto do estudo 
que os selos Ihes 'proporciona1 

Deve ser bastante baixa estou certo. E 
sera q.ue e para estes que existem as .. ex· 
tensas listas de normas e proibigoes»1 

Sera que as colecg5es tradicionais de 
cata·logo estao em 110loooosto s6 porque em 
exposir;6es e na classe, para' sa obter uma 
-amarela- ela se consegu:e apresentando as 
primeilras series, com, selos BOS montes, 
selos que estao ~nterditos aqueles? Hoje 
haven\ menos coleccionadores de «Portug'al» 
s6 por Isso? 

Portanto oem M -FiJateHa opressao» nem 
as .. tematlcas estao em holocausto.1 Nao 
e a fl.latelia nem 0 colecclonlsmo tematlco. 
As normBIS que se crltlcam siio s6 para quem 
qLler concorrer. 

SELOS 
PORTUGAL, EX-COLONIAS E 
ESTRANGEIROS. CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 
RUA 1.° DEZE!MBRO, 415-3.0 

liELEF. 36158 52 

1200 LiSBOA 
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E preciso e incentivar 0 colecoionitsmo, 
e proourar que cada vez mals se multlpfl· 
quem os que sentam 0 gosto po.r juntar 
selos tematicamente e flao. se Ihes most!'em 
as normas, as prolbigoes, nem Ihas ,incutam 
a IOOla obceoante de que cOileccianar tem 
por finafldada eXipor. 

Nao serao todos estes alarmlsmos um 
sintoma do mal da -merlalhite-? Que !'esul
tados se tiraram do trabalho feito no Bar· 
reiro com os .. meninos .. atras das medal·has1 
Isoo e que tem de ser combatido. 

E se qulser expor... entao, ohl que mara
viJiha a poder apresentar aos visitantes tudo 
quanta Ihe roi possly.el arranjar sabre 0 tema 
em pegas edltadas pelos CTT, nao ·lIgando 
patavlna se no fim os t!:ais ju~is com os 
'~egulamentos opressores Ihe atribuir·em um 
simples diploma de particlipaCaol1l 

.E com este espir.ito que eu passei a con· 
co.rl"er (aprOVleltando claro as 'Pegas raras 
se as tiver nao as oengeltando nam despre· 
zando) depols de ter constatado tudo 0 que 
d.e opressor os legisladores resolveram in
troduzi:r nos regulamentos que me esparti· 
Ihavam e me tiravam a liberdade de escolher 
o material' a ,eX!po.r. 

A minha maneira de protestar contra 
esses espartllhos e expor sem Iligar a ",eoom· 
pensa nem aos regulamentos. 

S6 se alarma quem amblclona as tals 
!'ecompensas altaa e que vA na col'ecclo, 
nlsmo de competigoo oS possi:blfldade de 
colecclonar medalhas tarnham. 

A.DECROOK 
Maio/1984 

Material Filatelico 
(FaroI) 

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

JORGE 1\1. S. LOPES 
Rua S. Nlcolau, 26.4.° - Sala 3 
1100 LlSBOA-Tele:one 878360 
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COM A. DEVIDA. VENIA. 

ERRARE HUMANUM EST 
por D. E. G. Irvine e M. Seshold 

(Traduzldo, com a devlda venia, da 
revlsta .. STAMp LOVER .. por Ant6nlo A. 
Vicente) 

ERROS NOS SELOS 

o grande Erasmo de RoterdAo nao tinha 
a certeza scerca da data exacta do seu 
nascimento. A Enciclopadia BritAnica diz 
.. provavelmente em 1466.. mas a Holanda 
apresenta-o como nascido em 1466, J1Jum 
selo de 12 Yz c de 1936, e em 11469 num 
selo de 25 c de 1969. 

Uma serie de Grenada, emitida em 1971, 
assinala com um ana de atraso 0 Ano Inter· 
nacional da Educa ; ao ( .. International Edu
cation Year .. ) e nao 0 Ana Internacional Edu· 
cacional ( .. International Educational Year») 
como 'Par erro vem indicado nos se!os. 
o selo de '510 c celebra 0 fil6sofo judeu 
Maimonides mas da como datas de nasci· 
mento e de morte 1139·1208 0 que esta 
errado. As datas certas -1135-1204 - sao 
as indicadas no "tab,. do selo de 110 ,pr 
de Israel, emitido em 1953. Ambos as retra· 
tos sao imaginarios. 

Em 1969, a Republica Arabe do Yemen 
emitiu uma serie designada [por .. .oescober
tas do Universo .. , mostrando os retratos de 
alguns astr6nomos antigos relacionados com 
viagens no espac;:o. Esta serie apresenta uma 
variedade grande de erros e assim; 

- Ptolomeu diz·se ter vivido 2 mil an os 
Antes de Cristo (0 q.ue esia notoriamente 
em contradir,:ao com a data das suas publi· 
cac;:oes sobre Astronomia - cerca do ana 
150 da nossa era; 

-Sputnik III estA mal escrito - .. SPOUT· 
NIK,,; 

- Miguel Angelo (Michelangelo) tem 0 
nome escrlto erradamente - Michel-An· 
gels- e nada 0 devia k3var a ser incluldo 
nesta serie paiS ele foi pintor, escultor e 
arquitecto mas NAO «um descobridor do 
Universo .. ; 

- No selo de Kepler nAo aparecem quais· 
quer datas (1671-1630). Parece existirem 
certas duvidas quanto s data de nascimento 
do poeta Muhammad Igbal visto que numa 
serie do PaqulstAo, de 1958, aparece 0 ano 
de 1883 e numa outra, do mesmo Pals, de 
1967, 0 ana indicado e 0 de 1833. 0 poeta 
Nazrul Islam (nascido em 1,899) toi cels
brado numa serie de 1968 do Paqulstio. A 
serie foi inicialmente oproduzida com uma 
inscric;:ao a duas !inhas que apresenta a data 
errada de .. 1889 ... Verificado 0 erro a tempo, 
estes selos nao toram postos em circulac;:ao 
e foram substituldospor uma serie com as 
datas certas No entanto, alguns exemplares 
da serie primitivamente emitida acabaram por 
circular 

Em 1934, Cuba celebrou 0 centenario do 
nascimento do Or. Carlos J. Finlay (1833-
-1915), q'ue descobriu 0 papel desempe· 
nhado pelo Mosquito na transmissAo da febre 
amarela. A stlrie salu, no en tanto, com um 
ana de atraso. 

Em 1978, tanto a Grecla como 0 Mexico 
celebraram filatelicamente 0 2300.° aniversa· 
rio da morte de Arist6teles verificada em 
322 a. C., mas a cek3bracao deveria ter 
ocorrido em 1979, visto que nao existiu 0 
ana O. 0 mesmo se passa em relac;:ao a uma 
serie da Grecla que celebrou em 197'7 0 
2300.° aniversario da morte de Alexandre 0 
Grande ocorrida em 323 a. C. e q.ue s6 
deveria ter sido emitida em 1976. Como 
estes, devem haver muito mais erros seme· 
Ihantes. A celebrac;ao dos 150 anos da 
Esco!,a Naval. Arturo Prat, feita pelo Chile 
em 1972 com um selo de 1 E1'5, ocorreu com 
4 an os de atraso. Algo misterioso se passou 
com 0 selo de 1Of. que 0 Iraque emitiu em 
1960 honrando 0 poeta AI Rasafi - 0 selo 
foi impresso com 0 ano .. 1959 .. em Persa e 
Arabe, tendo sido posteriormente sobrecar· 
regado com ,,1960». Este selo foi reim!presso 
em 1966, mas desta vez sem menc;:ao de 
data. 

Em 1981, as Malvinas celebraram Homero 
com um selo de 2L e com a mencao das 
datas de 685AC-1044AC. Existe muita con· 
~usao e incerteza scerca de. vida de Homero 
mas e imposslvel que tenha vivido 359 anos. 
Alem disso, as datas nao se h~em da direita 
para a esquerda ... 

Acontecimentos varios celebrados filateli· 
camente acabam por levar datas erradas nos 
selos. Em 1977, a Nicaragua celebrou os 
75 an os dos ZePipelin com uma serie bastante 
bonita de setos indicando as datas ,,1902· 
·1977». No entanto, 0 primeiro zeppelin ele
vou·se nos ares em 2 de Julho de 1900. A 
Hungrla celebrou em 1965 0 lanc;amento de 
um foguetao (selo de 60 ti) com a indica9Ao 
"Foguetao de 2 andares 1965/VI/17». No 
entanto, trata·se na rea!idade do .. Meteor I» 
lancado no espac;:o pelo Instituto Hidrometeo· 
rol6gico da oPol6nla, em 16 de Junho de 
1965. 

A coroac;:ao de Carlos Magno ocorreu em 
800 da era crista e nao em 799 como se 
encontra indicado num selo de 200 L. emi· 
tido pela lIalla, em 1982. Na mesma serie, 
o selo de 450 L. comemora a tundaC;:iio da 
CEE em 24 de Marc;:o de 1957, quando, 
realmente, a assinatura do tratado de Roma 
foi no dia 25. 

Em 1963, assinalou a Jugosl8vla 0 20.° 
Aniversario da Batalna do Rio Sutjeska com 
a emissAo de 'uma serie de selos com a 
inscriC;:ii.o ,,1943-1963,.. No entanto, a ,batalha 
teve lugar em 1944. A Siria emitiu selos em 
1958, celebrando 0 1~.0 aniversario da Eva· 

cuac;:ao das Forc;:as Aliadas. Isto aconteceu 
em 17 de Abril de 1945', e a 'placa que ape
rece ao fun do indica 1945. No entanto, 
tanto as inscric;Oes em ,FrancAs como em 
Arabe, nos selos, indicam que as evacuacoes 
tiveram lugar em «1946 ... Uma serie sobre· 
carregada do Iraque, de 197'1, celebra 0 
25.° aniversario da UNICIEF com a data «971 .. 
em vez de .. 1971 ... 

A L1bt1rla emitiu em 1949, ,uma serie com 
os retratos dos Presidentes liberianos e as 
datas entre as quais exerceram 0 cargo. No 
entanto, 0 selo de 3 c. com a eflgie do 
Presidente 'Daniel B. Warner, nAo indicava 
inicialmente essas datas (1876,18718) s6 apa· 
recendo ",urn a reimpressAo posterior. Em 
1977, a Arabia Saudlta celebrou 02.° aniver· 
sario da subida ao trona do Sheik Kha..'ed 
mas apresentou essa data errada em Arabe 
(13/3/75). A serietoi retirada de ciroulac;:ao 
ap6s ter estado a venda durante um s6 dia. 
Uma serie corrigida toi emitida nesse mesmo 
ano, mais tarde. A data correcta era 25,/3/175. 

Diversas series do Abu Dhabi assinalam a 
entronizac;:ao do Sheik Zaid bin Sultan al 
Nabayyan, mas torna·se diflci~. atraves dos 
selos, determinar exactamente essa data, 
pois eles foram emitidos em Agosto (1968, 
1969, 1971). Setembro (1970), Oezembro 
(1968) e Janeiro de 1969. De modo anatogo, 
a Manchuria emitiu, em 1 de Marc;:o de 1942, 
uma serie ce!ebrando 0 .. 10.° aniversario 
de MANCHUKUO, 1 de Marc;o de 1942». No 
entanto, uma outra serie emitida em 15 de 
Setembro de 1942 celebra igualmente 0 
mesmo aniversario, levando os selos a ins
cricAo .. 10.° aniversario de Manchukuo, 15 
de Setembro de 1942 ... .. 

Em 1956, a ColOmbia emitiu selos em 
honra de Santa 'Isabel da Hungria. No 
entanto, como ela naSC9U1 em 1207, morreu 

I. 
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as indicadas no "tab,. do selo de 110 ,pr 
de Israel, emitido em 1953. Ambos as retra· 
tos sao imaginarios. 

Em 1969, a Republica Arabe do Yemen 
emitiu uma serie designada [por .. .oescober
tas do Universo .. , mostrando os retratos de 
alguns astr6nomos antigos relacionados com 
viagens no espac;:o. Esta serie apresenta uma 
variedade grande de erros e assim; 

- Ptolomeu diz·se ter vivido 2 mil an os 
Antes de Cristo (0 q.ue esia notoriamente 
em contradir,:ao com a data das suas publi· 
cac;:oes sobre Astronomia - cerca do ana 
150 da nossa era; 

-Sputnik III estA mal escrito - .. SPOUT· 
NIK,,; 

- Miguel Angelo (Michelangelo) tem 0 
nome escrlto erradamente - Michel-An· 
gels- e nada 0 devia k3var a ser incluldo 
nesta serie paiS ele foi pintor, escultor e 
arquitecto mas NAO «um descobridor do 
Universo .. ; 

- No selo de Kepler nAo aparecem quais· 
quer datas (1671-1630). Parece existirem 
certas duvidas quanto s data de nascimento 
do poeta Muhammad Igbal visto que numa 
serie do PaqulstAo, de 1958, aparece 0 ano 
de 1883 e numa outra, do mesmo Pals, de 
1967, 0 ana indicado e 0 de 1833. 0 poeta 
Nazrul Islam (nascido em 1,899) toi cels
brado numa serie de 1968 do Paqulstio. A 
serie foi inicialmente oproduzida com uma 
inscric;:ao a duas !inhas que apresenta a data 
errada de .. 1889 ... Verificado 0 erro a tempo, 
estes selos nao toram postos em circulac;:ao 
e foram substituldospor uma serie com as 
datas certas No entanto, alguns exemplares 
da serie primitivamente emitida acabaram por 
circular 

Em 1934, Cuba celebrou 0 centenario do 
nascimento do Or. Carlos J. Finlay (1833-
-1915), q'ue descobriu 0 papel desempe· 
nhado pelo Mosquito na transmissAo da febre 
amarela. A stlrie salu, no en tanto, com um 
ana de atraso. 

Em 1978, tanto a Grecla como 0 Mexico 
celebraram filatelicamente 0 2300.° aniversa· 
rio da morte de Arist6teles verificada em 
322 a. C., mas a cek3bracao deveria ter 
ocorrido em 1979, visto que nao existiu 0 
ana O. 0 mesmo se passa em relac;:ao a uma 
serie da Grecla que celebrou em 197'7 0 
2300.° aniversario da morte de Alexandre 0 
Grande ocorrida em 323 a. C. e q.ue s6 
deveria ter sido emitida em 1976. Como 
estes, devem haver muito mais erros seme· 
Ihantes. A celebrac;ao dos 150 anos da 
Esco!,a Naval. Arturo Prat, feita pelo Chile 
em 1972 com um selo de 1 E1'5, ocorreu com 
4 an os de atraso. Algo misterioso se passou 
com 0 selo de 1Of. que 0 Iraque emitiu em 
1960 honrando 0 poeta AI Rasafi - 0 selo 
foi impresso com 0 ano .. 1959 .. em Persa e 
Arabe, tendo sido posteriormente sobrecar· 
regado com ,,1960». Este selo foi reim!presso 
em 1966, mas desta vez sem menc;:ao de 
data. 

Em 1981, as Malvinas celebraram Homero 
com um selo de 2L e com a mencao das 
datas de 685AC-1044AC. Existe muita con· 
~usao e incerteza scerca de. vida de Homero 
mas e imposslvel que tenha vivido 359 anos. 
Alem disso, as datas nao se h~em da direita 
para a esquerda ... 

Acontecimentos varios celebrados filateli· 
camente acabam por levar datas erradas nos 
selos. Em 1977, a Nicaragua celebrou os 
75 an os dos ZePipelin com uma serie bastante 
bonita de setos indicando as datas ,,1902· 
·1977». No entanto, 0 primeiro zeppelin ele
vou·se nos ares em 2 de Julho de 1900. A 
Hungrla celebrou em 1965 0 lanc;amento de 
um foguetao (selo de 60 ti) com a indica9Ao 
"Foguetao de 2 andares 1965/VI/17». No 
entanto, trata·se na rea!idade do .. Meteor I» 
lancado no espac;:o pelo Instituto Hidrometeo· 
rol6gico da oPol6nla, em 16 de Junho de 
1965. 

A coroac;:ao de Carlos Magno ocorreu em 
800 da era crista e nao em 799 como se 
encontra indicado num selo de 200 L. emi· 
tido pela lIalla, em 1982. Na mesma serie, 
o selo de 450 L. comemora a tundaC;:iio da 
CEE em 24 de Marc;:o de 1957, quando, 
realmente, a assinatura do tratado de Roma 
foi no dia 25. 

Em 1963, assinalou a Jugosl8vla 0 20.° 
Aniversario da Batalna do Rio Sutjeska com 
a emissAo de 'uma serie de selos com a 
inscriC;:ii.o ,,1943-1963,.. No entanto, a ,batalha 
teve lugar em 1944. A Siria emitiu selos em 
1958, celebrando 0 1~.0 aniversario da Eva· 

cuac;:ao das Forc;:as Aliadas. Isto aconteceu 
em 17 de Abril de 1945', e a 'placa que ape
rece ao fun do indica 1945. No entanto, 
tanto as inscric;Oes em ,FrancAs como em 
Arabe, nos selos, indicam que as evacuacoes 
tiveram lugar em «1946 ... Uma serie sobre· 
carregada do Iraque, de 197'1, celebra 0 
25.° aniversario da UNICIEF com a data «971 .. 
em vez de .. 1971 ... 

A L1bt1rla emitiu em 1949, ,uma serie com 
os retratos dos Presidentes liberianos e as 
datas entre as quais exerceram 0 cargo. No 
entanto, 0 selo de 3 c. com a eflgie do 
Presidente 'Daniel B. Warner, nAo indicava 
inicialmente essas datas (1876,18718) s6 apa· 
recendo ",urn a reimpressAo posterior. Em 
1977, a Arabia Saudlta celebrou 02.° aniver· 
sario da subida ao trona do Sheik Kha..'ed 
mas apresentou essa data errada em Arabe 
(13/3/75). A serietoi retirada de ciroulac;:ao 
ap6s ter estado a venda durante um s6 dia. 
Uma serie corrigida toi emitida nesse mesmo 
ano, mais tarde. A data correcta era 25,/3/175. 

Diversas series do Abu Dhabi assinalam a 
entronizac;:ao do Sheik Zaid bin Sultan al 
Nabayyan, mas torna·se diflci~. atraves dos 
selos, determinar exactamente essa data, 
pois eles foram emitidos em Agosto (1968, 
1969, 1971). Setembro (1970), Oezembro 
(1968) e Janeiro de 1969. De modo anatogo, 
a Manchuria emitiu, em 1 de Marc;:o de 1942, 
uma serie ce!ebrando 0 .. 10.° aniversario 
de MANCHUKUO, 1 de Marc;o de 1942». No 
entanto, uma outra serie emitida em 15 de 
Setembro de 1942 celebra igualmente 0 
mesmo aniversario, levando os selos a ins
cricAo .. 10.° aniversario de Manchukuo, 15 
de Setembro de 1942 ... .. 

Em 1956, a ColOmbia emitiu selos em 
honra de Santa 'Isabel da Hungria. No 
entanto, como ela naSC9U1 em 1207, morreu 

I. 
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em 1231 e 10i canonizada em 123'3, nso se 
percebe qual 0 significado do ano 1256 
na hist6ria da Santa. Grenada emitiu em 1976 
selos com a legenda .. 100.° aniversario de 
Alexandre Graham Bell. A inscric;:ii.o esta 
errada pois Bell nasceu em 1847 morreu em 
1'822. 0 que os selos comemoram e a pri· 
meira conversac;:so telef6nica. Grenadines de 
Grenada cometeram 0 mesmo erro, mas em 
1977 _ um ano mals tarde. Em 1975, a ilha 
de Ascenslo emitiu uma s3rie celebrando 0 
160.° aniversario da ocupa:;:so da ilha e 0 
selo de 9 p tem a inscriC;:so .. PRIMElflO 
DESEMBARQUE OCT. 1815 ... No entanto, a 
IIha foi descoberta pelo oportugu~s Joso da 
Nova no dia de Ascenslio de 1501, e WWiam 
Dampier nau.fragou na sua costa em 1701 . 
o que na realidade a serie come mora e a 
ocupayso pela Armada BritAnica em 1815. 

Outro erro no desenho e 0 da bandeira dra
pejar fortemente enquanto que a respect iva 
corda 'Pende na direcc;:so oposta. Igualmente 
Ascensio, em 1979, emitiu selos celebrando 
o .. 80.° aniversario da Eastern Telegraph 
Company", 0 que esta errado pOis a Com
.:lanhia foi tundada em 1872. A ce:ebrac;:10 
refere-se, antes, ao 080.0 aniversario da che
gada da equipa da .. Eastern Telagraph Com
pany" it t/lha de Ascensso que estava a l'an
c;:ar 0 cabo telegrafico no AtlAntico. 

Em 1979, 'uma tfolha miniatura de Antigua, 
de $2.50, assinala 0 centenario da morte de 
Rowland Hili - junto it cercadura inferior 
aparece uma mala-posta com a data de 
.. 1929", mas deve ser .. 1829 .. ,Esta fo!ha foi 
igua!mente emitida em Barbuda_ 

Um selo de 3 k, de 1979, da Unleo Sovle
tlca mostra uma locomotiva tipo 2-8-0, cons
trulda a partir de 1907, embora 0 selo aore· 
sente 0 ano .. 1'912".A locomotiva americana 
li1'o Thomas Roger 4-4-() aparece num selo 
de 40 f emltido em 1975 pelo GabAo, com a 

inscric;:io de '1895, mas 0 modelo retratado 
no selo e um dos mais antigos - 1860 ... 

As IIhas Falkland emitiram em 1978 uma 
s: rie com barcos correio que, conforme 
anunciado pelos .. Crown Agents", estiveram 
contratados durante 0 periodo indicado em 
cada selo. No entanto, no caso do navio 
.. Oravia", selo de 18 :p., este naufragou antes 
do contrato terminar. A ultima hora, como 
o major R. N. Spafford indica num artigo 
publicado no .. Stamp Collecting Weekly", em 
197,S, as datas nos setos foram alteradas de 
modo a abrangerem 0 perrodo em que os 
barcos estiveram em serviC;:o. Mesmo assim, 
o se!o de 9 p mostra 0 navio .. Memphis" 
com as datas .. 1eeo-97", apesar deste barco 
ter tocado Port Stanley, ,pela primeira vez, 
em 22 de Setembro de 18'80, Ou seja, dez 
an os antes. 0 selo de 2% d, de 1S~, de 
Guernsey mostrando 0 navio-correio .. Das
her", indica 0 ano de 1'827, 0 que esta 
errado, devendo antes ser «1838", 0 ano em 
que 0 navio entrou ao servic;:o no Canal da 
Manch'a. Um selo de 4 c emitido em 1973 
pela Christmas Island, mostra um barco cha
mado "'Pigot", 1771 . 

No entanto, com esse nome, a Armada 
Real nso teve qualquer navio ate 1778; a:em 
disso a insignia do barco s6 fol utilizada 
pela Armada de 16512 a H01. 

Passando do mar para 0 ar, um selo da 
Mong6l1a, no valor de 20 m mostra um balso 
montgol1hllre com 2 ;pessoas a ,bordo, com a 
inscriC;:io «Montegolfier's 21-10-1783", com 
fumo saindo da base e sen do, aparente
mente, um ba!ao livre. Mas 0 unico ,,00 de 
ballio que se coaduna com isto, no ano de 
17183 e 0 de PilAtre de Rozier e do Marqu6s 
de Arlandes, realizado em Paris em 21-11-
-1783. 

o 76.° aniversario do primeiro vOo do 
mais opesado que 0 ar em 1903, a grande 
proeza dos irmlios Wright, foi celebrado por 
uma grande quantidade de parses, muitos 
tendo cardo na ratoeira armada pelos Esla
dos Unldos, num selo de 6 c, de 1953, cele
brando os 50 anos desse feito mas em que 
se indicava como 0 1." vOo a motor. aNa rea
lidade, este vOo nlio fol 0 .primeiro a motor 
pois millitos 0 tinham antecedldo. Outros 
parses que foram inouzidos em erro - Para
gual (1 Gs., 1972), Bangladesh (serie de 
1978), Benin (1500 f., 19718), Chlpre (125 m, 
197'8), Ghana (tSp, 19718, no b!oco), India 
(1 r., 1978) PaquJstio (serie de 1978), Roda
sla (serie de 1976), Tanzania (Serie de 
19718), Uganda (serie de 197'8), Anguilla (6 c, 

1979), Djibouti (19079), Singapura (75 c, 
19718) . 

Um selo 2 Gs de 1972 do Paragual celebra 
os feitos de Santos-Dumont na Europa com 
a indicac;:iio .. ,,00 com motor .. esquecendo de 
mencionar .. em maquina mais pesada que 
oar". Tambem nAo apresenta 0 tralio de 
uni§.o entre as dUas Ipalavras do nome do 
inventor. A Irlanda celebrou, com Uma serie 
de 1976, 0 ..sa." aniversario do primeiro 
vOo transatlantico Este-Oeste" mas nao levou 
em considerayso a travessla feita em 19'19 
pelo dirigrvel R-3-Y. 

A Romenla celebrou' em 1960 0 50.° aniver
sario do primeiro vOo romeno apor Aurel 
Vlaicu, em aeroplano. Os selos de 10 b e 
20b levam a inscri~so «1910-1960 50 Ani de 
la primul zbor cu aeroplanuL cu motor aurel 
Vleicu Nr. 1 ". Embora ligeiramente amblgua, 
esta frase parece querer indicar que Vlaicu 
realizou 0 'primeiro veo a motor em maquina 
mais pesada que 0 ar, ignorando 0 feito dos 
Irmsos Wright. 

Um selo de 1957 no valor de 30 fr., de 
Franc;:a, assinala Oemichen como inventor do 
heHc6ptero. No entanto, ele foi antecedldo 
por Breguet-Richet (Gyroplano n.o 1, Setem
bro de 19017 e .paul Cornu (Nov. 190i7) 
enquanto Lenoi & Bienvenu construlram urn 
heJic6ptero que voou cerca de 100 anos 
antes 'de Oemicheu ter nascido. Mas em tem
pos mais recuados, a ideia de um helic6-
ptero foi apresentada por Leonardo da Vinci. 
Mas consta que os pr6prios chineses teriam 
construrdo alguns pequenos 'helic6;pteros 
muitos anos antes. Um selo de 1976, do 
Zaire, no valor de 30 s apresenta 0 Planador 
Monoplano n.O 6 de Otto L,ilienthal, de 1893, 
mas a data inscrita e de 11881. No entanto, 
o seu .plano que primeiro teve ~xito foi 0 
n.O 3 de 1891. 

o Iraque emltiu em 1969 um selo q1Je 
levou uma inscriQB,o em inglAs - ,,50.° 
Aniversario do Primeiro Veo 1819"1969,,_ Isto 
nio se refere obviamente aos irmsos Wright, 
mas s6 ,um historiador da avlac;:io <podem 
eJucidar que se trata da celebracso do pri· 
meiro vOo Jnglaterra-Australia. 

Um bloco de 1956 emitido pelo Brasil cele
bra 0 50.0 aniversario do prlmeiro "100 de 
Santos-Dumont numa maquina mais "esada 
que 0 ar mas a inscrit;;lio em 4 IInguas indica 
somente, .. 50.° aniversario do primeiro vOo 
do mais pesado q·ue 0 ar", e os selos falam 
~e Santos-Dumont como 0 .. Pai da aviac;:iio» 
Ignorando os feitos mais antigos dos irmAos 
Wright. 

19 

As .. Aerolineas Argentinas" toram fU~;:' 
das em 1950, pelo que 0 selo comemorativo 
da Argentina celebrando os sellS 25 anos, 
em 1976, saiu com um ano de atraso. Mas 
jA em 1951, 'um selo de 20 c propOe-se cele· 
brar 0 10.0 aniversario da Companhia de 
Aviac;:so estadtual - das dUas .uma, ou tra
ta-se de uma comemorac;:io muito prematura 
ou trata-se de duas companhias diferentes. 
Do mesmo modo, Portugal celebrou 0 10.° 
aniverserio da TAP. em 1963, e 0 35.° ani
versario, em 1979 pelo que daria a data da 
fundalf'Ao dessa Companhia tanto em 1953 
como em 1944171... 

Tuvalu celebroUi em 1979 a inaugurayBO 
de um servico de linhas aereas intern as, 
mas 0 certo e que a realidade era multo 
diferente. Na verdade, esse servic;:o comec;:ou 
um ano e cinco dias mais tarde que a serie 
emitida, ou seja, em 21 de iMaio de 1980, 
utilizando um aviso "Grumman Widgeon" e 
nlio um .. Goose.. como mostram os selos. 

Um bloco emlti'do em 1978 .pel a Austr611a, 
celebra 0 150.° aniverslirio do vOo Trans
-Pac[flco ,por Kingsford Smith e Ulm, e um 
postal timbrado de correio aereo de 2t8 c de 
1981. dos Estados Unldos celebra 0 de 
Panghoru e Herude,u, cada qual celebrando 
o seu, como 0 primeiro vOo Trans-PacIfico. 
De facto, nenhum deles esta certo, aoesar 
do vOo de Panghoru e Herudeu ter sido 0 
primeiro non-stop. Na realidade, a primeira 
travessia foi feita 'por 'dois hidroavioes owe 
do Exercito Americano num "100 it volta do 
mundo, em 1924. 

IPassando do ar 'Para 0 espac;:o,um selo 
de 3.50 L de 1971, emitido pel a Romenla, 
assinala a missso automatica sovietica Luna 
16, de 12 a 24 de Setembro de 1970, mas 
as datas sstao srradas no selo e na tarja, 
pois indica 12 a 24 de Outubro de 1970. 
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em 1231 e 10i canonizada em 123'3, nso se 
percebe qual 0 significado do ano 1256 
na hist6ria da Santa. Grenada emitiu em 1976 
selos com a legenda .. 100.° aniversario de 
Alexandre Graham Bell. A inscric;:ii.o esta 
errada pois Bell nasceu em 1847 morreu em 
1'822. 0 que os selos comemoram e a pri· 
meira conversac;:so telef6nica. Grenadines de 
Grenada cometeram 0 mesmo erro, mas em 
1977 _ um ano mals tarde. Em 1975, a ilha 
de Ascenslo emitiu uma s3rie celebrando 0 
160.° aniversario da ocupa:;:so da ilha e 0 
selo de 9 p tem a inscriC;:so .. PRIMElflO 
DESEMBARQUE OCT. 1815 ... No entanto, a 
IIha foi descoberta pelo oportugu~s Joso da 
Nova no dia de Ascenslio de 1501, e WWiam 
Dampier nau.fragou na sua costa em 1701 . 
o que na realidade a serie come mora e a 
ocupayso pela Armada BritAnica em 1815. 

Outro erro no desenho e 0 da bandeira dra
pejar fortemente enquanto que a respect iva 
corda 'Pende na direcc;:so oposta. Igualmente 
Ascensio, em 1979, emitiu selos celebrando 
o .. 80.° aniversario da Eastern Telegraph 
Company", 0 que esta errado pOis a Com
.:lanhia foi tundada em 1872. A ce:ebrac;:10 
refere-se, antes, ao 080.0 aniversario da che
gada da equipa da .. Eastern Telagraph Com
pany" it t/lha de Ascensso que estava a l'an
c;:ar 0 cabo telegrafico no AtlAntico. 

Em 1979, 'uma tfolha miniatura de Antigua, 
de $2.50, assinala 0 centenario da morte de 
Rowland Hili - junto it cercadura inferior 
aparece uma mala-posta com a data de 
.. 1929", mas deve ser .. 1829 .. ,Esta fo!ha foi 
igua!mente emitida em Barbuda_ 

Um selo de 3 k, de 1979, da Unleo Sovle
tlca mostra uma locomotiva tipo 2-8-0, cons
trulda a partir de 1907, embora 0 selo aore· 
sente 0 ano .. 1'912".A locomotiva americana 
li1'o Thomas Roger 4-4-() aparece num selo 
de 40 f emltido em 1975 pelo GabAo, com a 

inscric;:io de '1895, mas 0 modelo retratado 
no selo e um dos mais antigos - 1860 ... 

As IIhas Falkland emitiram em 1978 uma 
s: rie com barcos correio que, conforme 
anunciado pelos .. Crown Agents", estiveram 
contratados durante 0 periodo indicado em 
cada selo. No entanto, no caso do navio 
.. Oravia", selo de 18 :p., este naufragou antes 
do contrato terminar. A ultima hora, como 
o major R. N. Spafford indica num artigo 
publicado no .. Stamp Collecting Weekly", em 
197,S, as datas nos setos foram alteradas de 
modo a abrangerem 0 perrodo em que os 
barcos estiveram em serviC;:o. Mesmo assim, 
o se!o de 9 p mostra 0 navio .. Memphis" 
com as datas .. 1eeo-97", apesar deste barco 
ter tocado Port Stanley, ,pela primeira vez, 
em 22 de Setembro de 18'80, Ou seja, dez 
an os antes. 0 selo de 2% d, de 1S~, de 
Guernsey mostrando 0 navio-correio .. Das
her", indica 0 ano de 1'827, 0 que esta 
errado, devendo antes ser «1838", 0 ano em 
que 0 navio entrou ao servic;:o no Canal da 
Manch'a. Um selo de 4 c emitido em 1973 
pela Christmas Island, mostra um barco cha
mado "'Pigot", 1771 . 

No entanto, com esse nome, a Armada 
Real nso teve qualquer navio ate 1778; a:em 
disso a insignia do barco s6 fol utilizada 
pela Armada de 16512 a H01. 

Passando do mar para 0 ar, um selo da 
Mong6l1a, no valor de 20 m mostra um balso 
montgol1hllre com 2 ;pessoas a ,bordo, com a 
inscriC;:io «Montegolfier's 21-10-1783", com 
fumo saindo da base e sen do, aparente
mente, um ba!ao livre. Mas 0 unico ,,00 de 
ballio que se coaduna com isto, no ano de 
17183 e 0 de PilAtre de Rozier e do Marqu6s 
de Arlandes, realizado em Paris em 21-11-
-1783. 

o 76.° aniversario do primeiro vOo do 
mais opesado que 0 ar em 1903, a grande 
proeza dos irmlios Wright, foi celebrado por 
uma grande quantidade de parses, muitos 
tendo cardo na ratoeira armada pelos Esla
dos Unldos, num selo de 6 c, de 1953, cele
brando os 50 anos desse feito mas em que 
se indicava como 0 1." vOo a motor. aNa rea
lidade, este vOo nlio fol 0 .primeiro a motor 
pois millitos 0 tinham antecedldo. Outros 
parses que foram inouzidos em erro - Para
gual (1 Gs., 1972), Bangladesh (serie de 
1978), Benin (1500 f., 19718), Chlpre (125 m, 
197'8), Ghana (tSp, 19718, no b!oco), India 
(1 r., 1978) PaquJstio (serie de 1978), Roda
sla (serie de 1976), Tanzania (Serie de 
19718), Uganda (serie de 197'8), Anguilla (6 c, 

1979), Djibouti (19079), Singapura (75 c, 
19718) . 

Um selo 2 Gs de 1972 do Paragual celebra 
os feitos de Santos-Dumont na Europa com 
a indicac;:iio .. ,,00 com motor .. esquecendo de 
mencionar .. em maquina mais pesada que 
oar". Tambem nAo apresenta 0 tralio de 
uni§.o entre as dUas Ipalavras do nome do 
inventor. A Irlanda celebrou, com Uma serie 
de 1976, 0 ..sa." aniversario do primeiro 
vOo transatlantico Este-Oeste" mas nao levou 
em considerayso a travessla feita em 19'19 
pelo dirigrvel R-3-Y. 

A Romenla celebrou' em 1960 0 50.° aniver
sario do primeiro vOo romeno apor Aurel 
Vlaicu, em aeroplano. Os selos de 10 b e 
20b levam a inscri~so «1910-1960 50 Ani de 
la primul zbor cu aeroplanuL cu motor aurel 
Vleicu Nr. 1 ". Embora ligeiramente amblgua, 
esta frase parece querer indicar que Vlaicu 
realizou 0 'primeiro veo a motor em maquina 
mais pesada que 0 ar, ignorando 0 feito dos 
Irmsos Wright. 

Um selo de 1957 no valor de 30 fr., de 
Franc;:a, assinala Oemichen como inventor do 
heHc6ptero. No entanto, ele foi antecedldo 
por Breguet-Richet (Gyroplano n.o 1, Setem
bro de 19017 e .paul Cornu (Nov. 190i7) 
enquanto Lenoi & Bienvenu construlram urn 
heJic6ptero que voou cerca de 100 anos 
antes 'de Oemicheu ter nascido. Mas em tem
pos mais recuados, a ideia de um helic6-
ptero foi apresentada por Leonardo da Vinci. 
Mas consta que os pr6prios chineses teriam 
construrdo alguns pequenos 'helic6;pteros 
muitos anos antes. Um selo de 1976, do 
Zaire, no valor de 30 s apresenta 0 Planador 
Monoplano n.O 6 de Otto L,ilienthal, de 1893, 
mas a data inscrita e de 11881. No entanto, 
o seu .plano que primeiro teve ~xito foi 0 
n.O 3 de 1891. 

o Iraque emltiu em 1969 um selo q1Je 
levou uma inscriQB,o em inglAs - ,,50.° 
Aniversario do Primeiro Veo 1819"1969,,_ Isto 
nio se refere obviamente aos irmsos Wright, 
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eJucidar que se trata da celebracso do pri· 
meiro vOo Jnglaterra-Australia. 

Um bloco de 1956 emitido pelo Brasil cele
bra 0 50.0 aniversario do prlmeiro "100 de 
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somente, .. 50.° aniversario do primeiro vOo 
do mais pesado q·ue 0 ar", e os selos falam 
~e Santos-Dumont como 0 .. Pai da aviac;:iio» 
Ignorando os feitos mais antigos dos irmAos 
Wright. 
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As .. Aerolineas Argentinas" toram fU~;:' 
das em 1950, pelo que 0 selo comemorativo 
da Argentina celebrando os sellS 25 anos, 
em 1976, saiu com um ano de atraso. Mas 
jA em 1951, 'um selo de 20 c propOe-se cele· 
brar 0 10.0 aniversario da Companhia de 
Aviac;:so estadtual - das dUas .uma, ou tra
ta-se de uma comemorac;:io muito prematura 
ou trata-se de duas companhias diferentes. 
Do mesmo modo, Portugal celebrou 0 10.° 
aniverserio da TAP. em 1963, e 0 35.° ani
versario, em 1979 pelo que daria a data da 
fundalf'Ao dessa Companhia tanto em 1953 
como em 1944171... 

Tuvalu celebroUi em 1979 a inaugurayBO 
de um servico de linhas aereas intern as, 
mas 0 certo e que a realidade era multo 
diferente. Na verdade, esse servic;:o comec;:ou 
um ano e cinco dias mais tarde que a serie 
emitida, ou seja, em 21 de iMaio de 1980, 
utilizando um aviso "Grumman Widgeon" e 
nlio um .. Goose.. como mostram os selos. 

Um bloco emlti'do em 1978 .pel a Austr611a, 
celebra 0 150.° aniverslirio do vOo Trans
-Pac[flco ,por Kingsford Smith e Ulm, e um 
postal timbrado de correio aereo de 2t8 c de 
1981. dos Estados Unldos celebra 0 de 
Panghoru e Herude,u, cada qual celebrando 
o seu, como 0 primeiro vOo Trans-PacIfico. 
De facto, nenhum deles esta certo, aoesar 
do vOo de Panghoru e Herudeu ter sido 0 
primeiro non-stop. Na realidade, a primeira 
travessia foi feita 'por 'dois hidroavioes owe 
do Exercito Americano num "100 it volta do 
mundo, em 1924. 

IPassando do ar 'Para 0 espac;:o,um selo 
de 3.50 L de 1971, emitido pel a Romenla, 
assinala a missso automatica sovietica Luna 
16, de 12 a 24 de Setembro de 1970, mas 
as datas sstao srradas no selo e na tarja, 
pois indica 12 a 24 de Outubro de 1970. 
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CASA A. MOLDER 
RUA 1.° DE tOEZEMBRO, 101 - 3.° 

1200 USBOA - Telet. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

SELOS DE PORTUGAL E UL TRAMAR 
e a nossa grande especlalldade 

SeLOS DE TODO 0 MUNDO 
PARA TODOS OS TEMAS 

Exposl980 ,permanente de Selos em 
15 vltrlnes do 6trlo do r6s-do-chao 

e no 3.° andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

ExecUQio r6plda de pedldos 
por correspond6ncla 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 
G,rande sortido 

de Series completas 
e Selas 1ematicos 

PeC;B Listas de prec;os gratis 

ELADIO DE SANTOS 

Casa Funda'Cla em 1922 
RUA BERNARDO LIMA, 27 

TELEF. 549725 1100 LISBOA 

ACA'BA DE APARECER / ENVIA-SE GRATIS 

PRE~ARIO DE SERIES COMPLETAS NOVAS 
ESTRANGEIRAS POR PAisES E TEMAS 

Contem: - cerca de 8000 series diferentes de paises compreendidos 

en1re as letras A-H. 

- mais ,de 100 parses e cerca de 80 temas descriminados. 

FILATELIA 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Teletone 2 22 48 

2500 CALDAS DA RAINHA 
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ROlE llA LEI LAO 

PRE~O RECORDE 
PARA SELO UNICO 

MUNDIAL 
NO MUNDO 

Realizou-se a 29 e 30 do pBssBdo mas de Mart;o, em Genebra, uma espectacular almoeda 
filatelica organizada pela conceltuada Firma suit;a, David Feldman S. A., a qual anunclada 
no ultimo numero desta RevistB, tlnhB para os coleccionadores 'portugue5es um interesse 
especial pols nela serla posta em prat;a a colect;ao de Portugal, de Joaquim Leote - um 
dos mais brilhantes con/untos de pet;as do nosso pais jamals reunldas. 

Mais de 200 pessoas assistiram ao leilao 
do famoso selo sueco Treskilling, amarelo. 
Seis licitantes tizeram subir rapidamente os 
lances de Fr. S. 420 000 a Fr. S. 850 000. 

Se se juntar a esta 'Verba os 15% de provi· 
sao, chegar-se-a ao prec;:o de Fr. S. 977 500 
- 0 que constllul um novo recorde mundlal 
para um selo europeu. 

Isto constituiu 0 ponto cUlminante da hasta 
de dois dias levado a eteito pela Sociedade 
David Feldman S. A. de Genebra. Mas houve 
muitos outros resultados ,hist6ricos e prec;:os 

recordes entre os mais de tras mil lotes leva
dos a lailso. 

No campo da Gr,ecia classica, 0 tamoso 
uSoltarino» toi adjudicado .por Fr. S. 200 000 
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e a serie de canlos de folha com 0 nome do 
impressor (IMeyer), atingiram 0 ipre<;:o de 
Fr. S. 190000. A colecc;1Io Leole, de Portu
gal, obleve resultados que consliluem novo 
recorde em colecc;6es desle pais. Um dos 
mais significativos foi sem duvida 0 pre:;:o 
de Fr. S. 28 000, pago por um par D. Maria, 
de 100 reis, novo. 

o leilao da co~c<;:iio Cruz, de Espanha, 
era claramente, um acontecimento mundano 
para muitos dos grandes coleccionadores 
e comerciantes espanh6is. Nesse domlnio 
vale a pena mencionar 0 2 Reales de 185·1 
e 0 2 Reales de 1852, que foram adjudica-

dos, cada um, por Fr. S. 14000, sem esque
cer 0 -bloco de 4, obliterado, do 2 Reales 
de 1'852 que atinglu 0 pre~o de Fr. S. 601()OO. 

A c~6"bre colecvao de Andre SoJleu, dos 
Correios britanicos no estrangeiro, conseguiu 
igua!mente verbas importantes que s6 as 
grandes pec;:as de colecc;:ao podem obter 
hoje em dia. Assim, a carta com os carimbos 
Bo)lvia/ Gra Bretanha atingiu 0 pre~o de 

BOGDAN BULKSZAS 
P. O. Box 115 

15-950 Bialystok 
POLAND 

I need mint stamps of West 
Europe and thematic / mint, 
uS6'd / of whole world. I offer 
mint / used stamps of Poland, 
East Europe. 

Languages known: Eng.Jish, 
French. 

Fr. S. 30000 e a celebre carta de Havana 
com 0 carimbo .. 0 26" alcanc;:ou a verba de 
Fr. S. 55000. 

Conseguiu-se aqui um novo recorde mun
dial para pe<;:a de tal categoria. A carta 
"Paid at New York" (Paga em Nova lorque) 
foi adjudicada porFr. S. 46 000. 

o interesse que despertavam as colecc;:Oes 
do Haiti e do Paraguai era extraordinario, 
e novos recordes foram obtidos nesta cate
goria. ,Isto nao foi admirarriio dada a rari
dade do material no mercado, nos ultimos 
anos. 

A derradeira sessao foi a mais apaixonanle 
de todas, com IUma merta extraordinaria de 
grandes raridades mundiais. 0 TreskUling 
Sueco nao foi a unica sensac;:ao do dia. 0 
inteiro postal de 20 kopeks, negro, com um 
pre~o base de Iicitac;:ao de Fr. S. 65 000 
subiu ate ao prec;:o final de Fr. S. 120000. 
Fol 0 prerro mals eleva do alcanc;ado ate hoje 
I=or um Intelro postal constituindo mais um 
recorde neste fantastico leilao da Casa 
Feldman. 

David Feldman prepara ja pessoalmente 
a sua serie de leHOes de Outubro, com 
grande optimismo: "Provamos que as gran
des pecas de colec<;:ao podem nova
mente atingir os valores a que nos habitua
mos no passado e :pense que isto encora
jara os coleccionadores a vender bastantes 
pe<;:as raras que ia nao viamos no mercado 
ha bastantes anos.» 

Domingos do Sacramento 
Mercado Fllalelico de Lisboa 

Rua do Cruclflxo, 26 - Telet. 324891 
1100 L1SBOA 

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

e Ultramar 

Todo 0 malerlal necessarlo 
ao F1lateJlsta 

Albuns de Portugal, Ultramar 
Edlc;6es Domingos do sacramento 
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LEGISLAt;AO DE INTERESSE FILATELICO 

compilada por Jose Rodrigo Dias Ferreira 

Permitimo-nos ehamar a atenr;ao dos leitores para esta secr;ao - a rinlca do genero 
existente na Imprensa filateliea portuguesa. 

Tratando-se de uma fonte 'preeiosa para os actuais estudiosos da Filatelia, ela reve/ar
'se-iJ de um valor inealculavel para os vindouros. 

Mas tambem os que se nao devotam a qua/quer tlpo de /nvestigar;iio filateliea, poderiio 
ne/a encontrar cur/osas reve/ar;oes dentro do que vol sendo deliberado a nlve/ oficlal. 

PORTARIA N.o 332/83 

9.8.1983 

Retiradas da circula<;:ao varias emissoes 
de selos. 

PORT ARIA N." 743/83 

29.6.1983 

Emissao de bilhetes-postais simp!es para 
o servic;:o nacional. 

PORTARIA N.o 819/83 

4.8.1983 

Emissao de selos com tarja fosforescente 
alusiva aos "'5 Seculos do Azulejo em Por
tugal .. . Seculo XVIII (11 .· ·Grupo) . 

PORTARIA N." 820/83 

4.8.1983 

Retirada da circula<;:ao do aerograma da 
emissao do .. 35.° Aniversario da TAP ... 

PORTARIA N.o 821/83 

4.8.1983 

Retirada da circulavao da emissao base 
de se!os "Paisagens e Monumentos ... 

PORTARIA N." 822/83 

4.8.19&3 

Retirada da circularrao dos bilhetes pos
lais ,·Roque Gameiro», "Nossa Senhora de 
Fatima .. e "Bilhete Postal Internacional Sim
ples ... 

PORTARIA N." 1113/83 

25.11.1983 

Emissao de selos com tarja fosforescente 
a:usiva aos «5 Saculos do Azulejo em Por
tugal .. (6.0 Grutpo) . 

DESPACHO 29/83 

29.11.1983 

Altera<;:ao de taxas do servic;:o postal in
ternacional. 

PORTARIA N.o 1036/83 

13.12.1983 

Cria~iio do servi<;:o ,publico "Correio Ace
lerado ... "E~presso Mail ... 

PORTARIA N." 1037183 

13.12.1983 

Emissao de selos, com tarja fosforescente, 
comemorativa do Centenario do Jardlm Zoo
Icgico de Lisboa. 
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PORTARIA N.o 1040/83 

14.12.1983 

CriaQso do servic;o publico denominado 
n PosteX'presso». 

NORMAS PRIVATIVAS 

os 006883 CA. 30.6.1983. CriaQso do lugar 
de Exator nas lojas de Filatelia. 

CC ,003383 DGC. 30.6.1900. Vinhetas. Auto
rizaQao de ciroulaQao. 

CC 0034183 DGC. 1.7.1983. Corresponden
cia com falta ou insuficiencia de franquia. 

CC 003&83 AD/OGC. 13.7.1983. Selos nu
los e selos fraudu!09ntos. 

01 000183 DGC ADA. 208.7.1983. Maquinas 
de franquear. 

DE 001983 CA. 4.8.1983. Criac;so da CTF4 
Portela Sacavem. 

CC 004383 DGC. 4.11.1983. Receptaculos 
postais domiciliarios. 

CC 004883 OGC. 30.11.1900·. Perf,ur8i{ao de 
selos. Autorizac;oes. 

CC 004983 DGC. 30.11.1983. Vinhetas. 
AutorizaQso de circulaQso. 

DE 002783 CA. 29.12.1983. ExtinQso da 
CTF de Foz Tlua. 

DE 1003083 CA. 29.12.1983. CriaQ':o da 
CTF a) da Nazare (Madeira). 

DE 000184 CA. 15.1 :1g84. CTF/U4 de Ca
Iheta (Ponta De!gada). CriaC;ao. 

N. do D. -Nso podemos deixar de regis
tar e chamar a aten ~ ao Ipara 
as quatro Portarias que esta
,belecem a retirada de circula
Qao de numerosas emissoes 
de selos, bilhetes postais e do 
unico aerograma existente. 

FILUMENISMO 
Por ocasiso da Lubrapex 84, foram edita

das as seguintes lPeQas filumenlsticas cuja 
distribui9s0 e exclusiva do Clube Filatelico 
de Portugal: 

- ColecQso de 20 carteiras de f6sforos 
com reproduQso de se!os, em edic;so 
especial e limitada, apresentada em 
caixas de acetato de celulose transpa
rente; 

- colecc;so de 4 caixas de 16sforos de 
grande formato, com a reprodllQso das 
gravuras lutilizadas para os selos da 
Lubrapex 84, em ediQao especial e limi
tada, apresentada em estojo com visor. 

Estes con~untos ,oodem ser adquiridos na 
Sede do Clube IFHatelico de Portugal, ao 
preQo de 150$QO, as carteiras, e 300$00, as 
caixas. 

Tambem Ipodem ser enviados pelo Correio, 
acrescidos das despesas de porte. 

DE LUTO 
Registamos com muito pesar que deixou 

o nosso convlvio, 0 cons6cio Frederico Car
los Kessler, que alem de filatelista entu
siasta, sempre se revelou um bom Amigo 
do Clube Filatelico de Portugal. 

A Familia enlutada, apresentamos sentidos 
pesames. 

, 
ENCOMENDE JA 0 NOVO 

YVERT - 1985 
Pec;:a circular informativ'a, 
urn brinde gratiS 

cite este anuncio, e receba sempre 

Filatelia 
SERGIO w. 
Telefone 22248 

DE SOUSA SIMoES 
2500 CALDAS DA RAINHA 
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;, , 
ANUNCIOS ' ECONOMICOS' 

. , . 
TABELA DE PUBLICIOADE: CADA LlNH'A30$00 

PreQario de Sobrescritos do ·Primeiro Dla 
de Portugal - S-e colecciona os envelopes 
editados .pelos correios (ou pensa coleccio
nar), todos com saries com1,'J·le\as, nso deixe 
de solicltar - este pr~ario: $ " rgio W. de 
Sousa Simoes - 2500, Caldas da Rainha 

Se e revendedor - Temos em distribui
Qio gratuita urn pre~ario de p'acotes com 
selos, tematicos e outros, alem de todo 0 
material matelico, e q-ue natural mente Ihe 
interessa. Sergio W. de Sousa Simoes -
2500 Caldas da Rainha. 

Desejo por troca selos novos de Portugal: 
Ofer9Qo Italia, Vaticano e Espanha. 

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

Troco selos de formato grande. Mande 100 
receba 100. 

Ed. Peterson 
1265 N. Harvard 
Los Angeles, CA 90029 (USA) 

Compro, Troco e Vendo selos classicos, 
todas as series. Tem~ticas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo slbuns 
e material fiJatelico. A. Borges Brito -
2830 ,Barreiro - PortU9al - Telef. 2072329. 

Selos novos em circula~ao -Em liqui
daQio dos seus pedidos de selos ou mate
rial filatelico, pede envlar-nos selos das 
emissoes de Portugal, para uso na -corres~ 
pondencia. Uma bOa- ocasiio para desfazer
-se do que tiver a mais. Sarglo W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da Rainha. 

, Troco selos novos e uS8'dos de paises 
s'ocialistas por novos ' e used os -tematicos 
de todo 0 mundo. Catalogo Wert: Idiomas: 
espanhol, ing,~s e frances. Leon Oron. P. O. 
Box 76, 1'7-200 Hajn6w.ka. Pol6nia. 

Voce -que sabe -escolher: .. -pois clarol Es
col he folhas em formato internacionsl nos 
model os Normal, Extra ou 'Luxo, para mon
tagem- das suas colec~ces, -editadas poi' 
Sargio W. de Sousa SimOes - 2500 Caldas 
da Rainha. Amostras contra esc. 80$00 para 
despesas, logo deduzidos na primeira com
r; ra. 

Envie 150$00 em notas Ou sar.ies :novas ao 
valor facial. Receber.a 130 setos de Italia, 
comemorati\'Os, usados das ultimas emis
sooes. 
Diego Ruzzante. Via S. Vigilio 37, 
20142 Milano - Halia. 

Compro e vendo selos novas e · usados, 
Portugal e Col6nias, Novos Palses lingua 
LU8a eEstrangeiros, assim como todos os 
Temas, Blocos, Sobrescritos, etc. Remeta 
Listas em duplicado e selo 16$00 ·para res
posta a: Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 
43-2.°, Dto. -'- 1500 Lisboa - Telef. 18-4816. 

Novas emissoes de todo 0 mundo por 
paises e temas - Esta a ,uma das nossas 
grandes especialidadesl fMelhores pre:;os e 
desejo de servir bem. ,Pe~ circular de ins
cri~io prontamente enviada:. sergio W. ·de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Ralnha. 

Tiras plasticas e classificadores - E todo 
o restante material filatalico. ',fm distribullt ~o 
gratuita, lum preQario que Ihe sera remetido 
com todo ' 0 prazer. Sergio W. de Sousa 
Simoes - -2'500 Caldas da Rainha. 

Desaja contactar IFilatelistas de todo 0 
mundo? Fa!(a-o com facilidade: aprenda Es
peranto - ' ~inQlua ' internacional neutra, de 
fScil aprendizBi:lem cuja gramatica tem aoo" 
nas 16 regras (I) - e assine a Revista Por. 
tuguesa de Esperanto. Pe~a informa-;oes a 
A8socia~io Portuguesa de Esperanto, Rua 
Or. Joio Couto, n.O 6, ric A - 11500 i;isboa. 
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PORTARIA N.o 1040/83 

14.12.1983 

CriaQso do servic;o publico denominado 
n PosteX'presso». 

NORMAS PRIVATIVAS 

os 006883 CA. 30.6.1983. CriaQso do lugar 
de Exator nas lojas de Filatelia. 

CC ,003383 DGC. 30.6.1900. Vinhetas. Auto
rizaQao de ciroulaQao. 

CC 0034183 DGC. 1.7.1983. Corresponden
cia com falta ou insuficiencia de franquia. 

CC 003&83 AD/OGC. 13.7.1983. Selos nu
los e selos fraudu!09ntos. 

01 000183 DGC ADA. 208.7.1983. Maquinas 
de franquear. 

DE 001983 CA. 4.8.1983. Criac;so da CTF4 
Portela Sacavem. 

CC 004383 DGC. 4.11.1983. Receptaculos 
postais domiciliarios. 

CC 004883 OGC. 30.11.1900·. Perf,ur8i{ao de 
selos. Autorizac;oes. 

CC 004983 DGC. 30.11.1983. Vinhetas. 
AutorizaQso de circulaQso. 

DE 002783 CA. 29.12.1983. ExtinQso da 
CTF de Foz Tlua. 

DE 1003083 CA. 29.12.1983. CriaQ':o da 
CTF a) da Nazare (Madeira). 

DE 000184 CA. 15.1 :1g84. CTF/U4 de Ca
Iheta (Ponta De!gada). CriaC;ao. 

N. do D. -Nso podemos deixar de regis
tar e chamar a aten ~ ao Ipara 
as quatro Portarias que esta
,belecem a retirada de circula
Qao de numerosas emissoes 
de selos, bilhetes postais e do 
unico aerograma existente. 

FILUMENISMO 
Por ocasiso da Lubrapex 84, foram edita

das as seguintes lPeQas filumenlsticas cuja 
distribui9s0 e exclusiva do Clube Filatelico 
de Portugal: 

- ColecQso de 20 carteiras de f6sforos 
com reproduQso de se!os, em edic;so 
especial e limitada, apresentada em 
caixas de acetato de celulose transpa
rente; 

- colecc;so de 4 caixas de 16sforos de 
grande formato, com a reprodllQso das 
gravuras lutilizadas para os selos da 
Lubrapex 84, em ediQao especial e limi
tada, apresentada em estojo com visor. 

Estes con~untos ,oodem ser adquiridos na 
Sede do Clube IFHatelico de Portugal, ao 
preQo de 150$QO, as carteiras, e 300$00, as 
caixas. 

Tambem Ipodem ser enviados pelo Correio, 
acrescidos das despesas de porte. 

DE LUTO 
Registamos com muito pesar que deixou 

o nosso convlvio, 0 cons6cio Frederico Car
los Kessler, que alem de filatelista entu
siasta, sempre se revelou um bom Amigo 
do Clube Filatelico de Portugal. 

A Familia enlutada, apresentamos sentidos 
pesames. 

, 
ENCOMENDE JA 0 NOVO 

YVERT - 1985 
Pec;:a circular informativ'a, 
urn brinde gratiS 

cite este anuncio, e receba sempre 

Filatelia 
SERGIO w. 
Telefone 22248 

DE SOUSA SIMoES 
2500 CALDAS DA RAINHA 
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;, , 
ANUNCIOS ' ECONOMICOS' 

. , . 
TABELA DE PUBLICIOADE: CADA LlNH'A30$00 

PreQario de Sobrescritos do ·Primeiro Dla 
de Portugal - S-e colecciona os envelopes 
editados .pelos correios (ou pensa coleccio
nar), todos com saries com1,'J·le\as, nso deixe 
de solicltar - este pr~ario: $ " rgio W. de 
Sousa Simoes - 2500, Caldas da Rainha 

Se e revendedor - Temos em distribui
Qio gratuita urn pre~ario de p'acotes com 
selos, tematicos e outros, alem de todo 0 
material matelico, e q-ue natural mente Ihe 
interessa. Sergio W. de Sousa Simoes -
2500 Caldas da Rainha. 

Desejo por troca selos novos de Portugal: 
Ofer9Qo Italia, Vaticano e Espanha. 

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

Troco selos de formato grande. Mande 100 
receba 100. 

Ed. Peterson 
1265 N. Harvard 
Los Angeles, CA 90029 (USA) 

Compro, Troco e Vendo selos classicos, 
todas as series. Tem~ticas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo slbuns 
e material fiJatelico. A. Borges Brito -
2830 ,Barreiro - PortU9al - Telef. 2072329. 

Selos novos em circula~ao -Em liqui
daQio dos seus pedidos de selos ou mate
rial filatelico, pede envlar-nos selos das 
emissoes de Portugal, para uso na -corres~ 
pondencia. Uma bOa- ocasiio para desfazer
-se do que tiver a mais. Sarglo W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da Rainha. 

, Troco selos novos e uS8'dos de paises 
s'ocialistas por novos ' e used os -tematicos 
de todo 0 mundo. Catalogo Wert: Idiomas: 
espanhol, ing,~s e frances. Leon Oron. P. O. 
Box 76, 1'7-200 Hajn6w.ka. Pol6nia. 

Voce -que sabe -escolher: .. -pois clarol Es
col he folhas em formato internacionsl nos 
model os Normal, Extra ou 'Luxo, para mon
tagem- das suas colec~ces, -editadas poi' 
Sargio W. de Sousa SimOes - 2500 Caldas 
da Rainha. Amostras contra esc. 80$00 para 
despesas, logo deduzidos na primeira com
r; ra. 

Envie 150$00 em notas Ou sar.ies :novas ao 
valor facial. Receber.a 130 setos de Italia, 
comemorati\'Os, usados das ultimas emis
sooes. 
Diego Ruzzante. Via S. Vigilio 37, 
20142 Milano - Halia. 

Compro e vendo selos novas e · usados, 
Portugal e Col6nias, Novos Palses lingua 
LU8a eEstrangeiros, assim como todos os 
Temas, Blocos, Sobrescritos, etc. Remeta 
Listas em duplicado e selo 16$00 ·para res
posta a: Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 
43-2.°, Dto. -'- 1500 Lisboa - Telef. 18-4816. 

Novas emissoes de todo 0 mundo por 
paises e temas - Esta a ,uma das nossas 
grandes especialidadesl fMelhores pre:;os e 
desejo de servir bem. ,Pe~ circular de ins
cri~io prontamente enviada:. sergio W. ·de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Ralnha. 

Tiras plasticas e classificadores - E todo 
o restante material filatalico. ',fm distribullt ~o 
gratuita, lum preQario que Ihe sera remetido 
com todo ' 0 prazer. Sergio W. de Sousa 
Simoes - -2'500 Caldas da Rainha. 

Desaja contactar IFilatelistas de todo 0 
mundo? Fa!(a-o com facilidade: aprenda Es
peranto - ' ~inQlua ' internacional neutra, de 
fScil aprendizBi:lem cuja gramatica tem aoo" 
nas 16 regras (I) - e assine a Revista Por. 
tuguesa de Esperanto. Pe~a informa-;oes a 
A8socia~io Portuguesa de Esperanto, Rua 
Or. Joio Couto, n.O 6, ric A - 11500 i;isboa. 
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Offer stamps, FOC, covers special, post
-cards etc., of USSR and stamps of Mon- . 
golia, Vietnam, North Korea, East Germany. 
Wanted stam;>s of France, Monaco and sets 
of thematics from all over the World. Corr: 
Eng. Germ, Russ. .p. A. Zygulin, Nekrasova 
156-1, SU-355005 Stavropol (USSR). 

Europa de Leste. Ofere(:o aos melhores 
pre(:os series novas tematicas ou outras, 
incluindo novidad~s. F. L,oureiro, Rua Eng." 
Ferreira Mesquita, lote A _ 1." 0 - 1000 
Lisboa. 

Scouting - 00 you collect Scout/Guide 
Stamps? Scoutisme - Un groupe de philate
lie scout: eCihanges et contacts a travers Ie 
monde; Bulletin .. Scoutphila.. periodique au" 
membres. Ecrire a Scoutphila, P. O. Box 130, 
CH-8062 ZOrich, Suisse. 

Jorge Vieira, Aveni~a da Boavista, 713-4." 
Dt." - 4110 Porto. Pretende 'Por compra ou 
troca selos 'Perfurados de Inglaterra, Fran
ca, Portugal e :Ex-CoI6nias. Base de compra 
10 % de catalO9o. Tambem 'Pretende por tro
ca 00 compra: provas, erros, .. eSl.'Jecimens» 
e cartas opre-filai9licas ate 1930. 

Deseja trocar selos exclusivamente usa
dos com todo 0 mundo. Correspond6ncia 
em Espanhol, Portug:u6s, Franc6s, Ingl6s e 
Italiano. Pedro Ros Y Pujol. Providencia 11-
-1'S B 2." 3.",Barcelona 24 - Espana. 

Vendo uma grande coleccao de selos de 
Portugal, com variedades de cores e outras. 
Muitos repetidos das ,primeiras emiss:es, 
novos e usados. Series Novas. Co!eccso qua
se comp!'eta de !FOC de Portugal. Classicos 
dos Acores e Madeira, novos e <us ados. Res
pondo a todas as cartas. Correspond6ncia 
em Espanhol, Portugu6s e Fran~s. Jacques 
Pereira - SP. 91376 France. 

TEMOS IBM .. STOCK .. MILHAR,ES DE SE
RIES ·ESTRANGEIRAS NOVAS - Todos os 
palses, todos os temas. Oenteadas, nE.o den
teadas. ·Blocos. Qualquer que seja 0 Ipals 
ou 0 tema que colecciona, experimente en
viar-nos a sua Iista de faltas. 'Filatelia SER
GIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Folhinhas com os mais belos carimbos 
de Portugal - Estavam editadas ate final 
de 1980, 457 Ifolhinhas com marcas diferen
tes. Salvo 0 numero um, esgotada (e que 
compramos <por muito bom prelo). esta a 
tempo de adquirir todo 0 conjunto. Em dis
tribul~o um catalogo·pr~ario, que enviare· 
mos gratis a simples Ipedido, bem como 
amostras <para quem nso as conhe~a. Ser
gio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

Me inter~sas cartas ipre-filatelicas de Por
tugal. Compro 0 cambio por novedades 
Espana. Enviar Ifotocopias y Iistas 'Precios. 
G. Martin - Apartado 436. Vigo - Espana. 

Troco 100/100 e sereis novas. Msltas do 
Papa Joso ,Paulo II a PortUgal ' e a outras 
parte do mundo. Piotr. Maciag. UI. Stalin
graaU' 126. L-90-764 L6dz. POLSKA. 

Pacotes com selos tematicos e p~r 'Pal
ses - 0 mais completo conjunto de temas 
jamais apresentado. Solicite orecario. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

Prec;:ario de series completas novas de 
Portugal - Abrangendo 0 lperlodo de 1953 
a 1980, e muitas anteriores. Envia-se gratis. 
Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas 
da Rainha 

Selos vendo e compro, novos e usados, 
Continente e ex-coI6nias. .Bons Precos. M. 
Leitao. Rua H. ,Lote 19-1." Frente. Casal 
S. Bras, 2700 Amadora. 

Sobrescritos do Clube compro qualquer 
quantidade. <LEAL CRO. Av. Joso XXI, 43-2." 
Dt. 0 1000 Lisboa. 

Troco. Por 1'00/200 selos de ,Portugal dou 
125/250 de todo 0 Mundo. Rudolf Bohm. 
Neuer Hieb 5, 0 ,3550 Marbu~g. Alemanha. 

Desajo selas novos e usa'dos s6 ate 1960 
de todo 0 tipo e :por exeml'Jlar, de palses 
da America Central, Por1!ugal, Espanha e 
Col6nias. Quantldade OU base Yvert. Cou 
area italian a e a pedldo outr08. opalses. Cor-
reio registado. . 

Zoli Primo. Via della Ripa 20. 47100 Forli. 
Italia. 

.MOEDAS da India ,Por1!uguesa, algumas 
nao circuladas. SBLOS da India, Mocambi
que, Timor, novos e tlsados, Pacotes, IMaoci-
mos e FCC. . 

L. M. de Noronha, -Homeopata 
Rua Alexandre ,Heroulano, 19-5.· 
1200 Lisboa. Telef~ 55 71527; 

Proouro inteiros postais, cartas, 'postais 
antigos de ES'Pimha e Gibraltar. Tambem 
desejo selos de Portugal. Sou coleccionador 
avancado. 'Oou em troca bons selos de mui
tospalses. Sempre base Yvert. Jose Rodri
guez. Apartado 781. Murcia. Espanh'a. 

DIS,PeNGO DE LOToES DE 200 'Frs. YVERT 
EN SERIIES COMPL.!ETAS PICTORICAS NUE
vAs DE BOLIVIA ,PARA CANJE PeR SEllLOS 
SIMI LARES CE'TODO 8L MUNDO. AESPON· 
DO UNICAMENTE CARTAS CON ENVIOS. 

Escribir a: MAXIMO A. FLORES P., Casil~ 
la 2521, LA PAZ - BOLIVIA. 

I HAVE LOTS OF 200 Frs. Y\/IERT iN MINT 
(:\ICTORIAL COMPLET.E SETS OF BOLIVIA 
TO EXCHANG,E FOR SIMILAR STAIMPS OF 
AUL THE WORLD, ONLY lETTERS WITH 
SENDINGS ARE ANSWERED. MAXIMO R. 
FLORES IP., Casilla 2J5e1, ",LA PAZ -"BOLIVIA. 

. CO~PRO .. L.:usladas» (Portll~l) cartas, 
postals, ambul4ncias, carimbos franceses, 
nominativos, ensaios, provas, erros, blocos, 
paquebots. . . 
. Inscri(:ae~ marginais: im-pressores e ,..;j. 

meros de obras. . 
Resposta: Apartado 90. 2751' Ca~ais Codex. 

Alberto Abrantes - 'Estrada da Beira, 
651-1.0 - Alto de S. Joso - 3000 COIM· 
BRA - T~ C. pV. N. U. 1. ·2. 3. I5A. Postais 
il.'S rE!!P.resentando CASToELOS DE IPORTU
GAL, AlRQUEOLOGIA e selos de tematicas: 
EUROPA, Flores, f8ilJna, desportos, 'pintura, 
refigiso e astronautica. 90. 94. 

,Dou series compl. AFA usadas em troca 
de 'series ' c()mpt Espanha, · Portugal e Franca 
Base Michel.~ Corr. FrancA8' ou InglAs. NAo 
er'iVia prlmelro. . 

Heinz Hlinooen. Pi)stfach 307 
0-49;04 Enger I. W. 
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Colec(:ao de pagelas de Por-tugtU emitidas 
de 1961 (IEuropa-118-9,61) ate ao N." 209. Ba
tatha da Salga (24-7-81), vendo .pela tootali
dade, ipodendo aceitar em pagamento selos 
comemorativos e outr08 de Portugal, em 
maCos de 100, de emlssaes antlgas e mo-
dernas. ' \ 

Tambem diSiPonho 'pagelas antigas emiti
das pelos Correlos dos seguintes palses: 
Holanda, Belgica, TaiiAndia, Jugoslavia, 
Brasil, S. Marino, lReino Unido, Pol6nia, Lu
xemburgo, Ohipre, Nar;Oes Unidas, SUfi,a, 
Rep. do Gabao, Liechtesteln, Austria, Norue
ga, llsrael, M6naco, Japso e ,Emiratos Ara-
bes Unidos. . 

·Publicacaes antigas. francesas e espanho
las, designadamente "iLIEcho de Ii! timgro
logie" estao igualmente ao dispor dos even
tuais interessados, por troca de selos usa
dos aos centos, formato grande e pequeno, 
de Portugal, ex-col6nias e estrangeiro. Con
dicoes a combinar. 

'Favor contactar com Pedro Jose Wadding
ton Peters - Av. Joso Cris6stomo, 81-4.· 
Tel. 41107 - Lisboa 1000. 

NOS NAO V,ENDEMOS APENAS PACOliES 
DE TIRAS PLASTICAS, DAMOS TAMBEMI 
Igualmente classificadores, e pacotes de 
selos tematicos (mals de duas dezenas de 
temas dlferentesl). Peca a circular "QUERO 
RECEBER COMPLETAMENT,E GRATIS ... Fila
telia SERGIO W. DE SOUSA S~MOES .-
2500 CAl,iDAS DA RAINHA . 

Envio: FOC, 810cos, Fosforos, Carimbos 
Especiais, Carimbos Inteiros, Postais Millta
res e de 'Estacoes, Notas de Bancos de 
Isra&l, Brasil, Canada, Estados Unl'dos, ONU, 
Alemanha de Leste e Federal, Austria, Holan
da e Espanha. 

Des&jo: Series Novas, Blocos, FOC, Carlm
bos especiais, dos temas: flora, "suna, cami
nhos de ferro, ·vestuario europeu, avi~iio e 
barcos de Por1!ugal, Malta, Gibraltar, Ingla
terra, Jersey, Alemanha, Norte da Europa e 
Comunidade BritAnica. 

Correspond6ncia em Ingl6s, Franc6s ou 
Alemao. 

BERY ISIDOR 
P. O. Box 4270 
HAIFA - ISRAEL 

Compro series nolias de Portugal 
em qtJantldade. ·Envlar propostas. 

Apartado 463, GERONA (E8~anha) 



26 

Offer stamps, FOC, covers special, post
-cards etc., of USSR and stamps of Mon- . 
golia, Vietnam, North Korea, East Germany. 
Wanted stam;>s of France, Monaco and sets 
of thematics from all over the World. Corr: 
Eng. Germ, Russ. .p. A. Zygulin, Nekrasova 
156-1, SU-355005 Stavropol (USSR). 

Europa de Leste. Ofere(:o aos melhores 
pre(:os series novas tematicas ou outras, 
incluindo novidad~s. F. L,oureiro, Rua Eng." 
Ferreira Mesquita, lote A _ 1." 0 - 1000 
Lisboa. 

Scouting - 00 you collect Scout/Guide 
Stamps? Scoutisme - Un groupe de philate
lie scout: eCihanges et contacts a travers Ie 
monde; Bulletin .. Scoutphila.. periodique au" 
membres. Ecrire a Scoutphila, P. O. Box 130, 
CH-8062 ZOrich, Suisse. 

Jorge Vieira, Aveni~a da Boavista, 713-4." 
Dt." - 4110 Porto. Pretende 'Por compra ou 
troca selos 'Perfurados de Inglaterra, Fran
ca, Portugal e :Ex-CoI6nias. Base de compra 
10 % de catalO9o. Tambem 'Pretende por tro
ca 00 compra: provas, erros, .. eSl.'Jecimens» 
e cartas opre-filai9licas ate 1930. 

Deseja trocar selos exclusivamente usa
dos com todo 0 mundo. Correspond6ncia 
em Espanhol, Portug:u6s, Franc6s, Ingl6s e 
Italiano. Pedro Ros Y Pujol. Providencia 11-
-1'S B 2." 3.",Barcelona 24 - Espana. 

Vendo uma grande coleccao de selos de 
Portugal, com variedades de cores e outras. 
Muitos repetidos das ,primeiras emiss:es, 
novos e usados. Series Novas. Co!eccso qua
se comp!'eta de !FOC de Portugal. Classicos 
dos Acores e Madeira, novos e <us ados. Res
pondo a todas as cartas. Correspond6ncia 
em Espanhol, Portugu6s e Fran~s. Jacques 
Pereira - SP. 91376 France. 

TEMOS IBM .. STOCK .. MILHAR,ES DE SE
RIES ·ESTRANGEIRAS NOVAS - Todos os 
palses, todos os temas. Oenteadas, nE.o den
teadas. ·Blocos. Qualquer que seja 0 Ipals 
ou 0 tema que colecciona, experimente en
viar-nos a sua Iista de faltas. 'Filatelia SER
GIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Folhinhas com os mais belos carimbos 
de Portugal - Estavam editadas ate final 
de 1980, 457 Ifolhinhas com marcas diferen
tes. Salvo 0 numero um, esgotada (e que 
compramos <por muito bom prelo). esta a 
tempo de adquirir todo 0 conjunto. Em dis
tribul~o um catalogo·pr~ario, que enviare· 
mos gratis a simples Ipedido, bem como 
amostras <para quem nso as conhe~a. Ser
gio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

Me inter~sas cartas ipre-filatelicas de Por
tugal. Compro 0 cambio por novedades 
Espana. Enviar Ifotocopias y Iistas 'Precios. 
G. Martin - Apartado 436. Vigo - Espana. 

Troco 100/100 e sereis novas. Msltas do 
Papa Joso ,Paulo II a PortUgal ' e a outras 
parte do mundo. Piotr. Maciag. UI. Stalin
graaU' 126. L-90-764 L6dz. POLSKA. 

Pacotes com selos tematicos e p~r 'Pal
ses - 0 mais completo conjunto de temas 
jamais apresentado. Solicite orecario. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

Prec;:ario de series completas novas de 
Portugal - Abrangendo 0 lperlodo de 1953 
a 1980, e muitas anteriores. Envia-se gratis. 
Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas 
da Rainha 

Selos vendo e compro, novos e usados, 
Continente e ex-coI6nias. .Bons Precos. M. 
Leitao. Rua H. ,Lote 19-1." Frente. Casal 
S. Bras, 2700 Amadora. 

Sobrescritos do Clube compro qualquer 
quantidade. <LEAL CRO. Av. Joso XXI, 43-2." 
Dt. 0 1000 Lisboa. 

Troco. Por 1'00/200 selos de ,Portugal dou 
125/250 de todo 0 Mundo. Rudolf Bohm. 
Neuer Hieb 5, 0 ,3550 Marbu~g. Alemanha. 

Desajo selas novos e usa'dos s6 ate 1960 
de todo 0 tipo e :por exeml'Jlar, de palses 
da America Central, Por1!ugal, Espanha e 
Col6nias. Quantldade OU base Yvert. Cou 
area italian a e a pedldo outr08. opalses. Cor-
reio registado. . 

Zoli Primo. Via della Ripa 20. 47100 Forli. 
Italia. 

.MOEDAS da India ,Por1!uguesa, algumas 
nao circuladas. SBLOS da India, Mocambi
que, Timor, novos e tlsados, Pacotes, IMaoci-
mos e FCC. . 

L. M. de Noronha, -Homeopata 
Rua Alexandre ,Heroulano, 19-5.· 
1200 Lisboa. Telef~ 55 71527; 

Proouro inteiros postais, cartas, 'postais 
antigos de ES'Pimha e Gibraltar. Tambem 
desejo selos de Portugal. Sou coleccionador 
avancado. 'Oou em troca bons selos de mui
tospalses. Sempre base Yvert. Jose Rodri
guez. Apartado 781. Murcia. Espanh'a. 

DIS,PeNGO DE LOToES DE 200 'Frs. YVERT 
EN SERIIES COMPL.!ETAS PICTORICAS NUE
vAs DE BOLIVIA ,PARA CANJE PeR SEllLOS 
SIMI LARES CE'TODO 8L MUNDO. AESPON· 
DO UNICAMENTE CARTAS CON ENVIOS. 

Escribir a: MAXIMO A. FLORES P., Casil~ 
la 2521, LA PAZ - BOLIVIA. 

I HAVE LOTS OF 200 Frs. Y\/IERT iN MINT 
(:\ICTORIAL COMPLET.E SETS OF BOLIVIA 
TO EXCHANG,E FOR SIMILAR STAIMPS OF 
AUL THE WORLD, ONLY lETTERS WITH 
SENDINGS ARE ANSWERED. MAXIMO R. 
FLORES IP., Casilla 2J5e1, ",LA PAZ -"BOLIVIA. 

. CO~PRO .. L.:usladas» (Portll~l) cartas, 
postals, ambul4ncias, carimbos franceses, 
nominativos, ensaios, provas, erros, blocos, 
paquebots. . . 
. Inscri(:ae~ marginais: im-pressores e ,..;j. 

meros de obras. . 
Resposta: Apartado 90. 2751' Ca~ais Codex. 

Alberto Abrantes - 'Estrada da Beira, 
651-1.0 - Alto de S. Joso - 3000 COIM· 
BRA - T~ C. pV. N. U. 1. ·2. 3. I5A. Postais 
il.'S rE!!P.resentando CASToELOS DE IPORTU
GAL, AlRQUEOLOGIA e selos de tematicas: 
EUROPA, Flores, f8ilJna, desportos, 'pintura, 
refigiso e astronautica. 90. 94. 

,Dou series compl. AFA usadas em troca 
de 'series ' c()mpt Espanha, · Portugal e Franca 
Base Michel.~ Corr. FrancA8' ou InglAs. NAo 
er'iVia prlmelro. . 

Heinz Hlinooen. Pi)stfach 307 
0-49;04 Enger I. W. 
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Colec(:ao de pagelas de Por-tugtU emitidas 
de 1961 (IEuropa-118-9,61) ate ao N." 209. Ba
tatha da Salga (24-7-81), vendo .pela tootali
dade, ipodendo aceitar em pagamento selos 
comemorativos e outr08 de Portugal, em 
maCos de 100, de emlssaes antlgas e mo-
dernas. ' \ 

Tambem diSiPonho 'pagelas antigas emiti
das pelos Correlos dos seguintes palses: 
Holanda, Belgica, TaiiAndia, Jugoslavia, 
Brasil, S. Marino, lReino Unido, Pol6nia, Lu
xemburgo, Ohipre, Nar;Oes Unidas, SUfi,a, 
Rep. do Gabao, Liechtesteln, Austria, Norue
ga, llsrael, M6naco, Japso e ,Emiratos Ara-
bes Unidos. . 

·Publicacaes antigas. francesas e espanho
las, designadamente "iLIEcho de Ii! timgro
logie" estao igualmente ao dispor dos even
tuais interessados, por troca de selos usa
dos aos centos, formato grande e pequeno, 
de Portugal, ex-col6nias e estrangeiro. Con
dicoes a combinar. 

'Favor contactar com Pedro Jose Wadding
ton Peters - Av. Joso Cris6stomo, 81-4.· 
Tel. 41107 - Lisboa 1000. 

NOS NAO V,ENDEMOS APENAS PACOliES 
DE TIRAS PLASTICAS, DAMOS TAMBEMI 
Igualmente classificadores, e pacotes de 
selos tematicos (mals de duas dezenas de 
temas dlferentesl). Peca a circular "QUERO 
RECEBER COMPLETAMENT,E GRATIS ... Fila
telia SERGIO W. DE SOUSA S~MOES .-
2500 CAl,iDAS DA RAINHA . 

Envio: FOC, 810cos, Fosforos, Carimbos 
Especiais, Carimbos Inteiros, Postais Millta
res e de 'Estacoes, Notas de Bancos de 
Isra&l, Brasil, Canada, Estados Unl'dos, ONU, 
Alemanha de Leste e Federal, Austria, Holan
da e Espanha. 

Des&jo: Series Novas, Blocos, FOC, Carlm
bos especiais, dos temas: flora, "suna, cami
nhos de ferro, ·vestuario europeu, avi~iio e 
barcos de Por1!ugal, Malta, Gibraltar, Ingla
terra, Jersey, Alemanha, Norte da Europa e 
Comunidade BritAnica. 

Correspond6ncia em Ingl6s, Franc6s ou 
Alemao. 

BERY ISIDOR 
P. O. Box 4270 
HAIFA - ISRAEL 

Compro series nolias de Portugal 
em qtJantldade. ·Envlar propostas. 

Apartado 463, GERONA (E8~anha) 



Procuro , ~artas antigas, inteiros postais 
antigos e selas lintigos 'de m&lhor categoria 
de Timor, Macau e. ,So Tome, s6 selos usa· 
dos. Agradecia, que escrevessem em , lingua 
inglesa ou alema. Resposta a MARKUS 
BUSCHE, AlT·ZEILSHEIM 44,0·6230 FRANK
FURT 1M. SO, Al'EMANHA FEDERAL 

PR,EC;ARIO TEMATICO "- ,Desde Arqueo
logis, Arte, Astro, Aves, Aviac;:ao, ate. Tea
tro, Tecnologia, Transportes, Turismo, Tele
comunicac;:Oes, Uniformes, Veiculos Motori
za:dos, e Xadrez, de tudo vai encontrar no 
prec;:ario tematico agora em distribuic;:ao. sao 
mais de 100 parses, cerca de '80 temas, e 
8000 series novas descriminadas. Enviamos 
gratis para Portugal. Para 0 estrangeiro, re
meter 0 equiva!ente a $2.00 USA para por
tes, mesmo em notas ou series novas. Fila
telia SERGIO W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CAlDAS DA RAINHA. 

Estou interessado em pec;:as filatelicas 
circuladas com selos de CamOes, 

Resposta a secretaril:! . do Clube 80 n. ° 30. 

Pretendo' p91;as filatelicas que contenham 
carimbos, e, que possam servir para uma 
colecc;:ao tematica que tem por tema etA Luz 
e as Trevas». ReSi::osta ao C. F. P. 300. 

L. M, de Noronha, M. H. M., D. H. Sc. ([ndia) 
Horneopata 

Telefones: 5540a7, 534512 
R~id~ncia: '5'5 705 2:T 

Cherche corresp. echo thematique 
Ceramique·Porcelaine. 
F. Palma Leal - C. Palma .Baixo 4-7B 

. 1600 Lisboa 

Desejo selas novos de Portugal I colecc;:ao 
geral, I mundiais tematicos, especial mente 
com 0 Papa Joso Paulo II, Inteiros postais 
novos e usados de Portugal I bilh'etes pos
tais. I Dou Pol6nia I selos novos, usados, 
inteiros postais, carimbos" FOCs, / URSS, 
DDR, Ouba etc. Correspond~ncia: portugu~s, 
espanhol, franc~s, ingills, Italiano, alemso e 
russo. Andrzej PHlrlJlPS, skrytka pocztowa 42, 
60-260 Poznan, 34, Polonla. 

PREC;ARIO P.OR PArSES - Se V. colec
ciona qualquer pars estrangeiro, desde Afga
nistao a Hon-Kong, interessa-Ihe receber este 
nosso prevario, repleto de series completas 
novas. Oescreve mais de 100 'parses e· 80 , te
mas, num 'total de cerca de 0000 s: rles 
diferentes. Enviamos gratis !para Portugal. 
Para 0 estrangeiro, remeter 0 equivalente 
a $2,00 USA mesmo em notas ou series 
novas. Filatelia SERGIO W. DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALOAS OA RAINHA. 

BOA OPORTUNIDAOE. Series comemora
livas completas novas, irn:,lecaveis, de POR
TUGAL (nomeadamente n.DS Eladio 6571863, 
881 /903, 1063/1254 e 1~/r1348, alam de 
outras posteriores), vendo a 50 % Catalogo 
+ 50 % despesas cobranc;a. Escrever para: 
ALC. R. Diogo Bernardes, .6-1 :°_0. 1,700 Lis
boa (S6cio n.O 145 do C. F. P.). 

A. MASCARENHAS PEREIRA 
R. Artur Ferreira da Silva, 2-2.° Dt.° 
1'885 Moscavide 
liROCO - COMPRO - VENDO 
INTEIROS POSTAIS E NAO SO. RESPON

DO SEMPRE A TODAS AS RESPOSTAS 
DEVIDAiMENTE VALORIZADAS. 

A fim de completar minha Coleclfso de 
Portugal\ pretendo trocar selos com colec
cionador que esteja Interessado em selos da 
Alemanha Ocidental/Berlim/DDR. Favor es: 
crever em Ingills, Franclls ou 'Espanhol. 

Hermann Becher 
Morikeweg 16 , 
4020 Mettmannl Alemanha 

, Troco novidades de Portugal por 
Alemanha. Dieter Hofmann, DiirerweQ<8. 
0-71024 Filderstadt 4. Alemanha. 

Compro-Troco 

PeC;as cir'culadas da Companhla ·de Mo
c;amblque, Ni!lssa, Lourenc;:o Marques,' Quell-' 
mane, Kionga, Zambezla. Respondo sempre: 
Paulo Sa Machado - Rua Direlta das Cam
pinas '33, 4'100 Porto. 

ELADIO DE SLL\NTOS 
CASA FUNDADA EM 1922 

CATALOGOS ELADIO DE ' SANTOS PARA 1985 
46.& EDICAO 

A VENDA 

- SELOS DE PORTUGAL (Co'ntinente) ....... . 400$00 
Pelo correio: Porte e registo 78$00; a cobranc;:a mais 37$50 

Em meados de Setembro proximo salr6: 

- SEtOS DE PORTUGAL CONliINENTiAL, INSULAR, 
ULTBAMARINO, MACAU E NOVOS PAfS6S DE 
EXPRESSAO PORTUGUESA .................... , 850$00 
Pelo correio: Porte e registo 104$00; a cobranc;:a mais 37$50 

RUA BERNARDO LIMA, 27 - TEL. 5497 25 

1100 L 'ISBOA 

M. ALBUQUERQUE 
58, St. Marks Road 

IJONOON, W. 10-'ENG,LAND 

Grande Stock de Intelros Postals 
de Portugal e Terrlt6rlos 

Ultramarlnos 

CARTAS PRE,ADESIMAS 

Compra e Venda de Colecc;oes 
Catalogos Estrangeiros, A!buns 

e outro material filatelico 

Consulte-n08 Ou envle hoJe mesmo 
08 8eus pedldos 

Aceltam08 cheque8 em ESCUDOS 

s6 para pagamento dos n0880S 

fomecimentos 

V. s6 tera vantagem em comprar 
selos noutro Pars! 

Os nossos leiloes apresentam se·!os 
isolados, series, literatura e colecc;:oes 
de todos os Parses do Mundo. Os 
exemplares raros ou de maior interesse 
sao apresentados em fotografia nos 
nossos catalogos. 
Licitac;:oes atraves do correio. 

, 

GRATIS 
Escreva ja e enviar-Ihe-emos gratis 
2 catalog os dos pr6ximos leiloes. 

Hopkins Stamp Auctioneers Ltd. 
2, Fairwater Road, Cardiff, 
Great Britain, CF5 2XR. 
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Filatelia ~ Numlsmatica ~ Medalhfstica 
Selo.S de Portuga'i e Ultr-am9Jr, novo.s. e ,~sados - ~elo.s 
tematicos - er'ros e variedades - mtelros - postals -
aerogramas - FOC e comemo.rativos. 

• 
Classificadores - Catalogos Naoionais e Estrahgeiros-
albur:ls_ - lupas - pinc;:as, 'etc .. . . 

• 
Mo.edas de Portugal e Ultramar - moedas est'r,angeiras 
- medalhas e placas comemorat·ivas - capas e fo·lhas 
para moedas. 

Galeria Filatelica e Numismatica 'do Porto 
. Rua do Almada, 323 - 4000 PORTO_ -. 

AGRAOECEMOS A SUA VISITA 

Selos de Porlugal, Ullramar 
e Eslrangelro 

Novldades. Tem6l1cos. 
Sobrescrllos de. V dla 

TOOO 0 MATERIAL FILATi!LICO 

Bastos & Campos, L. da 

R. Maria Andrade, 55 - Tel. 6341 08 
1100 LlSBOA PORTUGAL 

PORTUGAL - COLO:NIAS 
- ESTRAN·G,EIR'O 

NOVIOAOES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUIER 

PAIS I lEMA 

CONTACTE.NOS 

I. COELHO, FILA TELIA 
Apartado. 135 - FARO 8002 

J. ELL (Herdeiros ). 
CASAFILAnLlCA 
FUNDAOA ~M 19~j) 

. --*-'- ' 
S!rles complelas novas de Portugal. 
Temos em alock quase lodas as 
series de 1940 ale a dala. 

OESCONTOS ESPIECIAIS 
PARA COMPRAS DE VAlOR 

SUPERIOR A 10000$00 

- . --*-' -
Rua da' Praia, 184 - 2.0 Esq. 

Telefone 8775 08 
1100 LISBOA 

.. ' -

ANUN:CI,E NO . BOLETIM 00 
CLUBE FILATeLiCO DE P~R:ruG~_~ 
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, 
LISTA DE SOC 105 

DO 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMB,ERS l!tST - lISTE MEMBRES 

ALTER·Af;OES - REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 

239 - Norton Tapade Borges. 5.· Balrro Fis· 
cal. Rua Anchleta, 5-1.' 1200 Llsboa. 
(M) Po. Fr. T.C.N.U.60.3. 

728 - Arq. Jose Gomes Bastos. RUB da Pal
melra, 8_1.· 2750 Cascals. (M) T.C.V. 
60.1.2.4.6. Tematlcas de desportos e 
de pretos. 

831 - Jose MarJa Mendes Marques. Urb. 
da Portela, Lote 119-9.0 Ot: 2685 Sa. 
cavern. {M) Fr. ,In. T.C.V.N.U.60.1. 
Tema Cosmos. N. 31. U. 90.93. 

1518 - ·Antonlo Mendes Curado. Rua Men· 
des das Remedios, Lote 1-2.· Esq.' 
St.a Clara. 3000 Colmbra. (M) Po. In. 
T.U.60.1.23.2C.94. 

1562 ....... Augusto A. R. VIana. QUinta das Mil' 
rap'inhas, 17. 1900 tlSBOA. 

1773 - Luis A. Ribeiro Lopes. Apartado 574. 
4009 PORTO CODEX (M) Po. Fr. In. 
Es. It. T.V.C.60.66. N.U.67B. 68.73.74. 
Carlmbos 53·de 1.2.2A T11 (s6 64). 
T49 (s6 64. Moscovo 1980 e Los An
geles·1984). 90.94. Aut6g:-afos de T11 
e T49.76 de 3.72. Notas. 69. 

1806 - Antonio Eleuterlo Sucena do Cal'lfll1). 
Ave~as do Camlnho. 3780 Anadla. (M) 
Po. Fr. In. Ell. T.N.U.60.64.65.66.61B. 
69.70.2B, 10A.54. T31.T32. T44. 90.94. 

1811 - Alclno Ferrei,ra de Jesus. Couvelha. 
·Paredes do Balrro. 3780 Anadla. fP) 
Po. T.C.V.N.U.60. 

1829 - Luis Manuel. Rua A. Blooo 24-C-4 Ot,u 
2745 QueLuz Ocidental. (oM) ,Po. T.C. 
V. N. U. 60.68.1.2B.T5.T7.T9.T10.94. 

2071 - Antonio Alberto da Silva Telloelra. Av. 
das TUllpas, Lote 11. 7.' Ot.· Mti'a· 
flores. Algas. 1445 L.:lsboa. (M) T.C. 
V.N. 60.1. T79. Tematlcas: Geologia, 
Mineralogia e Palecmtologla. 

2183 --Luis Flilipe de OI,lvelra Santos. Apar· 
tado 22. 2580 Alenquer. (1M) IPO. Fr . 
In. Es. T.60 .. N-.1 Tematlcars de pellres 
·e Astronautlca. 90.94. 

2199- Fernando ·Rul Gomes A-lives das Ne
ves. RUB de Fanares. 13-3.0 Esq. 2725 
Mem Martins. {M) Po. Es. Fr. In. T.C. 
60.2B.2C.67A.T7. de 3.67.67B.90.93.94. 
AV (Fauna). 

2236 - Manuel GonQal;yes da SUva._ Praceta 
Simoes de Almeida' Junior 3. 3.· Ot.· 
Queluz Ocldental. 2745 Qoeluz. (M) 
Po. T. 60 N.U.1.2B.3C Cabo Verde 
12.19.24.93.107. 

2417 - Henrlque Casslodoro Calado Bara
telro. Rua Llno Antonio, Lote 2. Cruz 
d'Areia. 2400 Leiria CoP) Po. N.1.2A 

2472 - Eng. Jose Ant6n!o Henriques Dlnls. 
Rua Paula Lopes. tote 14. 4.0 Esq. 
AguallV<I. 2735 Cacam. (M) Po. Fr. In. 
T.C.V.60.N,U.1.T8.93.94. 

2503 - Eugenio IFernando Mestre de Sousa. 
Rua Hermeneglldo Capelo. 11. 2955 
Plnhal Novo . • (P). ,Fr. In. T.60.N.U.60. 
de 1 -Especla'imente N. 

2506 - Ricardo Frazao da Sf,iva .leandro. Rua 
de Arcolena, 15. 1400 LlSBOA. (P) 
T.60.N.U. 

2555 - Francisco Jose P·into Madeka. Urba· 
nlza~ao Olival do Santisslmo, Lote 10 
RIc Esq.· Prior Veliho. 2685 Sacavem. 
Po. Es. In. T.60.N.U .. 1.2A.15.19.90/81. 
94/83.107 RHM/82. 

2644 - Carmelo Manuel da Silva. Quinta da 
Pl1lncesa. Lote n.O 9. Corpo Esq. 4.' 
.Ot.·. Cruz de Pau. 2840 Selxal. {M). 
In. Fr. T.60.N.U.1.2.2C.32 Portuguese. 
60.U.3.60. 3. de T.33.N.91.94. 

2645 - Paulo Manuel Amaro Afonso. Vila 
Nova de Foz Coa. 5150 Guarda. {M). 
Po. T.C.V.60.N.U. em 64.93.94. 
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NOVIOAOES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUIER 

PAIS I lEMA 

CONTACTE.NOS 

I. COELHO, FILA TELIA 
Apartado. 135 - FARO 8002 

J. ELL (Herdeiros ). 
CASAFILAnLlCA 
FUNDAOA ~M 19~j) 

. --*-'- ' 
S!rles complelas novas de Portugal. 
Temos em alock quase lodas as 
series de 1940 ale a dala. 

OESCONTOS ESPIECIAIS 
PARA COMPRAS DE VAlOR 

SUPERIOR A 10000$00 

- . --*-' -
Rua da' Praia, 184 - 2.0 Esq. 

Telefone 8775 08 
1100 LISBOA 

.. ' -

ANUN:CI,E NO . BOLETIM 00 
CLUBE FILATeLiCO DE P~R:ruG~_~ 
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, 
LISTA DE SOC 105 

DO 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMB,ERS l!tST - lISTE MEMBRES 

ALTER·Af;OES - REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 

239 - Norton Tapade Borges. 5.· Balrro Fis· 
cal. Rua Anchleta, 5-1.' 1200 Llsboa. 
(M) Po. Fr. T.C.N.U.60.3. 

728 - Arq. Jose Gomes Bastos. RUB da Pal
melra, 8_1.· 2750 Cascals. (M) T.C.V. 
60.1.2.4.6. Tematlcas de desportos e 
de pretos. 

831 - Jose MarJa Mendes Marques. Urb. 
da Portela, Lote 119-9.0 Ot: 2685 Sa. 
cavern. {M) Fr. ,In. T.C.V.N.U.60.1. 
Tema Cosmos. N. 31. U. 90.93. 

1518 - ·Antonlo Mendes Curado. Rua Men· 
des das Remedios, Lote 1-2.· Esq.' 
St.a Clara. 3000 Colmbra. (M) Po. In. 
T.U.60.1.23.2C.94. 

1562 ....... Augusto A. R. VIana. QUinta das Mil' 
rap'inhas, 17. 1900 tlSBOA. 

1773 - Luis A. Ribeiro Lopes. Apartado 574. 
4009 PORTO CODEX (M) Po. Fr. In. 
Es. It. T.V.C.60.66. N.U.67B. 68.73.74. 
Carlmbos 53·de 1.2.2A T11 (s6 64). 
T49 (s6 64. Moscovo 1980 e Los An
geles·1984). 90.94. Aut6g:-afos de T11 
e T49.76 de 3.72. Notas. 69. 

1806 - Antonio Eleuterlo Sucena do Cal'lfll1). 
Ave~as do Camlnho. 3780 Anadla. (M) 
Po. Fr. In. Ell. T.N.U.60.64.65.66.61B. 
69.70.2B, 10A.54. T31.T32. T44. 90.94. 

1811 - Alclno Ferrei,ra de Jesus. Couvelha. 
·Paredes do Balrro. 3780 Anadla. fP) 
Po. T.C.V.N.U.60. 

1829 - Luis Manuel. Rua A. Blooo 24-C-4 Ot,u 
2745 QueLuz Ocidental. (oM) ,Po. T.C. 
V. N. U. 60.68.1.2B.T5.T7.T9.T10.94. 

2071 - Antonio Alberto da Silva Telloelra. Av. 
das TUllpas, Lote 11. 7.' Ot.· Mti'a· 
flores. Algas. 1445 L.:lsboa. (M) T.C. 
V.N. 60.1. T79. Tematlcas: Geologia, 
Mineralogia e Palecmtologla. 

2183 --Luis Flilipe de OI,lvelra Santos. Apar· 
tado 22. 2580 Alenquer. (1M) IPO. Fr . 
In. Es. T.60 .. N-.1 Tematlcars de pellres 
·e Astronautlca. 90.94. 

2199- Fernando ·Rul Gomes A-lives das Ne
ves. RUB de Fanares. 13-3.0 Esq. 2725 
Mem Martins. {M) Po. Es. Fr. In. T.C. 
60.2B.2C.67A.T7. de 3.67.67B.90.93.94. 
AV (Fauna). 

2236 - Manuel GonQal;yes da SUva._ Praceta 
Simoes de Almeida' Junior 3. 3.· Ot.· 
Queluz Ocldental. 2745 Qoeluz. (M) 
Po. T. 60 N.U.1.2B.3C Cabo Verde 
12.19.24.93.107. 

2417 - Henrlque Casslodoro Calado Bara
telro. Rua Llno Antonio, Lote 2. Cruz 
d'Areia. 2400 Leiria CoP) Po. N.1.2A 

2472 - Eng. Jose Ant6n!o Henriques Dlnls. 
Rua Paula Lopes. tote 14. 4.0 Esq. 
AguallV<I. 2735 Cacam. (M) Po. Fr. In. 
T.C.V.60.N,U.1.T8.93.94. 

2503 - Eugenio IFernando Mestre de Sousa. 
Rua Hermeneglldo Capelo. 11. 2955 
Plnhal Novo . • (P). ,Fr. In. T.60.N.U.60. 
de 1 -Especla'imente N. 

2506 - Ricardo Frazao da Sf,iva .leandro. Rua 
de Arcolena, 15. 1400 LlSBOA. (P) 
T.60.N.U. 

2555 - Francisco Jose P·into Madeka. Urba· 
nlza~ao Olival do Santisslmo, Lote 10 
RIc Esq.· Prior Veliho. 2685 Sacavem. 
Po. Es. In. T.60.N.U .. 1.2A.15.19.90/81. 
94/83.107 RHM/82. 

2644 - Carmelo Manuel da Silva. Quinta da 
Pl1lncesa. Lote n.O 9. Corpo Esq. 4.' 
.Ot.·. Cruz de Pau. 2840 Selxal. {M). 
In. Fr. T.60.N.U.1.2.2C.32 Portuguese. 
60.U.3.60. 3. de T.33.N.91.94. 

2645 - Paulo Manuel Amaro Afonso. Vila 
Nova de Foz Coa. 5150 Guarda. {M). 
Po. T.C.V.60.N.U. em 64.93.94. 
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2646 - Eng.' Jose Casimiro Crespo dos Slln
tos Cobra. Rua Alves da Sj.Jva, 12. 
1.°-0. 2900 Serubal. (M) C.60.N.U.l 
desde ,1910. 

2647 ....... Jose fillpe Lopes Ribei'ro. Rua Prior 
Coutinho, 2. MOO Lisboa. (M) T.C.5O. 
N.U.1.2.10.21.90.94. 

2648 - Bevista .Coleccionando •. Rua Capi
tao Roby, 46 A. 1900 Lis~oa. . . 

2649 - Jose Mor-eira. Quinta. Cristelos. 4620 
Lousada. (M) Po. T.60.N.U.3.1N. 

2650 - Jose Augusto dos Santos Azevedo. 
. Rua Prof. Francisco Gentil, Lote A, 

ARt. 2Q . . 1600 Lisboa. (P) T.C.60.N.U. 
2652 _ Ant6nio Diogo BisPo, Rua D. Filipa 

~e Lencastre, n.~ 18"'A 3.' Esq.o. 2700 
Amadora (P) Po. Fr. T.C.60.N.U.1.3'. 

2653 ~ Jose Morals Antunes. 'Rua Timor, 4. 
3.0-Dt.' ONval· Basta. 2675 Odivelas. 
(o\\t1) T.C.V.60.N.l.3,90.94. 

2654 - Joao Guilherme Oliveira da Silva Fer
reira A Fiernandes LaV'rador, Praia da 
Barra. 3830 rIhavo. i(P) p.o. In. T.C.V: 
60.N.U.1.94. 

2655 - Francisco Jorge tagunes Geada Sou
'51;1. Rua Pablo Neruda, 5-2.~ Frt. 7800 
Beja. (P) Po. T.C.60.N.1.T14. s/motor 
90.94. 

2656 - Carlos Alberto Vleir'a de Sousa Bas
ta. Av. Joao Duarte, 430. Barcelos. 
(M) Po. Fr. T.C.60.N.U.1.T45.90.93.94. 

2657 - Joao. Carlos de Almeida Mar,inho. 
RUB Marla Matos n.' 22. 1.° tavradio. 
2830 Barreiro. (P) T.60.N.U.3. 

2658 - Ant6nlo Noel de Vasconcelvs Bar
bosa. Rua de Mario de Campos 
Barbosa, 83-2.° Esq.o 2615- Afrv,erca. 
(A) Fr. ,In. It. Es. T.C.60.N. Cientistas 
Evo!ucionistas, Astr61lOmos e Medi
cos. Conohas. Corals. Cogumelos. 90 . 

2659 - A1iFr·edo de Jesus Carvalho Lima. 
Rua General Jose Paulo Fernandes. 
20-3.' 1300 Lisboa. {M) ' Po. Es. Fr. 
T.C.V.60.1.2. Ternatlcas. 90. 94. 

2660 - Maria Emilia Fernandes . 'Figueiras 
Antunes, Rua Junqueira, 484-4.° 1Ot.0 
1300 Lisboa (M) Po. Fr. ' In. It. T.C.V. 
60.N.U .1.2.3.90.94. 

2661 - Jose Carlos dos Santos da Luisa. 
Tora\'essa do Marmelteiro, 6-8. 3000 
Coimbra. (P) Po. T. 60.U.l.94. 

2662 - Jorge Benm de" Barros Gomes. Rua 
. Luis de Quek6s, lote 26 E.· 10.' Dt.· 

2800 ALMADA. (M) T.C.V.60.N.U.1.34. 

2663 - Orlando Pereira Teixeira. Rua Gene
ral Taborda n.O 25, 2.· Esq. 1000 
LiSBOA (til) Po. Fr. In. T.60.N.U. 

2664 - Henrique Manuel Pereira Teixeira. 
Rua General Taborda n.' 25, 2.° Esq. 
1000 L1SBOA. Po. F.r. In. 60.N.U. 

2665 - Jose Manuel Antunes Roorigues. Rua 
Combaten1Ies doll Graooe Guerra, 22. 
ric. 2735 CACbM. (M) Po. Fr. It. Es. 
T.C.60.N.1.66.68.T7 . . Personagens ce
lebres 90.94. 

2666 - Vltor Manuel Gervasio Marques. Av. 
Eng. Arantes e Oliveira, .ote 2. 8. E. 
1900 L1SBOA· (M) T.C.60.N.U.1.16.30. 
50.92. . 

ACORES 

1204 - Gar~baldi de iousa Santos. flua da 
Prachiriha, 14. 9500 PONTA DEl
GADA. S. Miguel. Ac;:ores. {A) Po. In. 
T.C.V.U.60.10 Fedel\!ltJ. 16.90. 

ANGOLA 

2328 - Alberto T·rlndade Vargues. Teen. Ca
terpillar. Intraco. Andrada. a/c Dla
mango Caixa fostal 1247. LUfida Nor
te. (M) Po. T.60.N.U.3.75.90. 

2430 - Carlos Manuel t-eltiio da Costa San
tos. C. Postal 3330. Luanda. Po. In. 
T.60.U .3.90.93.94. 

ESPf'NHA 
785 - Vicente Cris6gollO Persiva. Calvo So

telo, 20-1 TOl1iebllanca «CasteIl6n) 
(A) Es. -Fr. T.N.l.2.90.Doy 19.20. T.65. 

2092 - Emma Parcet Munoz. Conde . de Sor
'rell, 251-1.°-3.' Barcelooa (~9). {M) 
T.C.60.N.U.l.19.19A T5.T13. 

2474 - iRl;lfael GuHlen F,resno. P.O .. Box 583 
Albaoete. Fr. In. Es. 60.1.10.10A.l0B. 
21.31.24A.24B. Guatemala. ,Rep. Doml
nicana. 6 Centro. Base 90. 

. CHINA 

2651 - Shu Zhan. ,724, N Liberation Rd. Can
ton. {M) In. T.60.N.3. 

INGLATERRA 

440 - Adrian D. W.orker. Bel Buoy Cottage. 
. The Lane. Winterton - on Sea Great 

Yarmouth Norfolk. {A) T.U. 

SUIC.A 

1846,- Carlos P,iteira. Schutzengasse 21. 
P. O. Sox '6225.18023 ZuriCh' (MIA) 
·Po. In. Fr. T.C.V.N.U.60.1. Classlcos. 
Eglm. 13.47.51.92. 

• 

• 

C • SA N TANA 
, , 

FILATELIA TEMATICA OU POR PAISES 
GRANDE STOCK 

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO 

EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

Em series completas, novas, e sem charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prec;:os 

REMESSAS PARA TODO 0 PAIS. Consulte·nos 

AV. DA L1BERDADE, 157 _1 .° 

(Metro: AVENIDA) 

1200 LIS BOA - Teler. 561539 

SELOS·MOEDAS 
GRANDE STOCK DE SELOS 

DESC.30% 
PRECOS MAIS BAIXOS 

TlRAS HAWID DES DE 160$00 

• 

• 
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Albaoete. Fr. In. Es. 60.1.10.10A.l0B. 
21.31.24A.24B. Guatemala. ,Rep. Doml
nicana. 6 Centro. Base 90. 

. CHINA 

2651 - Shu Zhan. ,724, N Liberation Rd. Can
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• 

• 



Coleccionar selos portugueses 
-~- e descobrir 

---~ Portugal 
'lI!r~l\IIacau ;" . 

t.: , 

. ~- tJ~-~~~ 

... e dispor os selos num 
ALBUM FILATELICO DOS CORREIOS 

~ 

~ CORROOS E TELECOMUNICAc;:CES DE PORTUCAI. 

Fazer dessa descoberta 
um prazer 
e adquirir as emissoes 
de todo 0 ano nas 
CARTEIRAS ANUAIS ... 




