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TRIMESTRAL

Deposito Legal N.o 1471/82

Deselamos utHizar frequenlemente esle espac;:o para conlaelar os leltoi-es desta Revlsta.
E hOle, nao reslsOmos a tenlac;:ao de uma vez mals nos referlrmos a proeura que lemos
vlndo a dlllgenclar no senlido de melhorar a qualJdade e 0 aspeeto desta publlcac;:iio
- objecllvo que peraegulmos e declartimos desde que assumlmos a sua Dlrecc;:ao, hili cerca
de nove meses.
.
Talvez que esla InslstAncla e apelinela sobre tal materia, se/am devldas ao entu·
slasmo e determlna~io de que estamos possuldos para levar a cabo a tarefa que nos
Impusemos.
Ou talvez tambem seja pela eonselinela que tim os Corp os dlrigentes do Clube Fila·
telleo de Portugal e do seu 6rgio, de que este deverti ser uma das principals regallas
- se nao a prlnelpal- que a assoela~lo proporelona aos seus mtfmbros.
Mas talvez seja alnda a pereepc;:Ao
mlaC;:lio e, portanto, devers ter nlvel
naelonal que ao longo dos seus eerea
escalces, allngldos apenas por umas

de que esta Revlsta devers ser 0 espelho da agre·
eonsentAneo com 0 elevado preslfglo naelonal e Inler·
de quarenta anos de exlslinela aleanr;ou os mals altos
poueas eoleellvldades mundials.

Por lodas as raz&es apontadas ou multo mals IImlnar e simplesmenle, porque s6 se
jusllflea a exlslinela de uma qualquer publleac;:lio se ela possulr de facio, nivel nos seus
textos, apresentac;:ao e senlldo dldslleo, de tal forma que, ao mesmo tempo que agrade,
eultlve os seus leltores, enearamos prlorltarlamenle os dols sentldos enunelados aelma:
melhorar esla Revlsta na sua qualldade e aspeeto.
Por nossa parte, eonfessamos julgar que js se alcanc;:ou uma melhorla em ambos os
seelores. Todavla devemos eselareeer que alnda nao aUnglmos sequer os objeellvos de
oorto prazo que n08 propusemos. Ate porque dellberllimos fasear as alterac;:oes de uma
forma, dlgamos, experlmenlal. Como sueedeu, por exemplo, no que dlz respelto ao aspeeto
das psginas: eomec;:timos por rellrar a denomlna~ao da publleac;:atl exlslente em eada tolha,
pareeendo·nos que se obteve melhorla; a segulr ellmlnsmos 0 fIIete que enelmava eada
plliglna, passando a numerac;:ao para 0 rodape 0 que, julgamos, melhorou alnda mals 0 visual
das folhas, ampllando·as e dando·lhes um ar baslante mals leve.

o

que acharti 0 teltor?
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Trala-se apenas de um pormenor, e certo, mas 0 somal6rlo de vAr108, j6 adqulre relevo.
E n68 de8ejamos de facio alenlar ate nos peq uen08 pormenores: naqueles que vlslumbramoa
e noulros de que os lellores polYenlura se apercebam e f~am chegar ao nosso conheclmenlo.
Mals vlslvels, e lanto que por cerlo nao p8ssaram despercebldos aoa mals dlalraldos
dos nossos leltores, silo os v6rlos ensalos que lemos vlndo a fazer no respeltante II utlllzaetio
de v6rlos tlpos de lelra, II dlslrlbuletio das colunas (recorrendo ao usa de uma, duas e Iras
colunas), II expansao dos tltulos e sublftulos, tendo sempre em vlsla a obtenctio de uma
harmonia, e levando em IInha de conta as possibilidades da Gr6flca que execula a Revlsta.

P6RTICO

our-rONO
por Alves Coelho

Neste sector alnda nao esgot6mos as op ctoes, conquanlo penlJemos que j6 nao estejamos longe de atlngir 08 fins desejados e possivels. De qualquet forma, supomos ter j6
conseguldo uma melhorla.
Qual ser6 a oplnlio do leltor sobre esta materia?
Tambem procedemos a uma arrumactf o do esp8{:o destlnado II publlcldade, embora
alnda estejamos a ptoceder a algumas experifnclas.
Aqul de novo os leltores poderlo ter algo a sugerlr mas, para alem deles, poderlo tam·
bem pronunclar-se os pr6prlos anunclantes.
Neste capitulo, multo gostarlamos de poder consegulr Imprlmlr uma nova dlnlmlca
ao espa~o destlnado II Informaet1o comerclal. Esta fnalldade dependente multo mals d08
anunclantes do que de n6s pr6prlos, Insere-se nos nossos project08 a medlo prazo.
No que dlz respello ao conteudo, falare mos em pr6xlma 0porlunldade. Apenas desejamos hoje aflrmar 0 nosso desejo e dlsposl«;iio de assegurarmos um corpo permanente de
colaboradores, dlversHlcarmos as materlas apresentadas, consegulrmos textos de fllalellsla8
que pouco ou nunca ten ham escrlto e, nalural menIe, mantermos, a colaboract1o dos bons
publlclstas fllalellcos que lam genlllmente cedldo os seus Irabalhos a esta Revlsla.

Outono e a esta{:iio das folhas caldas
- Isto se dlz e redlz. No entanto, 80 laconlsmo da aflrma{:iio, os poetas e as esc"ltores acrescentam-Ihe sentlmentos de
tr/steza suave, de <8margura serena au
alegrla recolhlda em Isolamento que as palsagens menos efaras proplclam.

ere

Para n6s, metel/stas, <8S folhas permitem-nos 0 apre{:o de encantadoras series de
selos e multo estranhamos que nunca tanhamos vista uma tematlca de flares decorada com e val/osa pe/fcula vegetal.

Como decerlo os leltores repararam, colo cAmos vArlas InterrogBetOes no decurso desle
Editorial.
Multo apreclarlamos que chegassem ate n6s as resposta8, sugesloes e ImpressOes dos
leltores. Agradecemo-Ias desde j6.

Nem sempre, portanto, as folhas caem;
algumas morrem de pe.
Exactamente como elas, felizes siio aqueles que se enrodlfham na morte com a
tranqulfldade do dever satisfeito. E a Imagem das fa/has, que seNe para atapetar
a chiio par n6s plsado, consente igualmente
a repouso do nosso esplrito e da nossa
vista habltuada iJ multlpllcldade de assuntos Ifustrados palos se/os.
Para que ma/s se prolongue 0 descanso
Indlspensavel a novas buscas, pOdera a
rofecclonador abrlr a catalogo Yvert e
admlrar a serle n.· 372/380 da Chescoslovaquia, num total de 9 selos que reproduzem fo/has iguais em fundos de cores diversas.

Merecemo-Ias-emos?
A. SILVA GAMA

De tal modo e Importante a folha que a
Canada, atem de a conslderar como motiv()
de beleza, de grandeza e de for{:a, apresenta-a romo slmbolo do pais. Numa serle
subordlnada ao titulo de .. As quatro estat;oes-, mostrou-nos a lolha do acer nas
suss camblantes ao longo do ana. Depols
de (ter sldo acastanhada na Primavera e
verde no Verao, plnta-se de vermelho no
Outono e de neve no /nverno.

2

No Outono, e vermelha num convite a
revlgorar uma despedlda que se aproxlma.
o flm Inevltavel ainda traz a cor do sangue, e festa da vida, como a afirmar que
esta prestes a cumprlr a sua mlssiio.

Podemos va-las sabre a prlmeiro bl/hete
postal da 2.' Republ1ca checos/ovaca, com
carlmbo de dols meses ap6s a segunda
guerra mundial, que comemora a 3.° aniversario da Feira-Expos/{:iio em Kostelek, donde se coneful que a Idela de associar exposi{:oes a feiras ia vem de longe, pe/o
menos de 1945. Na realldade, alargar 0
leque de actlvldades au varlar incentivos.
tudo serve p'Bra despertar maior quantidade
de apree/adores, maior numero de v/sitantes.
3
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Mas essas folhas nao constituem simalto ca-

crianca atraida pelo mlsterlo do seu ave-,
ludado e def'cadeza.

rinho por uma planta multo conhecida na
Checoslovaquia pe/os seus efeitos medicicinais. a tllia. tambem utfllzada por n6s.

Estas... vem a prop6sltp de um calenda·
rio que Inclul. mals uma vez, 0 dla 22 de
Setembro e permltem que 0 temat/co apai-

bolo do pais; antes demonstram

0

COM A DEY I D A JI'·EN I A'-

SELO MAIS CARO DO MUNDO
NAO TENT A LADROES
Do jornal vesperllno IIsboeta CIA Capital", de 20 de Julho passado, transcrevemos com
a devlda venia, 0 Interessante e curloso apontamento que segue, relallvo a ExposlC;80 Filatellca Mundlal ESPANHA 84 que se reallzou com largo sucesso em .Madrld, de 27 de Abril
a 6 de Malo.
.

·A chegada a Madrid do voo da Iberia
precedente dos Estados Unidos estava anunciada para as 7,45. Segundo os servic;os de
informacao do recinto onde naquela tarde
se inauguraria .a Exposicao tMundial de Filatelia - Espanha 84, na Casa de Campo de
Madrid ~ seria essa a hora em que chegaria
o se!o mais caro do mundo.

Fofhas e ma/s folhas... Algumas terao
servido para se escrever

0

nome amado.

outras de cama a desditosos e alnda ou~ras

para aquecer

0

forno onde se coze

pao ou para despertar

0

0

prazer de uma

xonado pe/as flares de uma olhade/o pe/as
simpat1cas folhas.
E que elas entrem no cantinho a que
tem direlto: modesto, digno e consolador.
Se asslm for, este Dutono transitara das
nossas paginas para um album : ..

,

\

t

\

.-

..
4

)

A DirecCfao-Geral da Policia teve naquele
dia_umas horas atarefadas e de preocupaC;ao. Os jornalistas tlniham sido aconselhados
a nao ir ao aeroporlo, uma vez que um
helicOptero da .policia recoMl.eria 0 ~recioso
tesouro na pista e 0 transportaria ate uma
caixa-forte especialmente. preparada para ele
na exposivao.
Os jornalistas esperavam no Palacio de
CristaL da Casa de Campo ver aterrar 0
helic6ptero de um momento para 0 outro.
mas em vao. Finalmente, um comissario da
policia e~plicava que 0 selo e 0 seu proprietario. anao tinham vindo no voo anunciado. Talvez no da TWA, que chega as 9,30.

A Clhegada a Madrid do selo mais caro
do mundo comeCfava a ter aspectos de .. fita»
de cinema
Finalmente, a famosa .pe<;:a filatelica dos
selos das ilhas Maurrcias, avaliada hoje em
dois milh6es de d61ares, e 0 seu proprietario, Raymond H. Weill, chegavam ao aeroporto de Barajas, mas 0 seu trajecto ate
ao recinto da exposiCfaO ia ser alterado
e

0

helic6ptero apenas sobrevoaria a escol-

ta policial que acompanharia 0 sr. Weill
ate lim hotel de Madrid e dar ate a Casa
de Cal1)p'o.

Num bolso do casaco
Por volta do meio-dia, Raymond Weill,
envergando um casaco azul aos quadrados
e com um ar tranquilo, chegou ao local
da Ex.posiCf80 Mundial de Filatelia.
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.
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A DirecCfao-Geral da Policia teve naquele
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0
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Mas 0 seu selo nao iria ser colocado
num expositor convencional, mas sim numa
urna especial de vidro blindado, equipada
com um sistema de alarme e vigiada por
um circuito feooado de televisao.
- Onde
pasta?

trou~e 0

sau famoso selo? Numa

- Trouxe-o dentro de um envelope, no
bolso interior (10 casaco.
- Porque mudou de voo?
- Eu nao mUdei de voo. Vim naquele que
tinha anunciado.
- ·E po~ todo este aparato de segurancta em torno do selo?
- Tenho este selo ha dezasseis anos e
nesse Iperlodo vi~i umas seis ou sete
vezes ,para 0 mostrar em exposic;Oes. Mas
em toda a minha vida s6 vi aqui urn eparato como este. Isto s6 lie W nos film"
de James Bond.
- Quer dtzer que Ihouve excesso de zelo
por parte da pollcia espanhola?
- lEu estou encantado com a poHcia
eSipanhola IPreooupou.se com 0 selo como
se se tratasse de um quadro valioso. Mas
normalmente a companhia de seguros recomenda-me que, quando viajo com ele, 0 fat;:a
sozinho e sem lPublicidade.

- E realmente seu 0 selo mais caro do
mundo?
-

E, sem duvida.

-

Em quanto esta avaliado actual mente?

- Nuns dois miihoes de d6lares.
-

Por quanto 0 comprou?

-

Por 368000 d6lares.

-

E 0 senhor 0 unico proprietario?

- Os proprietarios somos eu e 0 meu
irmao. Pertencemos ambos a companhia fila-

6

talica em oujo nome licitamos no leilao de
Nova 'Iorque, em 1968.
- Como explica que se tenha valorizado
tanto?
- E tacil. Uma fatia de pao valia em 19&8
muito menos do que vale agora.E tal como
se tivesse investido em acctoes bancarias,
o valor do selo multiplicou-se.

Encontrado ria India
Esta J6ia rfilatelica consiste Ilum envelope
com dois selos emitidos nas ilhas Maurlcias.
em 1847.

Quando a sua colecc;ao fol vend Ida, a 21
de Outubro de 1968 0 envelope com os dois
selos das ilhas, Maurlcias foi adqulrldo por
380000 d61ares peta Raymond H. Weill Company, de Nova Orleaes, e contin!\Ja ainda
a fazer parte do seu patrim6nio.

Dificll de TOubar ou falsiflcar
- 0 sennor ou 0 seu irmao ja pensaram
alguma vez em vender a pecta?

- Nao, nunca. E multo diflcil que alguem
tente roubar uma per;:a destas, pelo simples
facto de que (lunca tpoderia venda-Ia. E demasiado conhecida. E mesmo que fosse um
coleccionador a rouba-Ia, tambem nao 0
poderia fazer pela mesma razao. Assim, e
muito diflcil que haja q.ualquer tentativa de
roubo.
-Como tem a garantia de que 0 selo
nesta urna e aut~ntico? Como sabe
que nao e uma falsifica9ao?
e~posto

-.Nilo queremos venda-Ia. A nossa empresa e comercial, nao somos coleccionadores, mas apesar disso, e ,precisamente p~r
se tratar da pec;a mais cara do mundo,

- ,N,ao ha hip6teses de falsificaC;ao. Sao
tantos os coleccionadores e especialistas
que yam aqui v~-Io na E~posit;:ao Mundial

querem'os conserva-Ia 0 maximo de tempo
posslve1. E um investimento, hi que se trata
da lPec;a unica mais valiosa de qualquar
colect;:ao de selos.

de Madrid que bastava olhar para descobrirem. Alem disso, nunca se fez ate hoje uma
06pia de um selo tao boa q.ue nao fosse
detectada.

- Onde a guardam? Na vossa empresa
de Nova Orieaes?

- Esta satisfeito com a colocaC;ao da
urna no recinto da exposictao?

Os selos 'pertencem a primeira emissclo
feita naqlueLas irhas e que consistia em 500
selos de aone penny.. vermelhos e 500 de
atwo !pence" az,uis. 0 gravador deveria inscrever neles a leg!lnda .. Post Paid Mauritius».
mas enganou-se e escreveu ~Post Office .. ,
que designa a administraoa.o postal brita·
nica.
Quando 0 erro foi detectado, os selos
foram imediatamente retirados de circulaQilo
e 'CIestruldos. Mas alguns ja tinham sido utilizados em cartas e eXipedidos. Os doze que
ainda hoje sao corthecidos tam valores elevadlssimos.

o envelope que pertence ao sr. WeiIJ.,
dirigido a Thorn Jessom Esq de Bombaim,
toi encontrado p~r um homem de nome
Howard Ilium bazar indiano, em 189fT. Oiz-se
que teria pago 50 libras ,por ele. Levou-o
depois para ilondres, onde 0 tera vendido
'Por 1600 libras. Mais tarde, foi adquirido
por Vernon Roberts, que 0 voltaria a vender an os depois por 2000 libras.
oem '1906, 0 sobrescrito foi comprado por
George WorthiMton, um oelebre coleccionador norte-americano, por 2200 libras.
Anos mais tarde, AI,fred Liechstenstein legou-o a sua lillla lI.Juisa Boyd Oal:e, que
morreu em 1967.

- Nao, no cOfre-forte de um banco norte-americano, mas nao de Nova Orleaes,
- ALguma vez detectaram uma tentatlva
de roubo?

-Estou muito satisfeito com a forma :::omo
tudo esta instalado. .e se nao hOillvesse inconveniente, gostaria que me tirassem umas
fotografias Junto a 'urna.
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-A Federar;ao Portuguesa de Fllateffa fof
fundada ha preclsamente 30 anos. Na realidade, foi a 18 de Junho de 1954 que foi
fundada a Federar;ao pela iniciativa das suas
primeiras 5 federadas:

~

NOVas

il1).O!Jr.JOde Wlmf«le <It,

•
•
•
•
•
•

PORTUGUESA
DE ;FILA TELIA
FEZ 30 ANOS

EllS ADO S

C
...).:~:.

• ESTRANGEIRO IQdo PoIIIItMsI)
EST
(Por Plnn)
RANGE'RO - TEMAriCOS

•

Siube FilaMlico de Portugal
p
Clube Internacional de Fi/atella
o - Clube Filatet/co de Mor;ambique
- Nuc/eo Fi/aMlleo de Angra do Heroismo
- Clube Fi/aMlico da Madeira
-

e logo a 1 de Julho de 1954 se reallzava 0
seu primeiro Congresso, om a presenr;a dos
5 supracltados Clubes e Nucleo Fi/atelico.

..
[

MARCOFllJA
S()BRFSQUTOS DE 1.° DIA
INTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FILATEuCAS
AEROGRAMAS .

A 1;1 do mesmo mes tinha Jugar a prlmeira
reunlao da Dlrecr;ao, -na residencla do Presldente», e iI qual compareceram:

Professor Doutor Carlos Pinto TrincaoPresldente; Brigadeiro Jose da Cunha Lamas- Tesoureiro; Antonio M. R. Oliveira
Marques - SecretBr/o; Pedro de Alcantara
Coelho de Lima - Vogal substituto.
Nao puderam comparecer mas fizeram-se
representar:

Possl,llmos grande quantldade de
IIvros, revlstas e c'atAlogos sobre
fllatella e numlsmAtlca

NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material filatellco
e numismatico

, r

Antonio Joaquim Correia Junior - Vice-Pres/dente; Capitao Alexandre Guedes de
Magalhaes -Vogal.
Foram estes os homens que tiveram' a
seu cargo 0 -arranque» duma Federar;:ao
que trinta anos volvidos pas sou de 5 para
96 federadas e tem uma presenr;a bastante
actuante tanto a nivel nac/onal como Internac/onal.

telia tendo efectuado uma entrevista a preceit~ com 0 Presidente da actual Direcr;:ao.»

Este e {) texto de uma Circular (nao datada) emanada da Federal;ao Portuguesa de
FHatelia e distribuida semanas depols da
data do eve I1t() , muito ,embora nela esteja
in-serto que foi -( ... J h8 prec!samente 30
anos.»
Registe-s'e que 0 Clube Fi/aMlico de Portugal se ·orgulha de sar uma das dUllS unic::as
federadas ,fundad{)ras actualmente em activldade e, sam dlivida, a mals Influente na
dlnamlzal;ao do nucleo que conseguiu concreUzar a did'icil tarefa - quase urn sonhode implementar a FPF.

Na sua feuniao de 18 de Junho a Direcr;:ao
da Federar;ao evocou a memoria dos seus
antigos dirigentes /Ii falecidos, multos de/es
filatelistas que muito prestigiaram Portugal
~
alem fronteiras.

Tendo em atanl;ao tal circunstancia, sentimo-nos it vontade e ate no daver de manidiestar Q nosso desgosto pela forma modestlss;ima como a significativa efemeride fOi
assinalada pela FPF que assim passou pouco
menos do que despercebida. Mesmo que
muito -a preceito» tivesse sido a entrevista
do Presidente da Direcl;iio da FPF, a RDP
Programa 1.

A RDP Programa 1 evocou iguslmente 0
al1iversario da Federar;ao Portuguesa de Flfa-

Julgamos que 0 evento poderla e deveria
ser condigna '6 dignamente aproveitado para

8
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a dllVulgayao da Fifatelia, ate porque em
semelhante oportunldade serla mals facH
obter a atenc;ao e espac;o dos Drgaos de
Comunlcac;ao Social, dada a ocaslao especial
comemoratilVa.
Por outro larlo, achamos posl·tiva a homenagem prestada pela Olrecc;:ao da fPF aos
· seus antigos dirigentes ja fa/ecidos». Positiva mas -insuficlente por excluslvamente
interna, por muito bonltas que fossem as
palavr.as proferldas na ocasiao 18 que certamente se I8noontrarao na Acta da reuniao
em "Que teve 'Iugar.
INICIATIVA DO CLUBE FILATaLlCO
DE PORTUGAL
Tendo embora a maior ,respelto, admiraC;ao IS vellerac;ao pelos Ja Ifalecldos, pensamos que em oportunidades semelhantes e
manlfestamente Insuflciente 0 ·.culto dos
mortos. - tradiC;ao que na realidade 'nemonta II Antlguidade.

liLTIMA HORA
SELO .lUSO.,BRASIl£IRO
Foi com profunda admirac;:ao que tom amos
conhecimento por uma Circular especial
oriunda da Empresa Brasileira de Correios
e Telecomunicac;:Oes que no dia 24 de Setembro ia ser emitido um selo alusivo ao
sesquicentenario da morte de D. Pedro I do
Brasil e IV de Portugal e que os Correlos
Portugueses emlllam na mesma data um
selo preclsamente Igual, apenas com a dlferentra do valor facial e do nome do pais
emlssor.
Confessamos a nossa estranheza por tao
signi,ficativa emisao ser praticamente descon'heclda em Portugal ate ao momento em
que escrevemos. Pensamos que, ao contrario, deveria ser largamente di\llulgada cirounstAncia tao particular que vern ao encontro
dos desajos dos povos dos dois paises e
muito particularmente dos filatelistas das
na.. i5es irmas que tantas afinidades t~m.
ANTONIO DOS SANTOS FURTADO

Nesta conformldade, julgamos que sera
16glco IS natura~ nao nos esqueoermos a
divida de grat idao tambem para· com os
vllVos.
Asslm, 0 Clube FIlatellco de Portugal decldiu homenagear 0 unlco dos elementos vivo
da primelra Dlrectriio da FPF - 0 Insigne
f1latellsta Professor Doutor Ant6nlo M. R.
Oliveira Marques.

compilada por Jose Rodrigo Dias Ferreira
PORTARIA N.D 179/84

PORTARIA N.D 224/84

28.3.1984

9.4.1984

.

Emissao de selos .. Europa 1984...
PORTARIA N.D 192/84
2.4.1984
Emissao de selos «Trajes tfpicos Ac;:oreanos ...
PORTARIA N.D 208/ 84

5.4.1984
Emissao de selos .. l!ubrapex 84».
PORTARIA N.D 210/ 84

Emissao de selos, comemorativa de eventos de projecc;:ao internacional.
NORMAS PRIVATIVAS
CC 004383 DGC 4.11.1983. Receptac:Jlos
postais domiciliarios.
DE 1002783 CA 29.12.1983. Extinc;:ao da
CliF de Foz Tua.
CC 000284 DGC. 2. 2. 1984. Condic;:i5es 'de
aceitaC;:ao de correspond~ncias postais.
OS 001384 ()I\. 16.2.1984. ,Direcyao de Servic;:os de Filatelia (DFIL).

Ap6s uma longa vida de dedicac;:ao a
Maximafilia. nao s6 sob 0 aspecto atect,ivo,
mas tambem sob 0 de superior orientavao
da Associac;:ao Portuguesa de Maximafilia.
o nosso cons6cio -Eng.D Ant6nio Furtado
decidiu nao participar nos Corpos Gerentes
daquela agremiac;:ao, eleitos para 0 bienio
1984/5 devido a sua avanvada idade.

Emissao de selos ,,10. Aniversario do 25
de Abril ...

Apesar disso, continuars a prestar a sua
valiosa colaborac;:ao alicerc;:ada nos mais
vastos con;hecimentos sobre essa mod alidade de c.olecciona..ao.

7.4.1984

CC 002284 DGC. 6.4.1984. Per;furac;:ao de
selos. Cancelamento.

Emlssao de selos ccJogos OHmpicos de Los
Angeles».

CC 0021'84 OGC. 6.4.1984. Falsiticayuo de
cupoes resposta internacionais.

Assim, a Associac;:ao nao flcars privada
do esclarecido esp:irito do seu fundador.
A nova Oirec .. ao, presidida pelo Dr. Ant6nio Eduardo Cabral Rego, como prova de
reconhecimento pelos servic;:os prestados,
propOs a nomeaqAo do Eng.D Ant6nio Furtado
como s6ciohonorsrio.
A proposta foi vibrantemente aprovada por
aclamac;:ao na Assembleia Geral da APM
realizada na sede do Clube Filatelico de
Portugal em 15.7.64.

Esta neste momento em ,estudo a forma
de ooncretizar a :iniclativa,estando em mente
a promoc;ao de uma ;/lomenagem publica e
a Institulc;:ao de um premia fillatelico com
o nome deslle nosso dlstinto cons6cia.

Com 0 facto nos congratulamos, pois 0
CFP confessa-se orgulhoso de ter, nas suas
fileiras, tao iI·ustre personalidade.

Em breve proporcionaremos outras indicac;i5es.

Ao homenageado, as nossas felicitac;:oes
cordials.
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LEGISLA(;AO DE INTERESSE FILATELICO

6.4.1984
0

CC 001464 OGC. 7.3.1984. Estabelecimento
da estac;:ao Itenerante do Barreiro.
CC 001684 DGC. 14.3.19'84. Belgica. Caracterrsticas dos selos postais.
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SUPLEMENTO «VENDA A PRE{:O FIXO»
o prese'nte nlJmero desta Revista in-clui urn Suplement·o 'no qual se
coloca a disposic;:iio dos 'Ie'ita-res algumas pec;:oas f·i'118It8llicas que, €Speramos, poderiio servir para ,as sU'a's col'ecc;:oes.
E 'contamos que 'as proximas edic;:oes sejam igualmente acompanhadas
de Suplementos seme'lhan~es.
Trata...se de uma de varias iniciativas 'que '0 Clube Filatelico de Portugal tern em PrQ'Jecto, destinadas a dinamizar 'a sua acc;:iio 'sen do, ao
mesmo -tempo, mais uma r.eg:alia que se proporciona 'aos socios.
Espera-se entretanto que os socios correspondam e oolaborem nesta
primeira promoc;:iio.
11
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ANTONIO DOS SANTOS FURTADO
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ROTEIRO DE EXPOSI(;OES

NUMISMATICA

CATALOGO DE MOEDAS
Os conceituados numismatas e especialistas, Ferraro Vaz. e Javier Salgado, acabam
de lancar uma nova edicao do Catalogo-Precario .. Livro das Moedas de Portugal».

o Clube Fllatellco de Portugal poders
fornecer esla magnifica obra aos seus 86clos que beneficlarao de um descont() ,de
10%.

Durante largos an os, as gran des exposlc;oes fllatellcas mundlals
confinavam-se quase excluslvamente aos palses europeus. As poucas
que se reallzavam fora do cevelho contlnente)), constltulam pratlcamente
excepc;oes.
Mas nestes ultlmos tempos estamos a aulstlr a quase que uma
rotac;ao completa neste aspecto. Tanto asslm que em 1984, na Europa,
teve lugar um certame mundlal geral (ESPAfilHA 84) e um outro de
uma s6 especlalldade (a tematlca NABA ZURI 84), enquanto dols oulros
de carscter geral foram programados para a Australia e para a Corela.

Trata-se da unica obra nacional moderna,
descrevendo e precando, com rigor, todas
as moedas de Portugal, desde os prim6rdios da Funda~ao ata 1984.

Segundo a Comissao Organizadora da
AUSIPEX 84, trata-se de uma das iniciativas
que !programaram para, actuando junto da
populacao, levarem muito publico a exposicao.

Nas suas 602 paginas encontram-se descritas mais de 4500 moedas, das quais
2300 ilustradas, incluindo especimes ate
agora inMitos ou unicos conihecidos, inumeras notas e informacoes hist6ricas em
rod ape, bem como mapas, selos pendentes, effgies reais e, evidentemente, a quotacao actualizada de cada um dos numismas.
Pela sua clareza, poderao facilmente os
interessados encontrar e classificar as suas
moedas e ainda determinar 0 seu valor.
Na verdade, as quotacoes que apresenta,
atendem aos val ores que se tllm vindo a
realizar no comercio da moeda coleccionavel, ponderando a influllncia do valor intrlnseco dos metais, bem como das quotacoes do dinheiro do estrangeiro, onde as
moedas ljJortuguesas sao objecto de abundantes transac~oes. E tambem como factor
importante, levam em considera.c;:ao 0 aumento de numismatas a disputar um numero cada vez men or de moedas, com
exig~ncia de qualidade que ainda mais reduz a quantidade.

o

seu preco de capa €I de 2000$00.

Como se v{J, a clara a preocupacao dos
mentores da manifestac;;.ao em ,promoverem
a visita de nao filatelistas.

A AUSIPEX 84, desenrola-se em Melbour·
ne" de 21 a 30 de Setembro, revelando
alg'uns aspectos de certo modo curiosos.

Os Interessados deverao remeter a respectlva Importincla acresclda de 100$00,
para portes de correlo.

FILATELIA - NUMISMATICA

MADEIRA

SELOS - ,MOEDAS E MEDALHAS
CONJ. MONUMENTAl; INFANTE
AVENIOA ARRIAGA, 715
C. P. 511
9007 FUNCHAL MADEIRA
12

TELEF. 2 3070

Como exemplo, referiremos a grande preocupacao que os responsaveis pelo sector
financeiro da Comissao Ol'9anizadora tem
manifestado e as form as extraordinariamente
diversificadas e muitas delas ineditas, que
imaginaram para realizar fundos. Na realidade, colocaram a venda os mais diversos
objectos com 0 logotipo da exposicao: desde
emblemas a gravatas; desde lencos a cinzeiros, nao falando num sem-numero de
pe~as filatelicas, editadas aproveitando determinados acontecimentos culturais e desportivos que se t~m vindo a desenrolar.
Outro aspecto a salientar, e a forma tambem imaginativa e, digamos, aguerrida e
agressiva (no bom sentido), como tem sido
feita a promocao do certame. Como paradigma, citamos 0 facto de um carro a19g6rico a AUSIAEX 84, ter partlcipado em
Marco passado numa parada muito tradicional que se realizou em Melbourne: a Procissao Moomba. A ela assistiram directamente
mais de meio miihBo de pessoas e milhiio
e meio a s,ua transmissao televisiva.

Para 0 nosso pals, a AUSIPEX 84 apresenta um motlvo de grande satlsfac;ao: no
seu Corpo de Jurados Internaclonal, figura
o grande especlallsta aero fila tell co mundlal,
Capllao F. Lemos da Silveira, nosso con86clo e Presldente da Comissao de Aerofllatella da Federa!tao Internaclonal de Filatella.

. PHllA~ .
KOREA 1984
Para assinalar 0 centenario do
,postal, a Coreia organizar.a de 22
Outubro pr-6ximo, uma tEXiposic;;.ao
Internacional q.ue tera ~ugar no
Centro de Exposi~oes de Seoul.

seu selo
a 31 de
Filatelica
moderno

E it com a malor satlsfaC;80 que constatamos que no corpo de jurados da PHILAKOREA 84, estar, Integra do 0 categorlzado
fllatellsta e nosso cons6clo Eng.o David
Cohen.

13

ROTEIRO DE EXPOSI(;OES

NUMISMATICA

CATALOGO DE MOEDAS
Os conceituados numismatas e especialistas, Ferraro Vaz. e Javier Salgado, acabam
de lancar uma nova edicao do Catalogo-Precario .. Livro das Moedas de Portugal».

o Clube Fllatellco de Portugal poders
fornecer esla magnifica obra aos seus 86clos que beneficlarao de um descont() ,de
10%.

Durante largos an os, as gran des exposlc;oes fllatellcas mundlals
confinavam-se quase excluslvamente aos palses europeus. As poucas
que se reallzavam fora do cevelho contlnente)), constltulam pratlcamente
excepc;oes.
Mas nestes ultlmos tempos estamos a aulstlr a quase que uma
rotac;ao completa neste aspecto. Tanto asslm que em 1984, na Europa,
teve lugar um certame mundlal geral (ESPAfilHA 84) e um outro de
uma s6 especlalldade (a tematlca NABA ZURI 84), enquanto dols oulros
de carscter geral foram programados para a Australia e para a Corela.

Trata-se da unica obra nacional moderna,
descrevendo e precando, com rigor, todas
as moedas de Portugal, desde os prim6rdios da Funda~ao ata 1984.

Segundo a Comissao Organizadora da
AUSIPEX 84, trata-se de uma das iniciativas
que !programaram para, actuando junto da
populacao, levarem muito publico a exposicao.

Nas suas 602 paginas encontram-se descritas mais de 4500 moedas, das quais
2300 ilustradas, incluindo especimes ate
agora inMitos ou unicos conihecidos, inumeras notas e informacoes hist6ricas em
rod ape, bem como mapas, selos pendentes, effgies reais e, evidentemente, a quotacao actualizada de cada um dos numismas.
Pela sua clareza, poderao facilmente os
interessados encontrar e classificar as suas
moedas e ainda determinar 0 seu valor.
Na verdade, as quotacoes que apresenta,
atendem aos val ores que se tllm vindo a
realizar no comercio da moeda coleccionavel, ponderando a influllncia do valor intrlnseco dos metais, bem como das quotacoes do dinheiro do estrangeiro, onde as
moedas ljJortuguesas sao objecto de abundantes transac~oes. E tambem como factor
importante, levam em considera.c;:ao 0 aumento de numismatas a disputar um numero cada vez men or de moedas, com
exig~ncia de qualidade que ainda mais reduz a quantidade.

o

seu preco de capa €I de 2000$00.

Como se v{J, a clara a preocupacao dos
mentores da manifestac;;.ao em ,promoverem
a visita de nao filatelistas.

A AUSIPEX 84, desenrola-se em Melbour·
ne" de 21 a 30 de Setembro, revelando
alg'uns aspectos de certo modo curiosos.

Os Interessados deverao remeter a respectlva Importincla acresclda de 100$00,
para portes de correlo.

FILATELIA - NUMISMATICA

MADEIRA

SELOS - ,MOEDAS E MEDALHAS
CONJ. MONUMENTAl; INFANTE
AVENIOA ARRIAGA, 715
C. P. 511
9007 FUNCHAL MADEIRA
12

TELEF. 2 3070

Como exemplo, referiremos a grande preocupacao que os responsaveis pelo sector
financeiro da Comissao Ol'9anizadora tem
manifestado e as form as extraordinariamente
diversificadas e muitas delas ineditas, que
imaginaram para realizar fundos. Na realidade, colocaram a venda os mais diversos
objectos com 0 logotipo da exposicao: desde
emblemas a gravatas; desde lencos a cinzeiros, nao falando num sem-numero de
pe~as filatelicas, editadas aproveitando determinados acontecimentos culturais e desportivos que se t~m vindo a desenrolar.
Outro aspecto a salientar, e a forma tambem imaginativa e, digamos, aguerrida e
agressiva (no bom sentido), como tem sido
feita a promocao do certame. Como paradigma, citamos 0 facto de um carro a19g6rico a AUSIAEX 84, ter partlcipado em
Marco passado numa parada muito tradicional que se realizou em Melbourne: a Procissao Moomba. A ela assistiram directamente
mais de meio miihBo de pessoas e milhiio
e meio a s,ua transmissao televisiva.

Para 0 nosso pals, a AUSIPEX 84 apresenta um motlvo de grande satlsfac;ao: no
seu Corpo de Jurados Internaclonal, figura
o grande especlallsta aero fila tell co mundlal,
Capllao F. Lemos da Silveira, nosso con86clo e Presldente da Comissao de Aerofllatella da Federa!tao Internaclonal de Filatella.

. PHllA~ .
KOREA 1984
Para assinalar 0 centenario do
,postal, a Coreia organizar.a de 22
Outubro pr-6ximo, uma tEXiposic;;.ao
Internacional q.ue tera ~ugar no
Centro de Exposi~oes de Seoul.

seu selo
a 31 de
Filatelica
moderno

E it com a malor satlsfaC;80 que constatamos que no corpo de jurados da PHILAKOREA 84, estar, Integra do 0 categorlzado
fllatellsta e nosso cons6clo Eng.o David
Cohen.

13

A Comissao Organizadora desta manifestaQao considera-a como «os Jogos OHmpicos do selo postal .. , gravas a exibiQao de
participavoes de reputados filatelistas de
Administrac;:oes Postais ' e de comerciantes
do mundo inteiro.
Talvez que esta singular analogia tenha
surgido porque Seoul acolhera em 1986, os
Jogos Asiaticos e em 1988, os Jogos OHmpicos de Verao.
Afirmam assim que a Coreia se tornan!
o santuario da cultura universal' e do desporto.
E Comissario da AUSIPEX 84 e da PHILAKOREA 84, 0 nosso cons6cio, Dr. Manuel
Portocarrero.

comerciantes filatelicos, farao de Tel Aviv
uma importante feira filatelica.
Simultaneamente com a exposic,80, realizar-se-ao igualmente reunioes de varios
graus, de diversas organizac;:oes filatelicas
internacionais.
A Comissao -Executiva do certame esta a
desenvolver os seus me!hores esforvos para
asseg'urar as condic;oes ideais de exposiQao
estando ja previstas adequadas medidas de
seguranQa. 0 ,proprio regulamento da manifestaQao e extremamente claro e minucioso
sob este aspecto. Na verdade, chega a
indicar que foi contratado um seg,uro com
a Companhia seguradora estatal que cobre
guerra internacional e disttirbios locais, destinado a todas as colec(foes participantes
abrangendo 0 perlodo desde a sua recepc;ao
ate ao momento em que forem entregues
aos seus proprietarios ou sejam remetldas
pelas vias habituals.

ISRAPHIL 85
A Exposic;ao Filatetica Mundial, ISRAPHIL
85, desenrolar-se-a em Tel Aviv, de 14 a 22
de Maio do pr6ximo ano.
-Este certame tem a sua organizaQ80 a
responsabilidade da ,Federac;ao Filatelica de
Israel, e conta com a colaboraQao dos servic;:os filatelicos do Ministerio das Comunicac;:oes. Reger-se-a pelos regulamentos gerais da :FederaQao Internacional de Filatelia,
entidade que Ihe concede 0 seu alto patroclnio.
A ISRAPHI.L 85 tera lugar no novo Centro
Israelita de Congressos, situado na Feira
de .EXI?OsiQoes, perto do Parque Hayarkon,
da Universidade de Tel Aviv e do Museu
Ha'aretz, ao norte de Tel Aviv.
A manitestaQao estender-se-a por uma
area de 20 000 metros quad rados, em dois
ediflcios adjacentes, ambos ao mesmo nlvel.
Serao utilizados mais de 4000 quadros
que albergarao algumas das mais celebres
colecvoes do mundo.
Participarao tambem com os S&uS stands,
Administravoes Postais de todo 0 mundo as
quais, juntamente com grande numero de
14

Espera-se que os filatelistas portuoueses
nao deixam uma vez mals de corresponder
de forma maci(fa.
Os interessados poderao contactar 0
Comissario para Portugal, Fernando Gomes
Carrao (Av. Mouzinho de AI bU'q uerque, 24-4.Dt. a -1100 rLisboa) .

FILAJOVE
A Secvlio Filatelica do Centro de Instru(flio e Recreio do Laranjeiro, dedicou a
habitual mostra filatelica que devotadamente
leva a efeito anualmente e que este ana
se rea!izou a 16 e 17 de Junho, ao 48. 0 aniversario da agremiaC;:ao que a patroniza, a
juventude e a ,Fernao Mendes Pinto.
No q.ue diz respeito a Classe juvenil, registe-se que 12 das 29 colecc;oes expostas
se integravam nesse sector.
Quanto a 'Fernao Mendes Pinto, tratou-se
de uma homenagem ao celebre autor de
«PeregrinaQ80", 'Pelo ,facto de ter vivido lar.go
tempo no concefrho de Almada onde, ao que
parece, escreveu aquela sua obra, pro longando-se assim as manifestaqoes que no
decurso de 1983 0 MunicIpio almadense
or.ganizou ,para assinalar 0 4.° centenario
do nascimento do cronista.
Registe-se a salutar intenQao de integrar
em iniciativas filatelicas, outros motivos diversificados, traduzida nesta oportunidade
pela apresentavao de ,uma dezena de quadros nos quais fig.uravam aspectos da vida
de .Fernao Mendes, numa colecUinea da responsabilidade da CAmara Municj.pal de
Almada.
E essa diversificacao manifestou-se tambem na presenc;a de alguns interessantes
quadros de um ,jovem pintor local, Ramiro
Martins.
De salientar a presenva na inaugurat;80
do certame, de varios destacados elementos
da edilidade, os quais salientaram e enalteceram a aCQao daquela secvao filatalica
e da agremlaQao aniversariante.
No aspecto filatelico, saliente-se a presenQa de n'umerosas colecvoes da vizinha
Secc;ao Filatellcll do Clube de Campismo de
Almada, .puma clara afirmaQlio de positivas
relat;oes e' esplrito de entreajutfa, e ainda
o facto de terem sur.gido varios estreantes
revelando boas potencialidades. Sem desprimor para os outros, salientamos rp'articularmente a colecvao de LuIs Ant6nio Teixeira ILeite, intitulada ..0. Carlos - Tipo Mouchon ( estudo ) ".
Apresentamos as nossas sauda; oes a
co!ectividade do Laranjeiro. 0 seu trabalho
esta, na realidade, a produzir excelentes
trutos, ,hS:8 em vista 0 sector juvenil e as
varias e promlssoras colecc;oes ora apresentadas pela iprimeira vez.

.4EROFILATELIA

MARCA AEREA
DA TAP
A TAP-Air Portugal, a semelhanva do que
acontece com a totalidade das mais conceituadas transportadoras aereas mundiais,
mantem um sector aerofilatelico no qual
pontifica 0 conceiruado perito na mate rio,
Cap. Francisco olemos da Silveira, sempre
atento a todos os eventos aereos a que
a Companhia esta Iigada.
Assim, atraves das pavas que nessas
ocasi6es edits, fica feito 0 historial dessa
Empresa, 0 qual e divulgado de forma impereclvel, nlio apenas aos coleccionadores
da modalidade, mas a todos os milhares
~e. visitantes das exposiQoes em que partic/pam colecvoes em que aquele material
e incluldo.

Agora, para assinalar 0 20. 0 aniversario
do primeiro voo directo Lisboa-Funchal.
-Lisboa, que teve lugar a 18 de Julho de
1964, fez voar na data exacta da efemeride, nos alUdidos percursos, sobrescritos
comemorativos nos quais foi aposta a sugestiva marca aerea que reproduzimos.
Trata-se pois de mais uma excelente
peQ.a aer?fil.attelica que a OirecyBo de Relavoes Publlcas da TAP-Air Portugal (apar~ado. 519~ -177'7 Lisboa Codex), colocou
a d/spOS/Cflio dos colecCionadores interessados.
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SELO TIPO «CERES»

o

PRECURSOR

DOS CLASSICOS PORTUGUESES?
por Pedro Vaz Pereira *

No coleccionismo filatelico actual podemos considerar, sem qualquer favor, que os
selos tipo .. Ceres» sao os precursores dos
selos classicos -.portugueses.
Quem pod erie imaginar htl \linte anos
atras q.ue numa grande e~posiyao filatelica,
comb a ultima Lubrapex, 'pudessem estar
presentes cinco colecc,:i5es do selo ' .tipo
" Ceres .. ! A~ias pode-se verificar que nos
ultimos leiloes realizados tern vindo a pra«;:a
,urn enorme numero de Ipe«;:as ..Ceres.. as
quais encontram sempre comprador.
Emitido ~oela primeira vez em 1912 e sendo 0 'primeiro selo da Republica, e evidente que 0 seu tema teria de estar intimamente ligado a esta mesma. A figura
deste selo nao e mais do -que a figura da
.. Republica" ou de uma matrona republicana, empunhando uma foice com a mao
esquerda e abrac,:ando urn molhe de cereal
com 0 bra<;:o direito.!':J0Je-se ainda que esta
figura traJa 0 caracterlstico e repuolicaho
barrete frlgio.
Simbolizando a Republica e 0 trabaiho,
procura 0 desenho deste selo, a simbiose
do ideal republicano ou seja, trabatho, fraternidade e igualdade.

A circulac,:ao oficial dos selos tipo ..Ceres»
foi invulgarmente longa e tern em todo 0
mundo poucas compara«;:oes, podendo estas
e apenas ser feitas com as celebres ..Trompas» da Noruega e com as nao menos
cel~bres "Semeadoras.. de Fran«;:a.
Sendo 0 desenho de a'utoria ~e Constantino Fernandes e a gravura de Sergio Carvalho e Silva, tiveram estes selos a sua
primeira emissao e comec,:o de ciroulaC;ao
em 1912, tendo sido a sua ultima emissao
em 1930.
Todas as emlssoes foram impressas em
Lisboa na Casa da Moeda, a excepc,:ao da
de '1'926, que foi impressa pela firma De La
Rue & Co. Ltd. de Londres, sendo por isso
vulgarmente conhecida pela emissao de
Londres.
Num selo de tao longa circulac,:ao e absolutamente normal q.ue ~ncontremos urn numero de varieda~es infinitamente grande,
mas e precisamente aqui que reside 0 motivo do eatudo e coleccionismo 'deste selo.
Essas variedades consistem principal mente na gravura, no papel, nas cores enos
denteados.

.0 N . do D. - Colecclonador estudl080 provlndo das camadas jovens, Que IlPre8enta 0 lieu
prlmeiro trabalho escrlto - facto Que eats Rev1sta multo apraz reg1star.
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Na gravura, que devido ao desgaste dos
galvanos, vern dar origem aos famosos erros
tao procurados, sendo os mais conhecidos
os COPHEIO, CQRREIO, tORREIC, os 3 C,
3 Q, a omissao da palavra CORREIO, etc.

aposta nos selos porcelana de 1 C. e 2 C.
da primeira emissao. Em 1929 surgiu a segunda sobrecarga com 0 nome .. Revalidado .. e foi aposta sobre varios tipos de selos
" Ceres".

Compreensivelmente estes selos nao poderiam ser impressos todos eles no mesmo
tipo de !(Japel, encontrando n6s uma variedade de papeis tao grande que muitas vezes os pr6prios especialistas t€!m dificuldades em distingui-Ias. Poderemos enumerar
alguns tipos de papeis tais como 0 porcelana, 0 esmalte, 0 pontinhado, 0 liso, 0 cartolina, etc.

Os "Ceres.. apenas foram sobretaxados
uma vez e isso aconteceu em 1928. Foram
aproveitados nessa altura uma grande variedade de ..Ceres» das emissoes anteriores
os quais foram sobretaxados. Por isso encontramos nesta emissao sobretaxada de
192'8 quase todos os papeis, tax as e denteados existentes nas emissoes anteriores.

£XP£DIt p8
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Nestes selos encontramos igualmente
uma enorme variedade de cores, as quais
fariam inveja ao mais perteito arco-iris. Para
taxas iguais encontramos cores diferentes
e dentro destas, tonalidades das mais dlspares que se possa imaginar. Isto deve-se
nao s6 a prodigiosa uimagina«;:ao .. dos correios da epoca, bern como aos papeis utilizados e as quantidades e qualidades de
tinta igualmente utilizadas.

Em suma, podemos encontrar cerca de
118 selos di,ferentes em taxas e cores.
Outra fonte de estudo sao as pec,:as circuladas dos .. Ceres .. e isto devido ao grande numero de portes 'postais que encontramos no perlodo que decorre entre 1912
e 1930, bern como a extraordinaria riqueza
de tax as acess6rias qlue existiram igualmente durante este perlodo.

Alem destas variedades, encontramos ainda os selos tipo ..Ceres.. so-orecarregados
e sobretaxados.

Se nos lembrarmos da grande crise econ6mica dessa epoca ,bern como da galopante inflac,:ao, podemos facilmente encontrar explicac,:ao para tlma variaCao de portes impressionante, podendo dar como
exemplo 0 facto de em 1912 .uma simples
carta custar 2 1/2 C. e em 1930 custar
ja 40 C.

Apenas existem duas sobrecargas nos
selos tipo ..Ceres". A sobrecar.ga "AssI8t~n
cia .. foi a primeira a surgir em 1912 e foi

Para il,ustrar melhor esta situac;ao apresento de seg'uida a tabela de pones dessa
~RQ.2a :
• .

Os denteados variam de emissii'o para
emissao sendo 0 mais vulgar 0 12'x11 1/2
e 0 1'SX 14.
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Continuando a falar dos "Ceres" circulados, existe nestes urn campo extremamente
interessante que e 0 da marcofilia.

00
.... ltl

Se re,pararmos no periodo de circular;:ao
das nossas .. Ceres .. , verificamos que elas
atravessaram uma epoca extremamente rica
em acontecimentos, nao s6 nacionais como
intemacionais. Por isso encontramos na correspondancia vsrias marcas postais que
assinalam esses eventos, tais como os carimbos relativos a primeira greve dos correios portugueses, as marcas de censura
relativos a Grande Guerra, as marcas comemorativas dos primeiros voos, as marcas
publicitsrias das estancias termais, etc., etc.
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A epoca de 1912 a 1930 foi extremamente
rica em taxas acess6rias, e conforme atrss
mencionei os "Ceres.. circu,laram muitas vezes acompanhados 'por essas taxas.
Das taxas acess6rias podemos destacar
os selos de 1C. da primeira emissao .. Ceres ..
sobrecarregados de .. Assistancia», os selos
.. Para os Pobres .. , os selos comemorativos
das ..Festas da Cidade de Lisboa», os selos
dos "PadrOes da Grande G'uerra» e os selos
"Marquas de Pombal ...

l-

""'<1"

.... ",. ....

Por outras .palavras, pretendo dizer que
apesar de algumas pe.. as .. Ceres» atingirem js val ores considersveis, ainda se pode
fazer uma razosvel colecr;:ao .por pouco dinheiro e isto nos dias de hoje conta muito.

Por tim resta-me acrescentar que no
coleccionismo do selo tipo .. Ceres.. encontramos nao s6 0 atractivo do estudo do
proprio selo, mas igualmente urn atractivo
econ6mico do selo em si.

«

Por aquilo que acabei de expor 'Parece-me que os .. Ceres .. sao de longe, de todos
os selos de rPortugal, aqueles que pel as
suas possibilidades de estudo maior concorrancia ,pod em fazer aos seus colegas
classicos, por tal motivo julgo que merecern !bern 0 titulo de -precursores dos clsssicos tportugueses.

FILUMENISMO

I-

·Por oeaslao da Lubrapex 84, foram edi1:adas as segu'intes .pe9as filumenfsti·cas cuja ·distribuic;:ao e ex-ol-usiv-a -do oClube FiI'atelieo de -Portugal:
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Colecc;:so -de 20 ·oarreiras ode f6sforos com reproduc;:aode selos,
em edic;:so especial e 'limitada, 'apresentada em oaixas ,de acetato
·de eel'u lose transparente;

-

oole-cc;:sa -de 4 ·oaixtClS de f6sforos de grande formato, com a- ·reproduc;:so das gravuras 'utilizadas para os selos da Lubrapex 84, em
edic;:so espeei'al e IJimitada, apresentada em estojo com visor.
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Estesconj-untos podem ser edq ui'r idos na Sede do Clube Filatelieo
de Portugal, <8'0 prec;:o ·de 150$00, as carte-i·ras, e 300$00, as -oaixas.
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Tambem podem 'ser enviados pelo Gorreio, acreseidos das despesas
de porte.
19
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·Por oeaslao da Lubrapex 84, foram edi1:adas as segu'intes .pe9as filumenfsti·cas cuja ·distribuic;:ao e ex-ol-usiv-a -do oClube FiI'atelieo de -Portugal:
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Colecc;:so -de 20 ·oarreiras ode f6sforos com reproduc;:aode selos,
em edic;:so especial e 'limitada, 'apresentada em oaixas ,de acetato
·de eel'u lose transparente;
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Estesconj-untos podem ser edq ui'r idos na Sede do Clube Filatelieo
de Portugal, <8'0 prec;:o ·de 150$00, as carte-i·ras, e 300$00, as -oaixas.
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Tambem podem 'ser enviados pelo Gorreio, acreseidos das despesas
de porte.
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NOVAS EMISSOES EM REVISTA
INSECTOS DOS ACORES

Quatro insectos caracteristicos dos Ac;o res representados de forma simples mas digna.
em outros tantos selos. Born aproveitamento do espac;o dis;Jonivel. excepto no exemplar
figurado no selo de 35$00 ao qual foi cortada uma porC;:1io (na verdade muito pequena)
de uma das asas. Born colorido e belos desenhos. UJlla re.ferE!ncia especial para a magnifica reprodut;:oo que 'Hustra 0 sohrescrito de primeiro dia.

LIliERATURA FILATELICA
CABULA FILAnLICA

A juventude flfat6lica portuguesa pode orgulhar-se de ter a slla d/sposit;ao e em sua
defesa, uma tribuna de consideravel prestfglo: a CABULA FlLATJ:UCA, 6rgao trim estral da
dlnamlca Sect;lio Filateliea da Associat;lio Academica de Coimbra. Rev/sta feita e dirigida
por jovens conse/entes e empenhados. ao Ion go das suas paginas perpassam bons ensinamentos flIatelicos, reportagens, entrevistas. criticas e apontamentos diversos,
Grande numero dus seus textos e dirlgldo a juventude ou defende por forma construtiva
os intei'esses da camada juvenil, na verdade votada a um quase ustracismo pelas esferas
dirigentes - dlr-se-ia quase como uma fatalid ade.
Temos presente

0

seu numero 9. referente

A

Julho ,de 1984.

Ne/e apreeiamos partieularmente 0 desa ssombro evideneiado na reportagem do Congresso reallzado em COimbra, em Junho passado. e no Editorial que versa a mesma materia.
bem como a clarez6 com que foram mostradas e denuneiadas algumas das situat;oes
an6malas IB vividas.
Desenho -

Ant6nlo Contente

40 x 34 mID
Dentea.do - 12 x 11 3/ 4
Impressil.o - Offset
Formato -

IN-CM
Data da emisSao - 3.9.84
Tlragem - 16S00 - l ' GOG GOO

Uma Revista para ler. meditar , respeitar e admirar.

Impressor -

35$00 -

750000

40$00 51S00 -

600 000
600 000

XXV ANI"ERSARIO DO RALI DA MADEIRA

BOLETIM DA SECCAO FILAnLICA DA ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA
DOS EMPREGADOS DA UNIAO DE BANCOS PORTUGUESES

Dois selos com desenho moderno e co,res fortes que denotam todavia um desesperador
estatismo absolutamente So margem do movi mentado evento que assinalam - facto que e
profundamente lamentltvel mas que. estranhamente. e quase uma constante nos selos
portugueses deste tipo.
Des ign -

Ant6nlo Maga.lhaes

Formato -

Denteado Impressii.o -

40 x 26 mm

12 x 11 3/ 4

OffSet

Impressor - IN -CM
Data da. emlssao -

3.8.84

T lrBgem -

1 000 000
600000

16800 51$00 -

Se nos fosse imposto escolher urn exemp,lo de uma publicat;:ao \leu tenha iniciado os
seus pssos com ,um aspecto modesto e que de nUlTlero a numera t.enha vinda a evldenciar
consideraveis melhorlas. esoolheriamos sem hesitar 0 Boletim da Seccao Fliatel,ica da Uniao
de Ban cos, de que e princi'pal responsavel, Alberto Santos. acompanhado por uma eflciente
e dedlcada equipa da' qual nos permitimos destaoar. Jorge GHberro lourenco. ambos nossos
cons6cios.
. Registe-se que 0 Bpletim esta ja a atlnglr nivel invejavel, com artigos de divulgat;:ao
filate)lica de inegavel ·interesse. adaptados aos leitores a que prlurltariamente se destina
- os lflI~emenros da agremlat;:8o ledltora a maioria a percorrer 0$ prlmelros passos neste
coleccionlsmo.
Mas desejam'os d.aixar bem expliclto que oeste Boletim. des de 0 seu primei,ro numera.
sempre teve uma 8<J)"esentacao digna, sem nunca ter apresent,ado anranjos e composlcoes
fantasiosas oS encavalitadas que sao sln6nlmo da fraca preparat;:ac. em multos campos e
incomensuravel mau 90sto dos que tE!m a res ponsabilidade da sua elaborat;:ao. 0 Boletim
em apreco. nunca caiu em erro tao grossel'ro.

o
20

numero que temos em mao

e0

6, correspondente a Marr;of Abril deste ano.
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LISTA DE s6cIOS

.. 0 NOVO COLECCIONADORn

o n.O 3, de Julho/ Setembro de 1984, contem urn Editorial do Or. Silva Gama em que
o autor relaciona 0 titulo da publicacao com 0 desejo de fugir ao .. conservadorismo vulgar,
caduco, ultrapassado ~ e, ap6s considerac6es varias, apela para a nova geracao de filatelistas no sentido de se acabar com " egorsmo", inveja, esprrito de mal-dizer e difamar"
e de ser isento de subterf';jgios OU habilidades destinados a 'proporcionar objectivos iHcitos».
Para alem do editorial, desenvolvida repo rtagem sobre a L'Ubrapex, a continuacao de urn
Olcionario Filatelico 6 a promessa da i." Mostra Filatelica comemorativa do '55. 0 aniversario
de ~ Os Carlos ...

DO
CLU BE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS UST - LlSTE MEMBRES
ALTERAi;:O·ES
R,EINGRESSOS - NOVOS S60IOS

Este boletim e obra da Sec~ao Filatelica do Grupo QOs Carlos.. com sede na Pra;a
da Alegria, 38-1.°, 1200, Lisboa, mas n6s, que nao somos Carlos, tambem 0 lemos com
multo .prazer .(A. C.).

NOVA SECCAO FIUULICA

A revista bimestral .A Propriedade Ur bana», 6rgao da Associa~Bo Usbonense de
Proprietarios, passou a inserir uma sec~B(J filate//ca a 'Partir da SUa ed/~Bo mimero 298,
de Ma/o/Junho do c()rrente ano, da autorla do nosso cons6clo Vltor Alves Coelho.

o

nome deste cGnceituado filatelista e public/sta, e garantla segura de que este novo
espa~o dedicado ao colecclonlsmo de selos, sera devldamente aproveltado 'Para uma saudavel dlvulga~ao deste passatempo. 0 seu estilo fino, elegante e desenvolto e 0 seu Impecavel
tratamento da lingua portuguesa, IrBo sem duv Ida proporcionar aos leltores, magnificos textos
nos quais muito se aprendera.
Reglste-se que 0 Clube FilatBlico de Portu gal tem largas aflnldades com a Associa9Bo
Lisbonense de Proprlf:t8rios, atraV/~s da orga n/za~Bo de duas exposi~des filatellcas subordinadas ao tema .Propriedade Urbana», realizadas nos Imponentes sa/des daque/a ent/dade,
em 1965 e 1968.
E fOi precisamente esta circunstiincia, 0 assunto selecclonad() por Alves Coelho, para
sec~Bo. Nele recordou tambam 0 Dr. Vasconcelos de Carvalho,
Presidente da Direc~Bo do CFP durante largas dezenas de anos, obrelro e dlnamlzador dos
dols referidos certames, como 0 foi, alias, de tantos outros ao longo desses sucesslvos
mandatos directivos.

PORTUGAL

39 -

Permitimo-nos oferecer a .p artir deste mo mento, toda a colabora~Bo do Clube FilatBlico
de Portugal, para a iniciativa que tera lugar em 1986, data em C(cJe a Assocla~Bo L1sbonense de Proprietarios ce/ebrars 0 seu centenar.fo.
E para que a manjfesta~80 tenha 0 merecido sucesso e nivel consentaneo, exortamos
desde ja os coleccionadores do tema a prepa rarem e melhorarem CJS seus con/untos. SimultBneamente, chamamos a aren~Bo da genera IIdade dos filatelistas para 0 Interesse desta
tematiea, no momentG ainda pouco expandlda, 0 que a torna ainda mals alic/ante, a qual
poders, se devlda e Intel/gentemente explo rada, proporcionar a e/abora~Bo de cofec90es
multissimo atraentes em todos os sentldos.
Porque nBO iniciar uma co/ec9Bo subor dinada a este assunto tendo como ob/ectivo
a anunciada expos/~Bo?
Aqui fica

0

conolite e a sugestao.

Entretanto, desejamos ao nosso prezado co/aborador, os majores exitos para a sua
agradecendo as referencias feitas ao nosso Clube e ao seu dedlcado Presidente
de tantos anos.
sec~ao.
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4019 Caminha- (M) Po. T. C. 60.
U. 1. 2-A. 3. 93. 94.

1699 -

Joaquim Jose de Deus Peixe. Praceta S. Jordao, 3-A 7000 !:vora. (P)
Po. T. C. 60. N. U. Astronautas. 90
94.

1701 -

Luis Valente 'Rodrigues. Rua do Fajel,
122. 5100 Lamego. (P) 60. N.

o artigo inaugural ds sua

Por outro Jado, anuncia tamMm, desde ja, a efect/va~Bo de <uma exposi~BO filatel/ca
do tema .Proprledade Urbana», na sequencia das realizadas anterlormente.

Faustino ,Encarnacao Pires. Hua Or.
Magalhlies Pessoa, 3 - Bairro das
Almoinhas - 2400 'Leiria. (M I Po. Fr.
Es. T. C. V. N. U. 60. 10. 15.19. 21 .
28.90.

1676 -

1669 -

Major Joaquim Falcao Galante de
Carvalho Av. Conselheiro Fernando de Sousa, 27~.0-1000 Lisboa - ('M) T . .c. V. N. U. 60.1. 2. 94.

1674-Joao Duarte Teixeira-Av. O. Jose I.
Lote 13-3.° Ot.° - 2700 AmadoraT. C . V. N. U. 60.

Correia. Rua Oias
3000 CoimbraV. N. U. 60 1. 2A.
90. 94.
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A~ORES

2672 -

Si:wio Antonio \ Barradas dos Santos
Coentro, A'Jartado 21 , 9401 Porto
Santo. Codex. (P) Po. Es. Fr. C. 60.
66. N. U. Temas: Aviactao e Espa ~ o .

Material Filatelico
(Farol)

I

Album de Port.ugal e estrangeiro,
capas, este-jos, classificadores, folhss
soltas, expositores, pincas, e todo 0
material desat conhecida marca alema
pod era encontrar no representante em
PORTUGAL

REP. POP. DE ANGOLA
73 -

2328 -

Artur Rafael da Costa. A/ c Diamangue - OEOE. D!u-ndo: .Lunda Norte
(M) P.o ~ In. T. C. N. 60. 1. 2. T. 10.
90. 94.
Alberto Trindade Var{jues. Tecnlco
da Intraco. Caixa Postal, '83, S. M.
'E. Alc da Diamangue. Dundo. Lunda
Norte. (M) Po: T. 60. N. U. 3. 7'5. 90 .
BRASIL

2673 -

Clesio da Silva Giorni. Av. Augusto
Barbosa da Silva,1 00 - Bairro dos
Pioneiros, Ouro Branco, CEP 36400.
M. G. (M) Po. Es. T. ~O'. N. 154. 1.
15. 90. RHM.

Tomas L6,pez Cano. Biosca, 15-3.° A.
28043 Madrid.

Jose Carlos Marques Sequeira. Flat 9
Luna . Heights. 48 Op. de 3erge:1
Street. Fairview 2094. Johannesburg.
R. S. A.
.

SELOS

b

PORTUGAL, EX-COLONIAS E
, ESTRANGEIHOS. CLASSICOS
S~RIES, ETC.

RUA 1.° DEzeMBRO, 4'5-3.·
TEL6F. 36158 52
1200 LlSBOA

INGLATERRA
1917 -

Jorge Sobral Henriques das !'Ieves.
11 - Berenger Tower. Worlds End
Estate. London. S. W. 10. (M) Po. Es.
In . T. C. V. N. U. 10. 1. 2.

.

r

do

Sacramento

Mercado Filateilco de Llsboa
r

POl1lugal e Col6nlas

com pm selos, provas, ensaios
e documentos com selos

Variado sortido de series completas
e selos isolados, de Portugal
e Uitramar

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

Rua do Cruclflxo, 26 - Telet. 324891
1100 LISBOA

FISCAIS -

a5~

In

~!t

w ~~
C ~

Todo

0

material necessario
ao Fllatelista

Albuns de Portugal, 'U ltramar
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H. Santos Viegas

AFRICA DO SUL
1295 -

Rua S. Nicolau, 26 - 4.° - Sala 3
1100 LlSBOA-Telefone 878360
.1
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1294 -
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M. ALBUQUERQUE
58, St. Marks IRoad
LONDON, W. 10-ENGLAND
Grande Stock de Intelros Postals
de Portugal e Terrlt6r1os
Ultramarlnos
CARTASPR~.,A[)ESW AS
Compra e Venda de Colec~Oes
Catalogos Estrangeiros, Albuns
e outro material filatelico
Consulte-nos Ou envle hoje mesmo
os seus pedldos
Aceltamos cheques em ESCUDOS
s6 para pagamento dos nossos
forneclmentos

V. sO tera vantagem
selos noutro Pals1

em comprar

Os nosSoS leilaes apresentam selos
il?olados, s ~ ries, Iiteratura e colecl(Oes
de todos os Palses do Mundo. Os
exemplares raros ou de maior interesse
sao apresentados em fotografia nos
nossos catalogos.
Licital(oes atraves do correio.

,

GRATIS
Escreva ja e enviar-Ihe-emos gratis
2 catalogos dos prOximos leili~es.
Hopkins Stamp Auctioneers Ltd.

.2. Fairwater Road. Cardiff.
Great Britain.

CF5 2XR.

i'

SELOS·MOEDAS
GRANDE STOCK DE SELOS
DESC.30 0/0

a

ANUNCIOS ECONOMICOS
TABELA DE PUBUCIOADE: CADA UNHA 30$00

Pre<;:ario de Sobrescritos do Primeiro Dia
de Portugal - Se colecciona os envelopes
editados pelos correios (ou pensa coleccionar), todos com series completas, nao deixe
de solicitar este prec;ario. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Rainha.
Se e revendedor - Temos em distribulI(ao gratuita um prec;ario de pacotes com
selos, tematicos e outros, alem de todo 0
material filatelico, e que naturalmente Ihe
interessa. Sergio W. de Sousa SimOes 2500 Caldas da Rainha.
Desejo por troca selos novos de Portugal.
Oferel(o ltalia, Vaticano e Espanha.
Giovanni Curcio. Appia Nuova 572/F.
00179 Roma. Italia.
Troco selos de formato grande. Maride 100
receba 100.
,Ed. Peterson
1265 N. HaNard
Los Angeles, CA 90029 (USA)
Compro, Troco e Vendo selos classicos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos depacotes. Vendo albuns
e material filatl/lico. A. Borges Brito 2830 Barreiro - Portugal - Telef. 2072329.
Selos novos em circulav80 - ·Em liquidavao dos seus pedidos de selos ou material filatelico, .pode enviar-nos selos das
emissOes de Por1lugal, para usa na correspondAncia. Uma boa ocasiao para desfazer-se do que tiver a mais. Sergio W. de Sousa
SimOes - 2600 Caldas da Rainha.
Troco selos novos e usados de palses
socialistas ·por novos e usados tematicos
de todo 0 mundo. Catalogo Yvert. Idlomas:
espanihol. ing,~s e francllls. Leon Dron. P. O.
Box 76, 117-200 HajnOwka. PolOnla.

26

Voclll que sabe escolher... pois clarol Escolhe folhas' em formato internacional nos
modelos Normal, Extra ou Luxo, para montagem das suas colecc;oes. editadas por
Sergio W. de Sousa SimOes - 2500 Caldas
da IRainha. Amostras contra esc. 80$00 para
despesas, logo deduzidos na primeira compra.
Envie 150$00 em notas 01) series novas ao
valor facial. Receber.a 130 selos de Italia,
comemoratJ.vos, usados das ,mimas emissOOes.
Diego Ruzzante. Via S. Vigilio 37 .
2{)142 Milano - Ualia.
Compro e vendo selos novos e usados,
Portugal e Col6nias, Novos Palses LIngua
Lusa e -Estrangeiros, asslm como todos os
Temas, 810cos. Sobrescritos, etc. Remeta
Listas em duplicado e selo 16$00 para resposta a: Silva Pereira, Rua AntOnio Nobre,
43-2.°, Dto. - 1500 Lisboa - Telef. 718 4816.
Novas emissaes de todo 0 mundo por
palses e temas - Esta e 'lima das nossas
grandes especialidadesl ,Melhores prel(os e
desejo de servir bern. Pec;:a circular de inscric;iio prontamente enviada. sergio W. de
Sousa SimOes - 2500 Caldas da Rainha.
Tiras pl8sticas e classifica'dores - E todo
o restante material filatelico. ,Em distribul~ao
gratuita, urn prel(ario que Ihe sera remetido
com todo 0 'prazer. Sergio W. de Sousa
Simoes - 2500 Caldas da Rainha.
Desela contactar IFilatelistas de todo 0
mundo? Fa~a-o com facilidade: aprenda Esperanto (;fngua internacional neutra. de
facil aprendizagem cOja gramatica tern apenas 16 regras (I) - e asslne 8 Revista Portuguesa de Esperanto. Pec;a InformaCOes a
Assocla~iio Portuouesa de Esperanto, Rua
Dr. JoAo Couto, n.O 6, ric A - 1'500 lisboa.
27
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Offer stamps, FOC, covers special, post-cards etc., of USSR and stamps of Mongolia, Vietnam, North Korea, East Germany.
Wanted stamps of France, Monaco and sets
of thematics from all over the World. Corr:
Eng. Germ, Russ. P. A. ZyguUn, Nekrasova
156-1, SU-355005 Stavropol (USSR).
Europa de Leste. Ofere~o aos melhores
pre~os series novas tematicas ou outras,
incluindo novidades. F. I,oureiro, Rua Eng.o
Ferreira Mesquita, lote A _ 1.° 0 - 1000
Lisboa.
Scouting - Do you collect Scout/Guide
Stamps? Scoutisme - Un groupe de philatelie scout: ecllanges et contacts a travers Ie
monde; Bulletin ccScoutphila.. periodique aux
membres. Ecrire a Scoutphila, .p. O. BOlC 130,
CH-8062 Zurich, Suisse.
Jorge Vieira, Avenida da Boavista, 713-4.°
Ot.° - 4110 Porto. Pretende por compra ou
troca selos rperJurados de Inglaterra, Franc;;a, Portugal e &-CoI6nias. Base de compra
1.0 % de catalogo. Tambem pretende por troca OIJ! compra: provas, erros, .. e$,oecimens»
e cartas pre-filatelicas ate 1930.
Deseja trocar selos elCclusivamente usados com todo 0 mundo. Correspon~6ncia
em Espanhol, Portugu6s, Franc6s, Ingl6s e
Italiano. Pedro Ros Y Pujol. Providencia 11-115 a 2.° 3.", Barcelona 24 - Espai'ia."
Vendo uma grande colecltBo de selos de
Portugal, com variedades de cores e outras.
Muitos repetidos das oprimeiras emissoes,
novos e ,usados. Series Novas. Colecc;:so quase completa de FiDe de Portugal. Classicos
dos Altores e Madaira, novos e iUsados. Respondo a todas as cartas. Correspond6ncia
am Espannol, Portugu6s e Franc6s. Jacques
Pereira - SP. 91376 France.
TEMOS EM ..STOCK.. MlLHARES DE S~
AlES ,ESTRANG'EIRAS NOVAS - Todos os
palses, todos os temas. Denteadas, nao denteadas. Blocos. Qualquer que sejl! 0 pals
ou 0 tema que colecciona, experimenta anviar-nos a sua IIsta de faltas. Alatelia SeRGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
OA ~INHA.
.

Folhinhas com os mais- belos carimbos
de Portugal Estavam editadas ate "final
de 1980, 457 tolhirJlhas com marcas oiferentas. Salvo 0 numero um, esgotada (a que
compramos por muito bom prelo). asta a
tempo de adquirir todo 0 conjunto. Em distribuivso um catalogo-pre<;ario, que enviaremos gratis a simples rpedido, bem como
amostras para quem nao as conhelta. Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da
Rainha.
Me interesas cartas pre-filatelicas de Portugal. Compro 0 cAmbio por novedades
Espana. Enviar fotocopias y listas precios.
G. Martin - Apartado 436. Vigo - Espana.
Troco 100/100 e sere is novas. Visitas do
Papa Joso ,paulo II a Portugal e a Qutras
parte do mundo. Piotr. Maciag. UI. Stalingradl1 126. L-90-764 l6dz. POLSKA.
Pacotes com selos tematicos e por paises - 0 mais completo conjunto de temas
jamais aprasentado. Solicite prac;:ario. Sergio
W. de Sousa Simoes 2500 Caldas da
Rainha.
Prevario de series completas novas de
Portugal - Abrangando 0 rperlodo da 1953
a 1980, a muitas anteriores. Envia-se gratiS.
Sergio W. da Sousa Simoes - 2900 Caldas
da Rainha
Selos vendo e compro, novos e usados,
Continente e ex-coI6nias. Bons Prec;:os. M.
Leitso. Rua H. Lote 19-1.° Franta. Casal
S. Bras, 2700 Amadora.
Sobrescritos do Cluba compro qualquer
quantidade. ,l EAL CRO. Av. Joso XXI, 43-2.°
Ot.° 1000 Lisboa.
Desejo salas novos e usados s6 ate 1960
de todo 0 tipo e por axem;>lar, de palses
da America Central, Portugal, Espanha a
Col6nias. Quantidade ou base Yvert. Dou
area italian a a a padido outros palses. Correio registado.
Zoli Primo. Via della Ripa 20. 47100 Forli.
Italia.
Troco. Por 1tQO/200 sal os de Portugal dou
1251250 da todo 0 Mundo. Rudolf B~m.
Neuer Hieb 5, 0-3550 Marburg. Alemanha.

MOEDAS da India Portuguesa, algumas
nBO clrculadas. SEiLOS da India, Movambique, Timor, novos e wados, Pacotes, Maximos e FCC.
L. M. de Noronha, Homeopata
Rua Alexandre Heroulano, 19-5.°
1200 'Lisboa, Telel: 55 75'27.
DISPONGO DE ILOT,ES DE 200 ,Frs. YVERT
EN SERIES COMPI.!ETAS ,pICTORICAS NUEVAS DE BOLIVIA IPARA CANJE POR SEI.!LOS
SIMILARES DE TODO EL MUNDO. RESPON00 UNICAMENTE CARTAS CON ENVIOS.
Escribir a: MAXIMO A. FLORES P., CasHla 2521, LA PAZ - BOLIVIA.

FREE - Send yoor name, adress, age,
hobbles for Circuit exchange quickly: Only
pay a free subscription US$1. (3 'I'RC) for a
year (Portugal) for my postage. Ask to Crisnacumar Jalentilal P. O. Box, 74 Intlambane,
Mo~ambique.

Desejo trocar selos novos, series completas, F. D. C., postais e bloc os de Movambique. aase facialL Responde sempre. Deseja
Portugal.
Crisnacumar Jaientilal- C. P. 74 -Inhambane - Movambique.
BOA OPORTUNIDADE: Vando as seguintes
de selos eslrangelros, todos diterentes, muitos classicos:
FRANCA: Album Yvert, grande formato, c I
1937 selos, sendo 1283 novos, montados em.
186 tis., c/ ca:::a e est%
Yvert. - Prelto
29500$00.
ESTAOOS UNIDOS: c/ 516 selos, montalados em 35 tis. quadriculadas.
Prec;:o: 5 000$00.
ING,LATERRA: c/436 selos, sendo 101 novos, montados em 30 lis. quadricula!das.
Contem uma linda colecc;:ao do casamento
da Princesa Ana c/ 92 selos novos e 5 blo·
cos.
Prevo 5 000$00.
LUXEMBURBO: c/ 31'5 selos, sendo 263
novos, montado em 183 ,fls., sendo 70 fls. e
capa Eladio.
Prevo 5 000$00.
- Quem flcar com estes tr6s ultimos al·
buns am conjunto, leva gratuitamente uma
caps encadernada c/ ferragens e caixa pro·
tectora, onde cabem os tr~s albuns.
Verdadeiras pechinchas!
Facilita-se 0 pagamento.
Escrever para: ALC. Rua Diogo Bernardes,
6-1 .0, Oto., 1'700 LlSBOA
(S6cio n.O 145 do C. F. P.).
cole~6es

I HAVE LOTS OF 200 Frs. YVERT IN MINT

~ICTORIAL COMPUETE SETS OF BOLIVIA

TO EXCHANGE FOR SIMILAR STI>IMPS OF
AI.!L THE WORLD, ONLY lETTERS WITH
SENOINGS ARE ANSWERED. MAXIMO R.
FLORES IP., Casilla 2521, LA PA~ -BOLIVIA.
NOS N.110 VENDEMOS APENAS PACOliES
DE TIRAS PLASTICAS, OAMOS TAMB£M!
Igualmente classificadores, e pacotes de
selos tematicos (mais de duas dezenas de
temas diterentesl). Pec;:a a circular .. QUERO
RECEBER COMPLETAMENT,E GRATIS ... Filatelia Si:RGIO W. DE SOUSA SIMOES 2500 CAlJDAS DA RAINHA.
Compro series nOVIlS de Portugal
em quanti dade. Enviar propostas.
Apartado 463, GEAONA (Espanha)
Graetings from Port(Jgall I sell mint and
complate sets, souvenir sheets, F. O. C.
and bundles commemorative stamps and
small size of Portugal for packets. Please
write in engliSh or frenCh and use Scott,
Michal, Gibbons and Yvert catalogs. Thank
you.
Send, please, your requasts to Pedro Jose
Waddington Peters - Av. Joao Crisostomo,
81-4.°-1000 Lisboa (portugal!).
u~ed

Procuro !Portugal, Avores, Madeira, Espanha e Andorra Espanhola. Novos sem charneira, novidades e mancolistas. Dou tUdo
de Israel e palses da IEuropa por mancol,tao
Correspond~ncia via Berea. HERMANN. 20101
Karmiel. POB 167. Israel.

VENDO: FOCs, postais mliximos, carimbos.
cartas antigas, correio aereo, provas, erros,
ensaios, proe-filatelia, inteiros postais, B. F.
e outros.
COMPRO: Pre,filatela, cartas e 'Postais maximos antigos, erros, Plovas, ensaios, etc.
Pago bons prec;:os_
Felix da Costa 'llha - Bairro da Ponte -Telet. 44429 - 2065 Alcoentre.
29

Offer stamps, FOC, covers special, post-cards etc., of USSR and stamps of Mongolia, Vietnam, North Korea, East Germany.
Wanted stamps of France, Monaco and sets
of thematics from all over the World. Corr:
Eng. Germ, Russ. P. A. ZyguUn, Nekrasova
156-1, SU-355005 Stavropol (USSR).
Europa de Leste. Ofere~o aos melhores
pre~os series novas tematicas ou outras,
incluindo novidades. F. I,oureiro, Rua Eng.o
Ferreira Mesquita, lote A _ 1.° 0 - 1000
Lisboa.
Scouting - Do you collect Scout/Guide
Stamps? Scoutisme - Un groupe de philatelie scout: ecllanges et contacts a travers Ie
monde; Bulletin ccScoutphila.. periodique aux
membres. Ecrire a Scoutphila, .p. O. BOlC 130,
CH-8062 Zurich, Suisse.
Jorge Vieira, Avenida da Boavista, 713-4.°
Ot.° - 4110 Porto. Pretende por compra ou
troca selos rperJurados de Inglaterra, Franc;;a, Portugal e &-CoI6nias. Base de compra
1.0 % de catalogo. Tambem pretende por troca OIJ! compra: provas, erros, .. e$,oecimens»
e cartas pre-filatelicas ate 1930.
Deseja trocar selos elCclusivamente usados com todo 0 mundo. Correspon~6ncia
em Espanhol, Portugu6s, Franc6s, Ingl6s e
Italiano. Pedro Ros Y Pujol. Providencia 11-115 a 2.° 3.", Barcelona 24 - Espai'ia."
Vendo uma grande colecltBo de selos de
Portugal, com variedades de cores e outras.
Muitos repetidos das oprimeiras emissoes,
novos e ,usados. Series Novas. Colecc;:so quase completa de FiDe de Portugal. Classicos
dos Altores e Madaira, novos e iUsados. Respondo a todas as cartas. Correspond6ncia
am Espannol, Portugu6s e Franc6s. Jacques
Pereira - SP. 91376 France.
TEMOS EM ..STOCK.. MlLHARES DE S~
AlES ,ESTRANG'EIRAS NOVAS - Todos os
palses, todos os temas. Denteadas, nao denteadas. Blocos. Qualquer que sejl! 0 pals
ou 0 tema que colecciona, experimenta anviar-nos a sua IIsta de faltas. Alatelia SeRGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
OA ~INHA.
.

Folhinhas com os mais- belos carimbos
de Portugal Estavam editadas ate "final
de 1980, 457 tolhirJlhas com marcas oiferentas. Salvo 0 numero um, esgotada (a que
compramos por muito bom prelo). asta a
tempo de adquirir todo 0 conjunto. Em distribuivso um catalogo-pre<;ario, que enviaremos gratis a simples rpedido, bem como
amostras para quem nao as conhelta. Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da
Rainha.
Me interesas cartas pre-filatelicas de Portugal. Compro 0 cAmbio por novedades
Espana. Enviar fotocopias y listas precios.
G. Martin - Apartado 436. Vigo - Espana.
Troco 100/100 e sere is novas. Visitas do
Papa Joso ,paulo II a Portugal e a Qutras
parte do mundo. Piotr. Maciag. UI. Stalingradl1 126. L-90-764 l6dz. POLSKA.
Pacotes com selos tematicos e por paises - 0 mais completo conjunto de temas
jamais aprasentado. Solicite prac;:ario. Sergio
W. de Sousa Simoes 2500 Caldas da
Rainha.
Prevario de series completas novas de
Portugal - Abrangando 0 rperlodo da 1953
a 1980, a muitas anteriores. Envia-se gratiS.
Sergio W. da Sousa Simoes - 2900 Caldas
da Rainha
Selos vendo e compro, novos e usados,
Continente e ex-coI6nias. Bons Prec;:os. M.
Leitso. Rua H. Lote 19-1.° Franta. Casal
S. Bras, 2700 Amadora.
Sobrescritos do Cluba compro qualquer
quantidade. ,l EAL CRO. Av. Joso XXI, 43-2.°
Ot.° 1000 Lisboa.
Desejo salas novos e usados s6 ate 1960
de todo 0 tipo e por axem;>lar, de palses
da America Central, Portugal, Espanha a
Col6nias. Quantidade ou base Yvert. Dou
area italian a a a padido outros palses. Correio registado.
Zoli Primo. Via della Ripa 20. 47100 Forli.
Italia.
Troco. Por 1tQO/200 sal os de Portugal dou
1251250 da todo 0 Mundo. Rudolf B~m.
Neuer Hieb 5, 0-3550 Marburg. Alemanha.

MOEDAS da India Portuguesa, algumas
nBO clrculadas. SEiLOS da India, Movambique, Timor, novos e wados, Pacotes, Maximos e FCC.
L. M. de Noronha, Homeopata
Rua Alexandre Heroulano, 19-5.°
1200 'Lisboa, Telel: 55 75'27.
DISPONGO DE ILOT,ES DE 200 ,Frs. YVERT
EN SERIES COMPI.!ETAS ,pICTORICAS NUEVAS DE BOLIVIA IPARA CANJE POR SEI.!LOS
SIMILARES DE TODO EL MUNDO. RESPON00 UNICAMENTE CARTAS CON ENVIOS.
Escribir a: MAXIMO A. FLORES P., CasHla 2521, LA PAZ - BOLIVIA.

FREE - Send yoor name, adress, age,
hobbles for Circuit exchange quickly: Only
pay a free subscription US$1. (3 'I'RC) for a
year (Portugal) for my postage. Ask to Crisnacumar Jalentilal P. O. Box, 74 Intlambane,
Mo~ambique.

Desejo trocar selos novos, series completas, F. D. C., postais e bloc os de Movambique. aase facialL Responde sempre. Deseja
Portugal.
Crisnacumar Jaientilal- C. P. 74 -Inhambane - Movambique.
BOA OPORTUNIDADE: Vando as seguintes
de selos eslrangelros, todos diterentes, muitos classicos:
FRANCA: Album Yvert, grande formato, c I
1937 selos, sendo 1283 novos, montados em.
186 tis., c/ ca:::a e est%
Yvert. - Prelto
29500$00.
ESTAOOS UNIDOS: c/ 516 selos, montalados em 35 tis. quadriculadas.
Prec;:o: 5 000$00.
ING,LATERRA: c/436 selos, sendo 101 novos, montados em 30 lis. quadricula!das.
Contem uma linda colecc;:ao do casamento
da Princesa Ana c/ 92 selos novos e 5 blo·
cos.
Prevo 5 000$00.
LUXEMBURBO: c/ 31'5 selos, sendo 263
novos, montado em 183 ,fls., sendo 70 fls. e
capa Eladio.
Prevo 5 000$00.
- Quem flcar com estes tr6s ultimos al·
buns am conjunto, leva gratuitamente uma
caps encadernada c/ ferragens e caixa pro·
tectora, onde cabem os tr~s albuns.
Verdadeiras pechinchas!
Facilita-se 0 pagamento.
Escrever para: ALC. Rua Diogo Bernardes,
6-1 .0, Oto., 1'700 LlSBOA
(S6cio n.O 145 do C. F. P.).
cole~6es

I HAVE LOTS OF 200 Frs. YVERT IN MINT

~ICTORIAL COMPUETE SETS OF BOLIVIA

TO EXCHANGE FOR SIMILAR STI>IMPS OF
AI.!L THE WORLD, ONLY lETTERS WITH
SENOINGS ARE ANSWERED. MAXIMO R.
FLORES IP., Casilla 2521, LA PA~ -BOLIVIA.
NOS N.110 VENDEMOS APENAS PACOliES
DE TIRAS PLASTICAS, OAMOS TAMB£M!
Igualmente classificadores, e pacotes de
selos tematicos (mais de duas dezenas de
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Compro series nOVIlS de Portugal
em quanti dade. Enviar propostas.
Apartado 463, GEAONA (Espanha)
Graetings from Port(Jgall I sell mint and
complate sets, souvenir sheets, F. O. C.
and bundles commemorative stamps and
small size of Portugal for packets. Please
write in engliSh or frenCh and use Scott,
Michal, Gibbons and Yvert catalogs. Thank
you.
Send, please, your requasts to Pedro Jose
Waddington Peters - Av. Joao Crisostomo,
81-4.°-1000 Lisboa (portugal!).
u~ed

Procuro !Portugal, Avores, Madeira, Espanha e Andorra Espanhola. Novos sem charneira, novidades e mancolistas. Dou tUdo
de Israel e palses da IEuropa por mancol,tao
Correspond~ncia via Berea. HERMANN. 20101
Karmiel. POB 167. Israel.

VENDO: FOCs, postais mliximos, carimbos.
cartas antigas, correio aereo, provas, erros,
ensaios, proe-filatelia, inteiros postais, B. F.
e outros.
COMPRO: Pre,filatela, cartas e 'Postais maximos antigos, erros, Plovas, ensaios, etc.
Pago bons prec;:os_
Felix da Costa 'llha - Bairro da Ponte -Telet. 44429 - 2065 Alcoentre.
29

Procuro cartas antigas, inteiros postais
antigos e selos antigos de melhor categoria
de Timor, Macau e S. Tome, s6 selos usa·
dos. Agradecia que escrevessem em lingua
inglesa ou alema. Resposta a MARKUS
BUSCHE, ALT·ZEILSHEIM 44,0-6230 FRANK·
FURT1M. SO, ALEMANHA FEOERAL
PRECARIO TEMATICO - Desde Arqueologia. Arte, Astro, Aves, Aviaciio, ate Tea·
tro, Tecnologia, Transportes, Turismo, Telecorpunicac;:Oes, Uniformes, Verculos Motorizados, 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, remeter 0 equivalente a $2.00 USA 'Para portes, mesmo em notas ou series novas. Filatelia S':RGIO W. DE SOUSA SIMOES 2500 CAl-OAS DA RAINHA.

Estou interessado em pecas filatelicas
circuladas com selos de Cam6es.
Resposta a secretaria do Clube ao n.O 30.

Pretendo p~as filatelicas que contenham
carimbos, e, que possam servir para uma
colecc;:ao tematica que tem p~r tema "A Luz
e as Trevas ... Res;>osta ao C. F. P. 300.

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

..
Homeopata
Telefones: 554067, 534512
Resid~ncia: 55 ,75 2:T

Cherche corresp. echo thematique
Ceramique·Porcelaine.
F. Palma Leal - C. Palma Baixo 4-78
1&00 Lisboa
Desejo selos novos de Portugal I colecc;:ao
geral, I mundiais tematicos, especialmente
com 0 Papa Joao Paulo II, intelros postais
novos e -usados de Portugal I bilhetes pos·
tais. I Oou Pol6nia I selos novos, usados,
inteiros postais, carimbos, FOCs, I URSS,
DDR, Ouba etc. Correspondencia: portugues,
espanhol, frances, ingl~s, italiano, ale mao e
russo. Andrzej PH ItlJIPS , skrytka pocztowa 42,
60-260 Poznan 34, Polonia.

:30

PRECARIO POR PAISES - Se V. colecciona qualquer pals estrangeiro, desde Afga·
nistao a Hon·Kong, interessa-Ihe receber este
nosso preyario, repleto de series completas
novas. Oescreve mais de 100 parses e 80 temas, num total de eerca de 6000 series
diferentes. Enviamos gratis 'Para Portugal.
Para 0 estrangeiro, remeter 0 equivalente
a $2,00 USA mesmo em notas ou series
novas. Filatelia S':RGIO W. DE SOUSA
SIMOES - 2500 CALOAS OA RAINHA.
A. MASCARENHAS PEREIRA
ft Artur Ferreira da Silva, 2.2.0 Dt.°
1885 Moscavide
TIAOCO - COMPRQ - VENDO
fNTEIROS POSTAIS E NAO SO. RESPONDO S:8MPRE A TOOAS AS RESPOSTAS
DEVID''''MENTEVIO.t.ORIZAOAS.
A 1im de completar minha Coleec;:iio de
Portugal\ pretendo trocar selos eom coleecionador que esteja interessado em selos da
Alemanlha OcidentallBerlim/OOR. Favor escrever em Ingles, Frances ou Esrpanhol.
Hermann Becher
Morikeweg 16
4020 Mettmannl Alemanha
Compro-Troco
Peyas eirouladas da Companhia de Moyambique, Niassa, Lourenc;:o Marques, Que Iimane, Kionga, Zambezia. Respondo semrpre:
Paulo Sa Machado - Hua Direita das Campinas '33, 4100 Porto.
Desejo trocBS. Base Yvert. Sinforiano
Sarda. Avda. Pere el Cerimonios n.O 23 A,
4.0J8.0 - Reus ~Espanha.
.para venda, disponho de selos novos e
usados de Portugal, em series completas e
isolados, bloeos e envelopes de 1.° dia,
assim como elassifieadores estrangeiros de
varios tamanhos. S6 a colecconadores. Pe·
didos a Pedro Jose Waddington PetersAv. Joao Cris6stomo, 81-4.°-1000 LlSBOA.

Filatelia Nulnismatica Medalhfstica
iC

iC

Selos 'de Portuga,1 e Ultr-ama1r, novos e lusados - selos
tematicos - erros e var·iedades - ·inteiros - postais
aerogramas - FOC e comemorativos.

•
•

Classificadores - Catalogos Nacionais e Estra·ngei·rosalbuns - lupas - pi'n(fas, etc ...
Moedas de Portugal e Ultramar - moedas estrangeiras
- medal has e placas oomemorativas - capas e folhas
para moedas.

Galeria Filatelica e Numismatica do ·Porto
Rua do Almada, 323 -

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangelro
Novldades. Tem61lcos.
Sobrescrllos de 1.° dla
TODO 0 MATERIAL FILATeLICO

Bastos & Campos, L.da
R. Maria Andrade, 55 1100 LlSBOA

Tel. 83 4t1 08
PORTUGAL

PORTUGAL - COL6NIAS
- ESTRANGEIR'O
NOVIOADES
MANCOLISTAS
ASSINATURAS

QUALQUm
PAIS

I TEMA

CONTACTE-NOS

I. COELHO, FILATELIA
ANUNCIE NO aOLETIM
DO CLUBE FlLAULICO DE PORTUGAL

4000 PORTO

AGRAOECEMOS A SUA VISITA

Apartado, 135 -

FARO 8002

J. ELL (Herdeiros)
CASA
FlLAULlCA
FUNDADA EM 1940

--¥-Series complelas novas de Portugal.
Temos em slock quase lodas 8S
series de 1940 al6 It data.
DESCONTOS ESPECIAIS
PARA COMPRAS DE VALOR
SUP8RIOR A 10000$00

--*-Rua da Praia, 184 - 2.° Esq.
Telefone 87 75 08
1100
LiSa OA

ANUNCI,E NO BOLETIM 00
CLUBE FILATI!LlCO ,DE PORTUGAL
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mais de 100 parses, cerca de 80 temas, e
8000 series novas descriminadas; Enviamos
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60-260 Poznan 34, Polonia.
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•

c.

SANTANA

•

FlLATELIA TEMATICA OU POR PAiSES
GRANDE STOCK
NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS

Coleccionar selos portugueses
edescobrir
Portugal
Fazer dessa descoberta
um prazer
eadquirir as emissoes
de todo 0 aDO Das

SELOS N,AOI'ONAIS E ESTRANGEtROS
Em ser.ies 'oompletas, no,vas, e sem charneka

CARTEIRAS ANUAIS ...

NOVtDADES MUNDIAIS aos melhores preyos
REMESSAS PARA TO DO 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA LlBERDADE, 157 _1.0
(Metro: AVENIOA)

•

1200 LIS BOA -

CASA A. MOLDER
RUA 1.° OE OEZEM6RQ, 101 - 3,°
1200 'L:ISBQA -

Telef. 321514

TUDO PARA FILATELlA
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
e a nossa grande especlalldade

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
'PACOTES DE SELOS
TEMATICOS
G,rande sortido
de S'eries completas
e Selos tematicos

SELOS OE TODQ 0. MUNDO.
.pARA To.Do.S o.S TEMAS
Exposl~iio permanente de Selos em
15 vltrlnes do 6trlo do rlis-do-chio
e no 3.° andar (elevador)

COMPRA -

VENDA

ExecU9io raplda de pedldos
~or correspondAncla

32

•

Tele'. 56 15 39

PeyS Listas de preyos gratis

ELADIO DE SANTOS
Casa Fundada em 1922
RUA BERNARDO LIMA, 27
TELEF.

549725

1100 LlSBOA

...e dispor os selos Dum
ALBUM FILATELICO DOS CORREIOS
~ CORREIOS ETElECOMUNlCACOEs DE PORTUCAL
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