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EDITORIAL 

Estamos certos que quando 0 leltor olholl a capa desta Revlsta, flcou surpreendldo 
_ esperamos que agradavelmente. Posslvelme .,te alguns s6 a reconheceram ap6s lerem 
o titulo. 

E ao folhearem·na, certamente que uns quantos notaram que a qualldade do papel 
Interior melhorou substanclalmente: e mals e:1corpado e maclo. Esperamos que esta alte
ra"io permlta tambem uma melhor qualldade de Impressio, em particular no que dlz res
pelto as gravuras e dlmlnua a lransparincla. 

Contlnuamos portanto a envldar esforr;os no sentldo de melhorar esta publlca;io tor
nando-a mals atraente e agradavel. 

Nio podemos delxar de reglslar e agra :lecer lodo 0 apolo e mesmo 0 Incenllvo que 
lemos recebldo da Dlrec"Ao do Clube P.lat9l1co de Porlugal para a concrellzac;:ro desles 
objectlvos. 

E oulros alnda lemos em men Ie. 

Por oulro lado, no que dlz respello ao conleudo, lemos eslado a desenvolver esforc;:ol 
para consegulr a colabora"Ao dos mals re .,utados e dlsllnlos especlallslas das varlas 
modalldades fllatellcas. 0 magnifico acolhlm!nlo com que lemos sldo genilimenle dl;lIn
guldos, garanle-nos que ja no pr6xlmo nume TO lambem 0 aspeclo qualltallvo apresenlara 
alnda mals conslderavels melhorlas. 

Surge agora uma oulra novldade que es ;3eramos seja do malor agrado dos leltores: 

A PARTIR DO PROXIMO ,NOMERO, A REV-ISTA 'PASSA A PUBLICAR·SE 
BIMESTRALMENTE_ 

Como e 16glco, esle compromisso sera assumldo se as condl~oes econ6mlcas fulu
ras se enquadrarem no esludo e perspecllvas que foram culdadosamenle efecluados e 
esquematlzados. 

Esla preven"Ao lorna-se Infellzmenle necessaria pel a sltuac;:Ao altamenle Inflacclon4-
ria em que lemos eslado a vlver (ou a subvlver), em particular nesle ana de 1984. 

De qualquer forma, eslamos multo confl ;mtes em consegulr cumprlr a declsAo ora 
flrmada. Esle compromellmenlo englobe Iam'Jem a regular saida da Revlsla a qual lem 
vindo a ser acertada de numero para numero e que ao presenle se enconlra perfelta
menle em ordem. 

Flnalmenle, aproveltamos 0 ensejo para desejar a lodos os que por alguma forma lim 
cooperado na confec~Ao e dlslrlbul"Ao desla Revlsla - graflcos, colaboradores, anunclan
les - aos leltores em geral e alnda as publlcac;:oes congeneres e a quem nelas Irabalha, 
os nossos melhores volos de um BOM NATAL E ANO NOVO VIVIDO EM PAZ E FELICIDADE. 

A. SILVA GAMA 

~j---
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~ filatelia o BARATA DAS NEVES 
Rua da Trlndade, 5 - 1.° Dt.o (Ao Largo do Carmo) • 1117 LIS BOA - Codex 

ToIeI.3I7133 

SCI,·· 
5 .~ NOVas 

• .,nde Yaried#e de,-- - .. 

.~ • PORTUGAL E ULTRAMAR 
t' (e Nol'Vs PIIIIIS de £r . 

• ESTRANGEIRO presliO PortUguell) 
, (Por Plls,sl 

• ESTRAHGE'RO - TEMATICOS = 
=- 5 

• MARCOFILIA 
• SOBRESQUTOS DE 1.0 DIA 
• INTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CARTAS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

E USA DOS 

a 

Possl,llmos grande quantldade de 
IIvros, revlstas e catAlogos sobre 

fIIatelia e numlsmAtlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

PORTICO 

NATAL 
DO 
FILATELISTA 

por Alves Coelho 

Por todo 0 mundo, 0 mesmo fremito, a 
mesma as,pira9ao 'por supremos bens ma
teriais ou espirituais, ainda que se reduzam 
a um balao furta·cores ou a sar1de de um 
parente. Por todo 0 mundo, a mesma a/egria 
da confraterniza9ao que emudece as armas 
de guerra no campo de bata/ha. Ao baru:ho 
do tiroteio sucede 0 silencio, um hino que 
deveria substituir todos oS cantos belicos. 

Contentamento e paz. A cobi(;a, 0 desen
tendimento, escondem-se envergonhados por 
detras dos mais arrojad(Js quaD serenos 
projectos de riqueza, talvez 0 !pao nosso 
de cada dia, e sobre/eva-se a intimidade, 
o calor da Familia 

Em Portugal, 0 13.· mes veio animar 0 

Natal. Com 0 vencimento suplementar, per
mitiu-se a satisfa9fio de necessldades sem
pre adiadas, porque nada sobrou das des
pesas correntes, ou a transforma9ao de 
um desejo em realidade. E como algumas 
empresas 0 pagam em fins de Novembro, 
a prepara9fio das .festividades- come98 

mais cedo. Pode-se, por is so, dizer que De
zembro e Natal. 

As ruas, os estabelecimentos, enchem-se 
de multidoes em renova9fio constante. J: 
preciso encontrar 0 que se ideaflzou entre 
as montanhas de ofertas variadas e apeti
tosas, sujeito a tenta90es inr1meras. 

3 
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No meio de toda a gente, os mais fellzes 
SBO os fIIatelistas. Esses, slm, sabem 0 

que querem. Um nosso amigo opretende 
uma pe{:a Ceres, outro f10res e ainda Dutro 
contenta-se com camelos Ipachorrentos e 
mais raros. Aquele procura um se'o com 
um automovel dos nossos antepassados e 
este pretende uma aeronave do futuro. 

Pequenos peda{:os de papel denteado ou 
nBO denteado, cartas, postais, tudo em 
ponto pequeno mas capaz de encher a a!ma 
de satisfa{:Bo. 

E 0 fIIatelista, melhor do que qua/quer 
ouito mortal, eJeperimenta em Dezembro 
aquilo por que vlbrou durant'e todo 0 ano. 
E 0 filatelista conserva assim um espirito 
pef1l1lanentemente aberto, propicio, a bele
zas que pre(ende transmitir, quer mostran
do em exposi{:oes fl/atelicas, quer guar
dando para os seus herdelros. 

Pode ate afirmar-se que a maiorla esma
gadora de colecc/onadores de selos nunca 
expos nem quer expor as suas colec{:oes. 
Ouer dizer: constrol no recanto da sua casa 
aquilo que inunda 0 seu espirito com 0 

proposito de se entreter e ainda 0 de legar 
preocupa{:oes do seu intimo. 

Dia II dla, como 0 opai que ensina as 
primeiras letras ou a mBe tece a camlsola 

4 

para 0 fIIho, 0 fIIatelista val urd.'ndo a sua 
hlstoria por ordem crono/ogica ou ' obede
cendo a um outro plano de classifica{:Bo. 
Depois - quem sabe? - alguem apreciara 
a sua obra. 

Ouando Dezembro se aproxima, nBo ha 
nenhuma modifica{:Bo. Continua a procura. 
E - quantas vezes! - um achado ines
perado resolve a necessidade que 0 obri
gara a intimeras perdas de tempo. Outras, 
contenta-se com uma pe{:a Imprevista; em
bora nBO Ihe sirva para a colec{:Bo, mete-a 
numa c1assificador com carlnho especial. 

Em qua/quer dia do anD, pode acontecer 
Natal. 0 das prendas. 

Felizes, pois, os filatelistas. Mesmo aque
Jes que nBf) se consagram a tematica na
talicia ·e a simbologia da Familia gostariam 
de receber 0 postal com que i1ustramos 
estas Iinhas. NBo se tratando de selos 
dedicados ao Natal, encerram um hino de 
/ouvor ao recem-nascido da magistral pal eta 
de Josef Manes, com que esta enfeitado 
o relogio astronomico de Praga. 

Ja que os crr portugueses nBO emitem 
a serie do Natal em 1984. sabe bem apre
ciar este quadro. 

Nao sera assim? 

DIA DO SELO 84 
-A FIC~AO E A REALIDADE 

por A. Silva Gama 

Depols de uma semana com alguns dlas clnzenlos e aguacelros 
que chegaram para molhar Iranseunles desprevenldos e esquecldos de 
que 0 mAs de Oulubro iii faz algumas dessa parlldas, 0 siibado dla 27, 
amanheceu com ceu IImpo e sol que s6 nao era radloso, porque 0 

Oulono lem de respellar as leis que dlzem respello aos movlmenlos 
planeliirlos. 

Eram, pols, boas, as perspecllvas para 0 Dla do Selo de 1984. 
Mas ... 

Veremos 0 que poderla ler sucedldo nesle dla e 0 que aconleceu 
na realldade. 

Recordemos eJ1.tretanto que 0 primeko 
Dia do Selo ·em Pol'tugal fOi comremorado 
em 1955. a 11 de Janeiro 'e 0 do ano seguinte, 
a 9 ide Junho. A <par.tir de 1951 e ate 1981, 
a cellebrayao tave s'empre lugar no fieri ado 
de 1 de Dezemb~o. Em 1982 e 1983, a data 
fioi transferida para () dia 1 de Julho, ocasiao 
que marca 0 ani'Versiirio da 'emissao dos 
primekos selos portuguases. 

Este ano, com a. justilf'icayao de que "por 
for{:a estatutaria. a demissBo da anterIor 
Direc{:Bo teve como consequencia a demis
SBO automatica das diversas comissoes. 
entre elas a do Dia do Selo, e em virtude 
de medear muito pouco tempo entre a ta
mada de posse da nova Dlrec{:Bo e a data 

estabe}ecida para 0 Dia do Selo (1 de 
Julho)>> e para que ,,0 Dla do Selo possa 
ter uma comemora{:Bo a todos os titulos 
condigna», a actual IDirecyao da Federayao 
Aortuguesa de Fi,lat-et.ia alterou. a data para: 
21 de Outubro- data da rassinarura do De
ol'eto 'Heall que ,estabaleoeu. em 1852. a cria
yaO dos selos de correio em Portugal. 

Estabe.l,eceu ainda a FPF que "essa data 
sera sempre celebrada a um sabado. No 
caso de 27 de Outubro nBO calhar nesse dla 
da semana, a celebra{:Bo efectuar-se-a no 
sabado imediatamente anterior.» 

Da:qllr resulta que 0 Dia do Selo pas sa a 
ser uma data mOveI - ci'rcunstancia que 
neste momento nao pretendemos analisar. 

DIA DO SELO 84 EM FICc;AO 

Nos quatro mresesque dec()rreram desde 
o anuncio da flova data, a D'i~eccao da FiPF, 
tpara alem de outras actividades. manteve 
a cellsbrayao do .Dia do Selo como uma das 

suas 'prioridades. Assim, sem embaTIQo de 
se debrucar em bloOD sobre 0 assunto. de
:ignou dois dos seus 'el'ementos como mais 
directamente ,Hgados til sua ooncretizacao. 
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de medear muito pouco tempo entre a ta
mada de posse da nova Dlrec{:Bo e a data 
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Julho)>> e para que ,,0 Dla do Selo possa 
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yaO dos selos de correio em Portugal. 
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Da:qllr resulta que 0 Dia do Selo pas sa a 
ser uma data mOveI - ci'rcunstancia que 
neste momento nao pretendemos analisar. 
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Nos quatro mresesque dec()rreram desde 
o anuncio da flova data, a D'i~eccao da FiPF, 
tpara alem de outras actividades. manteve 
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se debrucar em bloOD sobre 0 assunto. de
:ignou dois dos seus 'el'ementos como mais 
directamente ,Hgados til sua ooncretizacao. 
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Considerou esta ac<;ao (e muito bern) como 
uma das suas pr,incipais ta~efas 'imediatas. 
are mesmo porque se tratava de Ihonra'r 0 
compromlsso publicamente assumido na sua 
Circular e que antes nos ~eferimos. T'ratava
-se na verdade de dar ao Dia do Selo «( ... J 
uma comemorar;8o a todos os Otu/os con
digna a • 

Depois de se terem documentado sobre 
anteri()!~es rea(.jza<;oes e escutar·em a'lguns 
fil!'ltelistas com ex.perlencia em anbe~lores 
edi<;oes deste. evento. os 'responsaV'els ela
boraram .urn programa de trabalho no qual 
coloca1l'8lT1 0 melhor do seu esiiorc;o. imagI
gina<;ao <e espirito crimlvo. 

Porque 0 Rresidente da ante~ilOr Gomissao 
Nacionai do Dia do Sel,o, !par sugestao da 
entao D-i~ec<;ao fede~·iva. tinha contactado 
a Camara Munici'pal de lisboa 16 obtido desta 
o seu apolo 'para a realiza<;ao na daba da 
eiiemerlde. de uma Feira Filat~lica, no Hos
sio. 'cedendo inclusivamente alguns stands 
e bancas (ESTA INDICACAO E REAL. A 
FICCAO RECOMECA A SEGUIR). os respon
salJleis deliberaram farer desta Feira, abso
lutamente inedita. 0 iliulcro das comemora
<;oes deste ano. 

Depois de <l!erem obtldo da edHidade ~ilS
boeta a conflrma<;ao dos apolos prometldos 
e de com I6la acertarem os necessarlos 
po~meno~es, I6laboraram imedlatamente uma 
bern culdada Circular remetida -as entidades 
federadas. Orgiios de Informa<;ao especiali
zados e sec<;oes filaMlicas e ainda comer
clantes do ramo. na qual -era I&XPOSto 0 pro-
9~ama da celehra<;aoe solicitad's col'sbora
<;ao. A ela seguiram-se contactos pessoais 
com os mais directamente interessados e 
com as entidades 'emlssora 'e ,impressora. 

A FEIRA FILATeLlCA 

No sabado dia 27 de Outubno, a data can
sagrada aD ,Dia do Selo. roi entao a coroa<;ao 
dos esfor<;os diJigentJemente desenvol~idos 
pelos dlnamicos dil1lgentes que tao empe
nhada e dedloadarnente deram 10 melhor do 
seu esfor<;o para esta ,"ealiza<;ao. 

o espa«;o ao 'redor da estatua de 
D. Pedno IV, em pleno cora<;ao Iisboeta, 
constitufa uma verdadetl18 mancha ahkre. 
Para isso contribuiam os 'Stands colorldos. 
as bandelras naclonais e da edilidade lois-
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boeta (;olocadas por esta em todo 0 peri
metro, os vasos com plantas distribuidos por 
<varios maclc;:os junto dos quais se en contra
yam ate, urn born numero de assentos. Pllgu
mas tarjas chamavam 'a aten«;ao dos tran
seuntes. Uma instalacao sonora transmitia 
musica admjuada. In\lercalada com algumas 
frases curtas mas inoisivas. explicando 0 
senNdo da comemoracao. lOutras de cUl'iosi
dades fHatelicas e outras 'ainda. de Inoentivo 
a este coleccionismo. 

Ao ,Iongo <de todo 0 dia, fOi tao grande 0 
movimento em direccao ao oen\lro da praQa. 
que foi necessaria a presen<;a de agentes 
de transito junto as passadei'ras de peoes 
de um 'e outno ,Iado do la~go, lPara "egula
rizar os allravessamentos e evltar qualquer 
incldente com 'os veiculos que oirculam no 
local. 

A INAUGURACAO 

<Foi luzida eempalgante 'a cerim6nia de 
inaugura(fiio que l\!e\IIe lugar as 10 horas 
da manha. 

,Luzird'a e .empolgante pelo numero extraor
dinarlamente consolador -de sltas entidades 
oficlals presentes, 't:igadas as 1C0municacoes, 
a cultura. a educacao, ao turismo Ie ao muni
cipio que ass'lm mosllraram 0 linteresse e 
apoio que estao a devotar as acNvidades 
filoaiIBncas. para 'slem de muitas dezenas de 
fHatelrstas sempre prontos a aco~rer as rna
ni,festacoes IIgacfas ao passs,tempo que abra
caram. 

A cerlm6nia ficou rnarcada por uma espec
tacular Ja,rgada de pombos corralos que 
llransportavam anj.(has com co~respondencia 
que seria recolhida por viaturas postta·ls. nos 
pombais dos columb6fI~'Os psrticlpantes e 
·obHteradas com '0 ca~imbo especial mente 
confeccionado pal18 0 efeito. Esta Iniclartlva 
pelo seu .inedltismo no nosso ~ai's e s6 pos
sivel ,pela magnifica ool'aborscao de uma 
prestlgiada SOciedade Col u mb6fi.1a , registou 
urn exlto retumbante. As pec;:as estao a ser 
avidamente IProcuradas nao 56 em Portugal 
como no estrangeiro iViSito que mereoeu de 
'Iarga di,vulga<;ao nos 6rgaos especlalI~ados 
de multos parses. 

Os numerosos conlllidados percorreram 
entJl!o {) ,recinto. come<;ando palo PostJo <ltem
porario linstaledo no 10Call, onde era aposto 
o carlmbo especl<a'imente concebldo PSI18 a 

ocaslao. tendo a oblitera<;ao iniciado 0 seu 
servico ,pelas pr6prias maos das enti'da':'es 
convidadas. 

Em seguida dirigiram-se aos stands dos 
comerciantes f i:latelicos 'e de 'Varias agre
miacoes que prepararam a sua pal1ticipacao 
cada uma desejando ter ma)or imaginacao 
que as suas congeneres, para mostrar as 
suas actividades atraves ,de fotografias, 'gra
ficos 'e documentacao diversa. 

Pa'ragens mais -clemoradas, registaram os 
stands especi'ai's: 0 da .entidade 'impressora 
oficial no rquB'11 se encontravam lVarios artis
tas preparando a con~eccao de urn selQ e 
estava 'instal ada .e a funcionar. a maquina 
que imprimiu 0 primeiro selo portugues; 0 
da 'Entidade emisso'ra. ,onde a par de nume
rosa 'informacao sobre as suas act.vidades 
e sobre 0 ,notavel Incremento dos se:us im
pecaveis servi~os f j lateticos. apresentada 
de forma inteligente e atraente. se encon
trava urn 'pequeno gabinete de desenho. em 
actlvidade na e;laboracao de carimbos; '0 do 
Museu, com numerosas pec;:as postais anti
gas e maquetes ,de sel'os, tuc.':o exposto da 
maneiraimpar a que ·esta entidade ja nos 
habituou em 'oportunidades lanter-iares ; 0 da 
entldade federativa tarnbem com numerosa 
documentacao da sua larga actividade. e 
onde rera ,projectadoem varios receptores 
de te,levi'sao, urn t ele-<filme de di,vulga«;ao 
filatelica; e '0 stand do Clube Fi.latEHico de 
Portugal onde se 'encontrava patente uma 
pequena mas cuidada mostra que incluia 
todas as especialidades ,f,ilatelicas. Tambem 
foi nota do urn stand da Ass'ocil8~ao de 
Comerciantes Filat~lioos ·(em for,macao) que 
apesar de nao estar ainda formaHzadal• nao 
quis deixar de estar .presente. 

Mereceu uma atencao 'e urn carinho espe
cia,is. () largo espa<;o tdedicado 180S jovens e 
provldo de abundante e di,versificado mate
rial de desenho instal ado em adequadas ban
cadas. 0 qual !podia ser utilizado liwemente 
por todas as criancas. Neie figuravam tam
bern .ya~ios Ie curiosos jog os, da mesma for
ma a disposi<;ao de <todos lOS 10vens Nisi
tantes. divertimento que proporcionava nu
merosissimos pr.emios de natureza fila,felicll. 
Pessoal devidamente Ihabillitado instruia as 
criam,a:s e tomava conta daquel,as cuJos palis 
mediante 0 dep6slto da sua identiticacao. 
as deixavam nesse local 'para rnais Iivr,e
'mente visitarem 0 oertame. 

Pudemos verifi car a satisfa(fiio com que 
as entidades oficiais abandonaram 0 recinto 
tendo ate al'gumas delas prolongada a sua 
,estadia para 'alem do tempo protocoilar. Foi 
tambem manifesta a sua firme Intencao de 
apoia'r 'ainda mai's ,forte mente a manifesta
cao do proximo ano. pello interesse que nela 
v,erificaram a varios nivei'S: desde '0 da pro
mocao do selo, da sua coleccionacao. da sua 
mensagem cultural e pedag6gica e duma 
actividade dinamica da cidade. ate urn 'Polo 
de .atraccao turistica. 

E pelo grande numero de ide;as, a,lgumas 
delas 'imlditas. que foram ",entiladas. esta
mos certos que os futuros Dias do Selo 
marcarao anua,lmente urn momento 'aUo da 
FilateHa Iportuguesa. 

E a 'F<eira Fiilatel,ica ,passara a ser um 
dos acontecimentos da .vida Iisboeta e u:tra· 
'passara mesmo as noss'as frnonteiras. 0 en
tusiasmo. '8 competencia e '0 dinamismo dos 
que construirama Ipresente edicao, sao 
disso absoluta 'gal1antla. 

Regists-se ainda a presenca cie numero
sos Qrgao'S de Comunicacao Social : ~oma· 
Hstas de pra1'icamente toda a Imprensa 
.diarta ·e semanal 'e de 6rgaos e sec<;iles 
lespecializadas. da Radiodifusao e da Tele
vi sao, que proporcionou ao acontecimento 
uml;l cobertura divulgativa imp·ar. Sem des
'primor para os oemais e dado '0 seu im· 
pacto, destacamos a, int'eressante e com· 
pl'etareportagem transmitida pela Televisao 
o que, alias. nao e de estranh8'r dado 0 
interesse que a -RTP sempre manilfestou e 
tern demonstrado pelas manlfrestacoes de 
indol'e cultural, nomeadamente 'as fNat.ellicas. 

A aten~ao dos Orgaos de ComurTioacao 
Social foi atraida pela 'Conferencia de 1m
prensa' que se real'izou, ~s 10 horas de 
5:-freira. dia 25. para divulgacao da inicia
tiva. Os convites toram lentregues nas r·e
daccoes, por um grupo de tres cavaleiros 
fardados a maneira' de cartellros an1'i'gos aos 
quais ,"ao faltavam ISS tradicionais cornetas. 
A convoca«;ao anunciava que no Ifina~ da 
reuniao partiria do local IOnde ela se d:esen
·rolou, .uma antlga di,Bgencia dos correi;os 
'com Ipessoal tardado a moda da epoca. a 
qUa'I ini'a percor~er algumas arterias llisboe
tas anunc'iando a Feka Filatelloa e '0 Dla, 
do Selo. 

A forma como foram 'entregues os con
vites ,e mais lesta (ilt>ima partlcularidalde. 
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motlvaram os Orgaos de Informacao que, 
nao s6 enviaram os seus repr:esentanres 
a aludlda Conferencle de Imp~en'sa, como a 
Inauguracao da 'Feka, dando asslm am pia 
difusao do 'BContecimento. 

E nao ha duvida que a .populayiio eita
dina rol despertada e alertada pelos noti
ciarios mas tambam pe(.os c:avalekos e diU
gencla que 5.' e 6.',felra cruzaram Usboo
tendo a ultima estadoestacionada na rua 
Augusta. 

Mas paM elam desta bl'i,lhante Iniclatil,la, 
-raaHzar.em-se por" todo 0 Pais diversas Mos
tras ,filatelicas Ie almocos e ~antares de con
fraternlzaca'o. Assim esta lcomemol'ac;ao en
globou tambam uma oarta- lEt deseja,v.el Inti
midade ·e eonfr~teml-zacao ent·re lOS fllare
listas. 

ULTIMA HORA: Tendo em a1!enciio 0 
iixlto e a repercussao da Feir.a Fllatalica. 
varies edlH<lades de todo 0 Pais manlfes
taram ja por iVarlas tformas, 0 &8IU InteraS'se 
em no proximo ano patroeinarem r:eaUza
caes semelhantes nas suas cldades. Regis
te-se pelo seu 'significado e Indesmentfvel 
importallCia a missi:va da cldade ck>Porto 
que, !de resto, rol a pnimelra a assegurar 
a sue colaboracao. 

ESCLARECIMENTO AOS LEITORES 

Multo teriamos gostado que a noticla que 
acabam de ler correspondesse s realldade. 

INFELIZMENTE AQUELE TEXTO It COM
PLETA FICCAO. Nada se passou do que se 
encontra relatado devendo-se apenas sima· 
ginaQAo do autor. Na verda de, nAo houve 
qualquer Felra tllatellca nem nenhuma das 
reallzaQOes allns tal como toram descrltas. 

Estamos po rem certos de que algo de 
multo semelhante se poderla ter telto. E que 
uma notlcla como a Imaglnada pod,rla teT 
sldo real. II! pena que nlo tenha acontecldo. 

Vejamos entio 0 que Be passou, na reall· 
dade, no Dla do Selo deate ano. 

DIA DO SELO 84 - A REALI DADE 

o dla de sabado. 27 de Outubro estJeve 
de facto magnifico. 

B 

Pa~a assina'iar a data consagrada ~ selo 
postal, a Federacao Portuguesa de FHatelia 
convocou para as 16 ,horas desse dla-, uma 
.Reunlao. de Imprensa nas instalac,:oes do 
Palacio Foz. 

Reglsre-se 'que esta Revista- naorecebeu 
a '<fIts- convocat6ria tendo porem 0 mesmo 
sucedldo a alguns outros Orgaos de Infor
mai;8o. 

Tall.lez por -isso ·e pelo fac1!o dos Orgaos 
de Comunlcac,:ao Soci·ali se terem facHmente 
apreendido que nao seria curial ICI sua pre
-senca em ocasiiio que js Ihes 11ao permi
tirie pubHcar quslquer noticia no dis do 
eevnto. oregIstou-se uma auseneis total _da 
ImpI'ensa diari'a', radlodifusao e te:levisao. 

,Presentes apenas cerca de meia .c,uzi-a de 
representantes de IpuMloac,:oes de agl'emla
coes federadas que aproveitaram para rece
her os .oertlficados de federadas. cuja dis
tribuic;ao fora tarnbam l8f1unciada para a 
mesma oportuoldade. 

Regl's1Je-se que estaWl- B decorrer no Pa,la
clQ IFoz urn Halao oFIlattHico do :Ilema- OHm
'Pico, lI'8allzado com a colaborac;ao da FPF 
mas que nao se Integrava no Dla do Selo. 

No ~esto do .pais. temos noticla tNt reali
zacso das Jornadas FMatelicas Brotero. orga
nl2ladas pelo Nucleo FJ.latelico da Escola 
Secunda~la Avellar Br.otero, de ColmbM e 
de timB Mostra fUateJ.ica da responsabi~idade 
do Nuel,eo de Coleccionismo do Centro Cul
tural 16 Oespor:tivo do Hospital Dlstr.ltal de 
Beja, Inlci!8tlva multo iValida e esquemati
zada com muito cuidado, que I ",clul urn cata
~ogo que, -nao obstante os ·recursos modestos 
com que foi e'laborado, eontam informacoes 
multo 'interessantes e a- prOlposlto sobre os 
Dies do Selo. Imp~imlu tambem um bilhete 
postal I8luslvo a data. 

Jlilgamos pais que nao eorrespoll'd!eu de 
ror-ma I8tguma aos anseios de todos que 
apontavam iUma .comemora~80 a todos os 
titulos condigna., aste Dla do Salo de 1984. 

* 

ERRARE HVMANVM EST 

ERROS NOS ERROS 

o artlgo Errare hum anum est. da autorla de D. E. G. Irvine e 
M. Seshold, traduzldo da publlcaQao brltAnlca STAMP LOVER e Inserto 
na rubric a "Com a devida venia», no numero 326 da nossa Revlsta, 
contem, pelos vlstos, algumas InexactidOes. 

Lapsos que toram devldamente asslnalados por leltores do Bole
tim do CFP que envlaram textos destinados a repor a verdade dos 
factos. 

Devemos confessar que esta clrcunstAncla multo nos gratlficou. 
Flcou demonstrado que temos leltores partlclpatlvos, atentos e volun
tariosos; que nAo hesllam em dis pender algum do seu tempo a pro
ceder a InvestlgaQoes e a elaborarem os respectlvos artlgos. 

Para eles, 0 nosso vivo agraleclmento e 0 nosso caloroso reco· 
nheclmento. 

Revelou-se tambem que ate aos mals prestiglados 6rgAos de 
comunlcaQAo social tIIatelicos Internaclonals po de acontecer albergar 
artlgos controversos. Sem embargo de conslderarmos que a Dlrecy80 
da Revlsta em questao, nAo tem qualquer responsabllldade nas Ine
xactld6es de um texto como 0 que reproduzlmos. Na verdade, nao 
serla vlavel nem 16glco serem os edltores a conflrmar todas as atip 
maQoes dos auto res do artlgo, os quais, por certo, mereclam a 
credlbllldade dos responsavels. Foram de tacto aqueles que n ~ 0 
'terlam aprofundado suflclentemente as suas informayOes ou, pelo 
menos, algumas delas. Os nossos leitores encarregaram-se de 0 fazer. 
Merecem os malo res 10UYores por Isso. 

ComeQamos entao por dlvulgar multo gostosamente, um texto que 
nos fol remetldo pelo Departamento de RelaQOes Publlcas da TAP-Air 
Portugal, acerca dos ccerros" nos selos portugueses aluslvos aos ani
versarlos daquela prestlglosa companhla aerea, no qual se demonstra 
claramente que os autores do artlgo em guestao laborarem - eles 
slm - em lament6vel erro na sua refer~ncla - squeles selos. 

. Ao contrario do que afirmam os Srs. 
D.E.G. Irvine e M. Seshold no seu artigo 
«Errare humanum est. vindo a fume no 
n: 326 (Abril / Junho de 1984) do Bofetim 
que V. Ex." dirige, NAO HA qualquer erro 
nem sequer contradi~ao nas emissaes 
extraordinarias portuguesas a que Se repor· 
tam os autores. 

De facto as duas emissaes sairam em 
datas exactas, comemorando a serie de 
1963 (E.S. -93214) 0 10.0 aniversario da 
passagem dos Transportes Aereos Portu
gueses a eompanhia p'rivada (altera~ao que 
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teve lugar em 1953) comemora~lio portanto 
conflnada a uma mudan~a de estatuto en
quanto a serie de 1979 (E.S. - CA 12/13), 
e 0 prlme/ro aerograma emitldo em Por
tugal (que os autores parecem desconhe
cer), ce/ebram realmente em pleno 0 35: 
aniversario da fundalfaO dos Transportes 
Aereos Portugueses, em 1944, como orga
nismo de Estado particularizado, da Secre
taria da Aeronautica Civil, dependente do 
Conselho de Ministros. 

Aflgura-se que os .autores nlio levaram 
a efelto aquela fnvestiga~lio minima que 
deve anteceder qualquer trabalho fffate/lco, 
mesmo que se trate de mero art/go de di
vulga~lio, lan~ando assim, por faita de 
conhecimento, desnecessaria confuslio entre 
os leitores do .Bo/etlm do Clube Filatelico 
de Portugal.. . 

Para a sua previa elucida~lio, teria bas
tado um telefonema para 0 De/egado da 
TAP AIR PORTUGAL no Reino Unldo •. 

Os alegados .. erros.. em selos holandeses comemoratlvos do cln
quentenarlo do nasclmento de Erasmo de Roterdao, motlvaram um 
magnifico artlgo do nosso cons6clo Ant6nlo Noel de Vasconcelos 
Barbosa. 

Dada a sua extensao e as restrl1;6es de esparto desta Revlsta, 
obtlvemos a concordAncla do autor para omltlr alguns paragrafo. 
emlnentemente hlst6rlcos, sem contudo dlmlnulr a qualldade e vall
dade do trabalho e a clareza das permlssas que atestam 0 lapso do. 
autores Ingleses. 

Nao podemos delxar de lamentar que 0 clrcunstanclallsmo apon
tado nao nos permlta dlvulgar Integralmente 0 excelente e funda
mentado texto. 

UNIVERSO DA FILATELIA 

ARCUS NIMUS INTENSUS 
RUMPITUR .. . A RATIONE 

Sem ,venia nenhuma. pOlrque se Errare 
humanum est, .perslstlr na erro e falsi,ficar 
a historla e a cieneia. alrem de ~e.viandade 
- para ser incontundente - demonstra 
num mInima, Ifalta de conheoimentos his
toricos, IOU a que e mUlto grave. dar II 
estampa disparates que de tanto se nepe
tir ... carre () :perigo de se ternar verdade. 
... esta ,escrito - oaponta -Olnato 1(1). 

Nilo cabe neste espal(O p()l!lemiza,r cam 
quem quer que seja: nem com a ,revista 
de fHateiDla, .<Love Stamp- (Amor aos se:os 
au Paixao Filatelica). nem com 10 autor do 
artlgo em causa, nem tao 'pouco com a 
tradutor qlJ!e :0 deu II estampa' no ,.Boletim 
do Clube IFilatelico de IPortug,al·.. mas so
mente ·repor lOS factos hist6ricos insertos 
no quadro d:o contexto geopoHtico da epoca 
em que oQ Padre Desiderio "'iveu. 
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por A. N. de Vasconcelos 

Passemos entao ,a analisar as selos de 
Desiderio £rasmo, sua vida e sua obI'S, Eo 
a -razao de duas datas de nascimento (1466 
e 1469) a que se pressupoe llall'er -erro da 
parte dos cerreios da Holanda. 

Poderlamos ja dizer: nlio h8 errO, refas
telar.mo-nos numa cadelra e de sobrolho 
saerguldo e altaneko mirar a estupefacta 
ilssembleia perante tao per-ent6fia e clouta 
afirmalfao. Mas ranallsemos senhores: 

DESID~RIO ERASMO 
- DITO, ERASMO DE ROTERDAO 

(Um Padre que viu -com pavor. ,um abismo 
de que nao Iidle conheci81 0 "'undo) . 

Nasceu lem Roterdao no ano de 1466 e 
morreu no ano de 1536. 

Foi educado num .Claustro Agustiano (2) 
ondre :pronunciou votos no :ano de 1492. com 
22 oanos portanto como rezam as esari
turas pontificais de Inocencio VIII (3) 

A sua eNgie encontra-se no selo da 
Holanda (Yvert 285). 

Trata-se .de um helo exemplar com as 
inscr-ilfoes, 1466-1536, Erasmus de Roterdam, 
Culturre/e & SOCi8/1ial Zorg. {Flr6-0bras So
ciais). baseado num ,belissimo retrato de 
Hans Holbein, 0 Jovem. Muito embora, ao 
jeito da epoca. '0 "etrato tenha sido -necriado 
pe.los Correios (julgamos), .para poder caber 
dentro do quadro do selo. as armas do 
aficio de E~asmo, a Pena de escritar. 0 

que altera ro quadro original, 0 qual vem 
representado em dois <outros lSe'los: num. 
da RepubLica do Congo, Yvert. Aereo n: 91 
- .Semmaine de la lettre ecrite •. e noutro. 
da ReplilJlica do Togo. Aereo n.· 264. da 
mesma comemOll'alfaO. Estes dois selos. do 
Congo ,e do Togo 'rep~oduzem 0 quadro do 
pintor Flamengo Hans Hoibein, Le J,eune. 

Erasmo de Roterdao viveu num <tempo 
conturbado. ·de rd'ecadenci'a ,de 'lim sistema 
.opressor e caduco. Chamam-Ihe alguns de 
Crise do Sistema, a que ,cont'rapomos De
cadencia do Sistema. 

Com 'e~eito entr-e 1473 e 1536. um grande 
numero de Ibandidos ambiciosos ,devasta
ram e ensanguentarama Terra: 

Francisco Pizarro (4). «onde nao ha indios 
nao ha prata., dissera oconquilStador Espa
nhel. Os Indios (Incas ,e Maias) p:ensavam 
que os elmos 'l'eluzentes de ,Pizarro eram 
os enviados dos Deuses. vindos do Ceu 
para dar vida eterna aos Golganres. Azte
cas, Maias e Incas (5). milS depnessa se 
anependeram. 

o Sultao Mohamede II, com AI-Corao. 
Cesa,r B6~gi,a. os Tudor. de Henrlque VII a 
Isabel ,I f1485-1603). nao podendo esquecer 
a sombar pard a de Cromer. 0 oonselheiro 
Real desta Dinastia que foi oUma das mals 
pavorosas: 'reoordem.os que Henrique VIII 
casou com seis Damas da Corte In91'esa, 
tendo mandado executar duas Ie divorciado 
de tres. So uma Ihe sobreviveu. Tev:e 3 
filhos desses caslamentos. que rforam todos 
neis 'e Rainhas. qual dalles '0 melhor. Lady 
Jane Grei, Iprima do .rei Eduardo VI. embora 
·recusando 0 trono. rol proclamada Rainha 
-(11-553) IPIiI'S ser executad'a (1554) com 23 
'anos. com <a alegalfao de cobic;ar 0 trono 
e conspi1rar contra Maria Tudor. Por issa 
foi decapitada conjuntlamentJe com 0 ma
rido. 

Isabel Tuder :acabou com os desempre
qados, 'Pobres e mendl-gos: promulgou uma 
lei que 'pena/li~aNa 0 desocupado oom a 
prisao. da 1: vez, e 0 pJ1evanicador. com 
a forca ou a machadada do canrasco. Ao 
enoerrar os Mosteiros e Catedraia aoabou 
com 0 pao da miseri'cordia com que esses 
PadiJ1es C'8'I:6Iicos. ,entJ1etinham a fome dos 
deserdados. Acaoou com as mulheres de 
idade e sos. rilcas 'e sem ·handekos. por 
aCC;ao de uma '11B'i contJ18J Os venenos e bro
xarias: eram queimadas ,e!) vivas /pelos fa
natices -ou .executadas pelos tr,ibunais; FNi
busteiros nos ma,res. pilnatas de profissiio. 
bar-oos negros que benefiiciavam de honra
rias e perdoes, lViriam '3 .formar 0 maior 
Imperio que :0 IP,laneta conheceu. onde 0 

Sol nao nascia ·nem se .punha. fora do 
ImperilO (5). 

Jean Calvi no. em -Franlfa. mandar,ia gre· 
Ihar vive Miguel Servet. que descobriu a 
pequena ciorculalfaO e .estava em vesperas 
de descobrir roda a ci-rcll'lalfao Ido sangue 
(6). Ignacio de Loyola com 0 seu .exerci<to 
de Jesultas. eJ1gueria .fogueiras da Santis'si
ma InqulisiC;ao e S.S. Papa Paulo III, dei
xaria grelhar Giordano Bruno tendo Galileu 
de abjurar que a terra se mQIVia. .para nao 
ter '0 mesmo fim. Estes ,e ,a'inda Kepller 
e Tycho Brhas, veri am apOs a sua morte 
confi.nmaJ1em-se as SUBS teorias. 

Nao descrevemos 0 outro mundo. a 
China. -0 Japao IE! a India. senao quando 
tratarmos. em proximo artigo. do erro do 
ser,o de Ptolomeu. 
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ON DE ESTA 0 ERRO 

Desiderio conhece um pinter, gravador. 
escultor, arquitecto e inventor de lum sis
tema de fortlflcac;:ao mHitar, Alberto Durer 
(1471-1528), que 0 maz pousar para um 
quadro. 

Este e 0 selo n." 899 da Holanda. 
Estamos no ana de 1518-19, ana em que 

E'rasmo e ja notado em toda a EUropa da 
Reforma. N,este segundo retrato. ve-se um 
Erasmo mais velho ·e sem as v·estes el'eri
cl;lis. 0 sel0 tem a ,Iegenda ·.1469-1536-
E~asmo de Rotherdam D • E foi emitido no 
500." Aniversario do Nl;lscimento de Desi
derilo Erasmo. 

A data tambem esta certn . Chegamos 
ao amago do assunto: 

o Cal1endal'lio Gregoriano lapalr·ece no ana 
de 1-582, na epoca d/il Oontra-Retorma da 
Igreja CatOlica, depo·is do Ooncilio de Tri
denti I(Concilio de lrento) que dura vinte 
anos. 

Foi nel,e que surgiu um novo Ca"endario 
que faz coincidir toda la mitologia da Igreja 
com <0 Calendanio Romano de Cesl;lr, 10 Au
~usto. Substitui os Deuses 'Romanos por 
Santos e Santas: 0 dia Consagrado a Deusa 
Ceres, e 0 dia da Ascensao de N." Sr.' 
Mar-ia, Mae de Jesus; 0 dis da flecundidade, 
Romana, Ipassa a dia da Virgem Santissima. 
Mas manMm .outros : Agosto I(Augustus), 
Julho (JuJ,io Cesar). etc., letc. Contudo, pf):ra 
coincid-ir com :a Pulsa'r P.S.R. 1903 - 13. 'b. 
avistada por arabes e cnineses, e que dura 
30 di'as Ie desaparece·, fe·z urn lerro de 3 anos 
em relac;:ao ao nascimento de Cesa',. que 
e de fl;lcto '0 nia, 0 (zero). 

Atras de Cesar nao ,ha nada. A era de 
Cesar maTca 0 Calendcirio: tudo se pro
cessa depois de Cesar [d.C.) e antes de 
Cesa·r '(a.C.) - par isso a cieneia adoptou 
as iniciais de a.n.e. (antes da nova era) 
para que nao Ihouvesse as confusoes que 
se cri·a·ram. Mas ha mais: A BibJi<oteca de 
Alexandl'lia, mandada destruir no seculo III, 
por Cyrilo fOi descoberta no seculo XVIII. 
Os Gregos miJ.enares de Alexandria toma
vam paginas da historia, renascidas das 
cinzl;ls do horocausto Oristao. 

~ testa a .expJi,cac;:ao qLle a Ciencia da 
pal'la as duas ,datas: 1466e 1469 d.n.e. 

N. dO' A. - ( 1) Gil Vicente. Auto da Barca 
dO' InfernO'. 

(2) a (6) DiciO'nario Bibliografico Filate
Ilco. 
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AGREMIA~AO 
FILATELICA 
DESPONTA 

NO PORTO 

Com sede no Porto, esta em plena orga
nizavao 0 CltUBE NACIONA:L DE FILATELiA, 
agremiavao que no seu Estatuto indica como 
objectivo cca divulgavEo da Filatelia e a 
promovao e organizavao de manifestalfoes 
fi!atelicas ... 

Para lanlfamento e difus3.o da colectivi
dade, acaba de ser editado 0 numero 0 do 
seu orgao, ccA FILATELiA PORTUGUESA .. , 
Revista que sera lP.ublicada bimestralmente 
com distribuigao gratuita aos socios do 
agrupamento. 

A Comissao ·Instaladora e constituida 
pelos conhecidosfilatelistas nortenhos, A. 
Fernandes de Sousa, Carlos Viana Guima
raes, J. Dias da Silva e Manue!- Portocar
rero. 

No q.uadro das actividades Iprevistas desde 
ja, propoe 0 Cllube Nacional de Filatelia 
aClfoes de formavao externa, atraves da 
concretiza,c;:ao de mostras, saloes e e)Qposi
goes, quer de nivel nacional, quer inter
naciona!; leiloes; venda de material filatelico; 
vendas p~r ofertas; organiza,ao de uma 
Biblioteca acessivel aos socios; sessEes de 
trocas; uma feira filat31ica an'ual; edivao 
de livros e estudos filatelicos e um jantar
-convivio anual. 

A Assembleia Geral para elei •. Eo dos seus 
primeiros COI'lpOS Gerentes, tera lugar a 
26 de Janeiro do proximo ano. 

o Clube Nacional de Filatelia ira ocupar 
um espavo lIIazio desde que cessou a sua 
actividade 0 Clube 'Internacional de Filatelia, 
prestigiosa agremiavao q.ue no Porto desen
volve'u he anos notavel actividade. 

o Clube Filatelico de Portugal deseja a 
sua congenere as maiores felicidades e 
exitos nas tarefas que se pro poe levar a 
cabo. 

FII.JA TELIA DOS CTT 
ADQUIRE MAIOR I MPORTANCIA 

Entre a leglsla~ao recenseada no numero 326 desta Revista, 
chama-se a particular aten(:Bo para a .. Ordem de Servi~oll 001384, de 
16-2-84, emitlda pelo Conselho de Adminlstra~Bo dos Correlos e Tele
comunica(:oes de Portugal, crlando neste organismo a Dlrec~ao de 
Servi~os de Filatelia. 

Trata-se como que, digamos, de uma promot;ao da Fllatella ao 
nivel dos CTT. Com elelto, esses Servi~os que se encontravam inte
grados na Dlrec~Bo Comerclal, passaram a gozar de outra e malor 
autonomla e da Importilncla que 0 grau de Dlrec~ao de Servl~os 
naturalmente Ihe conlere. 

Por consegulnte, a Filatelia continua a sua ascensBo dentro da 
estrutura dos Correlos portugueses. Ascenslio de resto 16glca, pela 
relevancla que a nivel economico a venda de produtos Iilatellcos 
representa no cOmputo geral da Empresa. 

Espera-se e deseja-se que a esta nova fase dos servi~os Iila
telicos dos CTT, corresponda uma maior abertura na resolu~io dos 
problemas que tanto tim vindo a alectar os fllatelistas. E que pro
picie um maior apolo f1nancelro as activldades filatelicas, apoio que, 
sendo multlplicatlvo se bem allilcado, sera sempre uma infima parte 
dos chorudos lucros que a venda de selos aos coleccionadores 
proporclona. 

Por conslderarmos este diploma de grande Interesse pelas pers
pectivas nele contldas, dam os conhecimento aos nossos leltores, dos 
segmentos que reputamos mals objectlvos. 

Asslm, transcrevemos prlmelramente 0 Seu preilmbulo: 

A natureza dos Servilfos de Filatelia e 
as funvoes que I,he estao cometidas, aliadas 
ao tipo de actividade que exerce quer no 
espavo nacional quer no espavo internacio
nal, para alem dos aspectos culturais que 
Ihe sao inerentes, atribui a este orgao uma 
caracterrstica especffica que aconselha a 
sua individualizalfao no plano dos or·gaos 
da Organizavao Central dos Correios. 0 alar
gamento da sua area de actuavao no plano 
nacional com a implantavao dos orgaos 

regionais de filatelia e no plano internacio
nal com 0 estabelecimento de acordos, na 
area da filatelia, com Administralfoes Postais 
dos parses de Exp'ressao Portug.uesa, para 
alem da rede de Agentes ~a existente, tor
nam mais premente a necessidade de dotar 
este orgao de um estatuto pr6prio, que Ihe 
confira a necessaria capacidade de actua
vao. 

( ... ) 

Seguem-se outros excertos da Ordem de Servi(:o que cria a 
Dlrec~ao de Servl~os de Filatelia dos CTT (DFIL). 

FINALIDADE 

a) Planeamento e produjfBo das emis
soes filaMlicas; 

b) Armazenamento e distribuilfao dos va
res postais 'pel as Direccoes Regionais do 
Correio; 

c) Produvao e comercializavao do mate
rial filatelico em Portugal e no estrangeiro; 

d) Lanvamento de novos produtos na 
area do coleccionismo; 

e) Apoio ao desenvolvimento da filatelia 
dos novos Parses de -Expressao Portug.uesa. 

( ... ) 
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FUN90ES GERAIS DA DFIL 

a) Definir, nesta mataria, os objectivos 
e politicas a propor superiormente; 

b) Velar pelo cumprimento do estatuto 
do selo postal; 

c) Prop~r a aprova~ao superior 0 plano 
de emissoes de cada ano, ate Junho do 
ano anterior, de modo a obter a sua apro
vac;:ao em tempo conveniente; 

d) Obter os originais 'para as emissoes 
filatelicas quer p~r encomenda directa a 
artistas reconhecidos e a empresas de ele
vada qualidade tecnica, quer atraves de 
concursos realizados para 0 efeito; 

e) Definir as caracterlsticas e datas para 
as emissoes ~i1atelicas de selos, bilhetes 
postais e de todas as Qutras ,pec;:as filat~
licas; 

f) Prom over a execuc;:ao de flamulas e 
carimbos especiais a utilizar em l,'Jostos fila
telicos; 

g) Promover acc;:oes de divulgac;:ao e pro
moc;:ao da tilatelia a realizar no ambito do 
mercado interne e externo; 

h) Realizar contactos com organizac;:oes 
nacionais e estrangeiras afectas a filatelia, 
em ordem a promover 0 selo portugu~s no 
ambito de IUma correcta politic a filatelica' 
. i) Propor e prom over a iparticipa~ao na: 

clonal em certames filatelicos internacio
nais; 

j) Estabelecer as reservas de selos e ou
tras pec;:as filatelicas necessarias a promo
c;:ao, e~posic;:oes, congressos e ao regular 
servic;:o de vendas filatelicas; 

I) Propor a cria~ao de ag~ncias e acor
dos com entidades estrangeiras que con
duzam a divulgac;:ao e eXipansao das vendas 
do selo portu:glu~s no estrangeiro; 

m) Exercer a coordenac;:ao tfuncional dos 
6rgaos regionais de filatelia de modo a 
imprimir coerencia de actuac;:ao e dinamica 
no cumprimento dos objectiv~s ' 

n) Apoiar os Parses de Exipressao Por
tug1uesa na area da filatelia em conform i
dade com os acordos estabelecidos para 
este efeito; 

0) Desenvolver novas linhas de produto 
na area do coleccionismo. 

( ... ) 

SERVI90S COMERCIIAIS 

a) Estudar de forma sistematica 0 mer
cado classico e tematico no ambito nacio
nal e intemacional; 
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b) Desenvolver projectos tendentes ao 
desenvolvimento do mercado fifatalico; 

c) Preparar 0 lanc;:amento de novos pro
dutos filatelicos; 

d) Participar na organizac;:ao de accoes 
de promo~ao filatelica tendo como finali
dade a dinamizacao comercial deste pro
duto; 

e) Apoiar as lojas de filatelia regionais 
em acc;:oes de dinamizac;:ao da filatelia; 

f) Promover a boa imagem da tilatelia c 
da qualidade do servic;:o; 

,g) Prop~r a estrategia comercial da fila
telia tace ao plano de emissoes aorovado 
para cad a ano; . 

'h). Dar parecer quanto a participac;:ao dos 
ServlC;:os em mostras e exposic;:oes filate
licas; 

( ... ) 

Agentes 'e CI.ien1les ~speciais 

a) Satisfazer os pedidos de material fil!:',
telico !proveniente dos Agentes para 0 
estrangeiro; 

b) Satisfazer os pedidos dos clientes 
especiais; 

c) Satisfazer as requisi,,5es dos assinan
tes' 

ei) Manter actualizados os registos de 
atendimento dos Agentes, clientes especiais 
e requisic;:oes; 

. e) Fazer a previsao e requisitar, em re
gime de conta-corrente, 0 material filatelico 
necessario ao atendimento do seu sector; 

f) Proceder a venda dos selos servidos 
aos a:djudicatarios dos concursos abertos 
para 0 efeito. 

( ... ) 

SERVI90S T~CNICOS E ARTfS
TICOS 

a) Planear e prop~r 0 calendario de exe
cuc;:ao do plano anual de emissoes filateli
cas tendo em considerac;:ao datas de emis
sao, plano de tax as, tiragens e outros items 
filatelicos; 

b) Promover em tempo a aquisic;:ao de 
originais tendo em atenyao uma elevada 
exigencia de qualidade artistic a e tacnil::a; 

c) Prom over e controlar 0 fabrico das 
emissoes filatelicas tendo em atenc;:ao uma 
elevada exigllncia de qualidade, bem como 
o oumprimento dos ,prazos de entrega ne · 
cessarios; 

d) Promover 0 fabrico das .pagelas e de 
outros artigos filatelicos relativos as emis
soes, bem como outro material de promo
c;:ao necessario a OFIL; 

e) Dar parecer para adjudicac;:ao e con
trolar os custos de fabrico dos valores pos
tais, bem como dos restantes produtos fila
telicos; 

f) Promover 0 fabrico de artigos filate
licos especiais: albuns, carteiras de selos, 
embalagens, folhetos ou outros; 

g) Eventualmente, quando a dificuldade 
tematica, tecnica OU outra 0 exigir, produ
zir originais !para os valores postais; 

h) Apoiar a produc;:ao de valores postais 
para os novos paises de Exrpressao Portu
guesa em conformidade com os acordos e 
as orientac;:oes existentes para este efeito; 

i) Apoiar os servic;:os em todas as tare
fas da sua especialidade. 

PROMOQAO E COMUNICAQAO 

a) Elaborar 0 plano de ac~oes de pro
moc;:ao e comunicac;:ao relativos a actividade 
especf.fica da filatelia; 

b) Propor a concessao de subsidios as 
organizac;:oes tilatalicas, acompanhando as 
suas realizac;:oes e determinando os seus 
efeitos; 

c) Manter actualizados os ticheiros de 
utentes, jornalistas filatelicos, assinantes, 
clientes especiais e entidades; 

d) Preparar 0 expediente relativo a par
ticipac;:ao dos servic;:os em fairas e expos i
c;:oes filatelicas; 

e) Proceder a div,ulga~ao do plano de 
emissoes filatalicas, carimbos e tlamulas; 

t) Dispor de material tilatelico preparado 
para ofertas em reunioes, exposivoes, ou 
para quaisquer outras situavoes devidamen
te autorizadas; 

g) Proceder ao tratamento das reclama
c;:oes e prom over as informavooes e escla
recimentos necessarios; 

h) Apoiar os servi~os em todas as tare
tas da sua especialidade. 

( .. . ) 

AREA FUNCIONAL PARA «ACC;oES 
ESPECIAIS» 

a) Apoiar a realizavao de Ac¢es Espe
ciais no ambito dos servivos nomeadamente 

colaborando em acvoes de sensibilizac;:ao 
a Filatelia, organizavao de exposic;:oes e 
mostras ·filatelicas ,patrocinadas ou promo
vidas pela Empresa; 

b) Oesenvolver projectos relativos a cria
c;:ao de suportes de divulgac;:ao da Filatelia 
em ordem a fomentar esta forma de colec
cionismo quer junto das organiza~oes de 
Juventude quer junto dos estabelecimentos 
de ensino; 

c) Elaboravao do 'plano de acc,:ao dos 
servivos; 

d) Colaborar com 0 'Museu na organiza
c;:ao de acc;:oes escolares que tenham como 
finalidade a promoc;:ao e 0 desenvolvimento 
da filatelia; 

e) Apoiar os servi~os em acc,:oes da sua 
especialidade no ambito das func,:oes come
tidas a Oirecc;:ao dos Servic;:os de Filatelia. 

AREA FUN'CIONAL PARA «ESTU· 
'DOS E DESENVOLVIMENTO D,E 
NOVOS ,PROiDUTOS NA AREA DO 
COLE,CCIONISMO" 

a) A:poiar a Direcc,:ao dos Servivos na 
realizavao de estudos especiais no ambito 
do mercado do coleccionismo; 

b) Proceder ao desenvolvimento e im
plantavao dos projectos relativos aos novos 
produtos na area do coleccionismo; 

c) J\tpoiar acvoes especificas de forma
vao na area da filatelia, quer para os novos 
Paises de Expressao Portug,uesa que 0 soli
citem, quer para apoiar os programas esta
belecidos pelas ORC nesta materia; 

d) Coordenar a recep~ao, e~pedivao e 
imp'utac;:ao de custos, referentes a produvao 
dos produtos f1latalicos 'para os Paises de 
EX!p'ressao Portuguesa em con,formidade com 
os acordos estabelecidos para 0 efeito; 

e) Coordenar a elaborac,:ao de manuais 
tecnicos e outro materia~ pedag6gico da 
area do coleccionismo, nomeadamente 0 fi
latalico, de modo a manter a actualizavao 
e a qualidade de formac;:ao pretendida; 

t)Apoiar 0 OFIL nas acc;:oes para as quais 
seja requerida a sua colaborac;:ao no ambito 
das funvoes cometidas a Oirecv8o dos Ser
VivOS de Filatelia. 

Talvez que 0 artlculado transcrlto mere~a quaisquer coment6r1os 
de algum ou alguns dos nossos leltores. Se asslm for, nao delxare
mos de os publlcar. 
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FUN90ES GERAIS DA DFIL 
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AVEIRO 85 
EXPOSlt;AO FILATELICA 

NACIONAL 

Ainda que em condlQaes econ6mlcas po uco satlsfat6rlas devldo a drAstica redu~iio 
que os CTT fizeram na estlmatlva elaborada pela SecQao Fllatellca e Numlsmatlca do 
Clube dos Galltos, de Avelro, e a consequente dlmlnulQiio do quantitatlvo do subs:dlo 
sollcitado, decldlu em boa-hora aquela agremlaQao levar a cabo a exposl~EO naclonal 
que se Imp6s organlzar no pr6xlmo ano. 

Podemos hoie dlvulgar que ela se desenrolara de 4 a 13 de Outubro, no magnifico 
Pavllhao das Felras e Exposl.;oes da CAmara Municipal de Avelro. Este reclnto, para alem 
da sua funcionalldade, tem tambem a extra ordinaria e rara vantagem da sua locallzacrao 
bem no centro de Avelro. 

Por outro lado, a CAmara local ia com prometeu 0 seu pleno apolo a Inlclatlva. E uma 
das promessas que fez, fol a de proceder a algumas reconversiies no recinto, por forma 
a proporclonar as condl~aes Ideals para um certame deste tlpo. 

Como vem sendo habitual em reallzaQoes deste teor, os CTT particlpario na organlza~io 
da exposlQio atraves da sua Dlvlsao Centro, locallzada em Colmbra e, em particular, com 
elementos da cldade de Aveiro. 

A organlzaQao esta dlvldlda em dols sectores: a Comissao Executlva e 0 Comlssarlado 
Geral_ Esta ja a ser redlgldo 0 Regulamento que sera dlstrlbuldo alnda este ano, provavel
mente mesmo no decurso do m~s de Novembro. Tambem ja 'oram escolhldos 0 logotlpo 
e a lIuslraQio que figurara nas capas das publica~aes do certame: uma gravura do 
seculo XVII que reproduz as antlgas muralhas da cldade. 

Enfim, a presllglosa Sec.;io FllatHica e Numlsmatlca do Clube dos Galilos, esla, como 
e seu timbre, a organlzar a manHestayao co m a devlda anleced6ncla. 

Estamos certos de que Ira ser mals u ma excelente jornada filalelica. A agremlaQao 
que tem a responsabllldade de a reallzar, ia deu bastas e Ineludlvels provas da sua capa
cldade para tal. E tambem e garantla de fldalga hospltalldade aos Clue se desloquem, na 
ocaslio, a Avelro. -

o Clube Fllatelico de Portugal deseja des de ia as malores fellcldades a organlzaQio de 
AVEIRO-S5, assegurando a dlstlnla congenere a sua melhor colabora~ao. 

SUPLEMENTO «VENDA A PRE~O FIXO» 
Registamos com 0 maior agrado a 6ptima aeeitac;:ao ·que mereeeu a 

«venda a prec;:o fixo» ineluida no numero anterior desta Revista. 
o resultado conseguido justifiea que se de seguimento a esta in'ieiativa 

e motiva-nos ainda a que nos abalaneemos num !futuro pr6ximo a 'outras 
que serao oportunamente divulgadas. 

Nesta eonformidade, na presente edic;:ao ineluimos outr~ suplemento 
eom novas ofertas, as .quais, esperamos que eontenham pec;:as ·que pos
sam servir par.a as eoleec;:c3es dos leitores. 

Aguardamos confiadamente podermos continuar a eontar eom a adesao 
dos nossos eons6cios. 
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«PORTUGAL EM SELOS» 
MOTIVA PROTESTOS 

De um leitor desta R-evista e s6clo do 
Clube F.~ratelico de Portugal, recebemos co
.pia de uma carta por si oremetida aos Ser
vi~os de Fi'larelia dos CTT, sol'ioitando-nos 
a sua dillfUlgal;aO "r ... J para um alerta aos 
filatelistas.» 

N'ela, depois de se identlfiear como com
prador do .)I",ro .. ,Portugal em Salos», edi
tado por aquela. ·entidade, adianta que ... ao 
folhear 0 IIvro tWe a estranha surpresa de 
verificar que se/os novos estavam coladas 
com charneira!!! E mal coladas ... 

Como filatelista. e chocante verificar que 
as Servi{:os de Filatelia de Portugal utili
zam um sistema que desde 1941 considera 
como usados as selos com marca de char
neira. Para evitar iSso. existem as tiras de 
montagem. 

Colecclono 0 Iivro anual de selos do 
Canada. Os selos sao montados em tiras 
de montagem e 0 respectivo custo e Infe
rior a esta capla mediocre que as crr 
oferecem ao publico.» 

o nosso ·Ieitor termina a SUa carta para 
os Correios dlze'ndo que "em face do ex
posta e 'por no [Wro se encontrarem selos 
usados. devolvo 0 mesmo com 0 pedldo de 
anula{:ao da respectiva factura.» 

Devemos aorescentar que IS oplniao deste 
nosso ,I,eitor nao e de f.orma al'guma iso
lada. Na verdade, js temos ouvido posi
I;oes semelhantes IS numeroslssimos outros 
col,eccionadores. 

Nesta momento, nao ;fa~emos coments
rios nem a publlcal;ao nem a manei·ra como 
nela se encontram 'insertos os selos que 
a Hustram. 

Por certa que os CTT tarao a(guma coisa 
a al·ega'r ·em de~esa do sistema que adop
taram. A'S nossas colunas ficam a sua dIs
posh;:ao. como ficam de igual rorma ao dis
por de quaisquer Qutros filate'listas que 
sobre 0 ·assunto tam bern se queiram pro
nunciar. 

PLANO DE EMISSOES , 

FILATELICAS PARA 1985 

Na sequ6ncia do habitual processo de 
pedidos de sugestoes as mais variadas enti
dades e designadamente as institu";;oes 
nacionais de vocac;ao filatelica, foi recente
mente aprovado 0 seguinte Plano de Emis
soes 'Filatelicas para 0 ana de 1985: 

CONTINENTE 

- Uniformes Militares Portugue:es
o .Exercito 

- 5 Seculos do Azulejo em Portugal 
(17. 0 a 20.0 Gru,"Jo) 

- Quiosques de Lisboa 

- 25.0 Aniversario da EFTA 

- Ano Internacional da Jluventude 

- Europa CEPT 1985 

- Datas da Hist6ria de Portugal 

- Vultos das Aries, Letras e Pensamento 
Portugueses 

- Reservas e Parques Naturais 

-Natal 1985 

EMISSAO BASE 

- Arquitectura Popular Portuguesa 

ACORES 

-Europa CEPT 1985 

-Insectos dos AC(ores (2.0 Grupo) 

- Barcos Tlp'icos dos AC(ores 

MADEIRA 

- 6urop'a CEPT 1985 

- Especies MarinlTas da Madeira 

- Transportes Trpicos da Madeira (2.~ 
Grupo) 

As nossas colunas estao abertas aos lei
lores que desejem tecer comentarlos a esle 
programa apresentado pelos CTT. 
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«venda a prec;:o fixo» ineluida no numero anterior desta Revista. 
o resultado conseguido justifiea que se de seguimento a esta in'ieiativa 

e motiva-nos ainda a que nos abalaneemos num !futuro pr6ximo a 'outras 
que serao oportunamente divulgadas. 

Nesta eonformidade, na presente edic;:ao ineluimos outr~ suplemento 
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sam servir par.a as eoleec;:c3es dos leitores. 

Aguardamos confiadamente podermos continuar a eontar eom a adesao 
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«PORTUGAL EM SELOS» 
MOTIVA PROTESTOS 

De um leitor desta R-evista e s6clo do 
Clube F.~ratelico de Portugal, recebemos co
.pia de uma carta por si oremetida aos Ser
vi~os de Fi'larelia dos CTT, sol'ioitando-nos 
a sua dillfUlgal;aO "r ... J para um alerta aos 
filatelistas.» 

N'ela, depois de se identlfiear como com
prador do .)I",ro .. ,Portugal em Salos», edi
tado por aquela. ·entidade, adianta que ... ao 
folhear 0 IIvro tWe a estranha surpresa de 
verificar que se/os novos estavam coladas 
com charneira!!! E mal coladas ... 

Como filatelista. e chocante verificar que 
as Servi{:os de Filatelia de Portugal utili
zam um sistema que desde 1941 considera 
como usados as selos com marca de char
neira. Para evitar iSso. existem as tiras de 
montagem. 

Colecclono 0 Iivro anual de selos do 
Canada. Os selos sao montados em tiras 
de montagem e 0 respectivo custo e Infe
rior a esta capla mediocre que as crr 
oferecem ao publico.» 

o nosso ·Ieitor termina a SUa carta para 
os Correios dlze'ndo que "em face do ex
posta e 'por no [Wro se encontrarem selos 
usados. devolvo 0 mesmo com 0 pedldo de 
anula{:ao da respectiva factura.» 

Devemos aorescentar que IS oplniao deste 
nosso ,I,eitor nao e de f.orma al'guma iso
lada. Na verdade, js temos ouvido posi
I;oes semelhantes IS numeroslssimos outros 
col,eccionadores. 

Nesta momento, nao ;fa~emos coments
rios nem a publlcal;ao nem a manei·ra como 
nela se encontram 'insertos os selos que 
a Hustram. 

Por certa que os CTT tarao a(guma coisa 
a al·ega'r ·em de~esa do sistema que adop
taram. A'S nossas colunas ficam a sua dIs
posh;:ao. como ficam de igual rorma ao dis
por de quaisquer Qutros filate'listas que 
sobre 0 ·assunto tam bern se queiram pro
nunciar. 

PLANO DE EMISSOES , 

FILATELICAS PARA 1985 

Na sequ6ncia do habitual processo de 
pedidos de sugestoes as mais variadas enti
dades e designadamente as institu";;oes 
nacionais de vocac;ao filatelica, foi recente
mente aprovado 0 seguinte Plano de Emis
soes 'Filatelicas para 0 ana de 1985: 

CONTINENTE 

- Uniformes Militares Portugue:es
o .Exercito 

- 5 Seculos do Azulejo em Portugal 
(17. 0 a 20.0 Gru,"Jo) 

- Quiosques de Lisboa 

- 25.0 Aniversario da EFTA 

- Ano Internacional da Jluventude 

- Europa CEPT 1985 

- Datas da Hist6ria de Portugal 

- Vultos das Aries, Letras e Pensamento 
Portugueses 

- Reservas e Parques Naturais 

-Natal 1985 

EMISSAO BASE 

- Arquitectura Popular Portuguesa 

ACORES 

-Europa CEPT 1985 

-Insectos dos AC(ores (2.0 Grupo) 

- Barcos Tlp'icos dos AC(ores 

MADEIRA 

- 6urop'a CEPT 1985 

- Especies MarinlTas da Madeira 

- Transportes Trpicos da Madeira (2.~ 
Grupo) 

As nossas colunas estao abertas aos lei
lores que desejem tecer comentarlos a esle 
programa apresentado pelos CTT. 
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FILATELIA A ALTO NivEL 

MESA - REDONDA 
INTERNACIONAL 
DE FJLATELIA 

Tradu9ao de A. Vicente 

H6 alguns meses efectuou-se uma Import ante reunlao na qual estlveram presentes re/ae· 
sentantes dos mals elevados organlsmos fllats IIcos ou IIgados 8 Fllatella, da escala mundlal. 

Tendo em atenr;io os Importantes assunt os abordados nesse encontro, decldlmos publi· 
car 0 relato do mesmo, pols, mau grado os meses decorrldos, mant~m·se Integral mente a 
sua actualldade e Interesse. 

Teve lugar em Zurique, na sexta·feira ,11 
de Novembm de .1983, uma mesa-redonda 
,oatrocinada pelas Organizac;:oes Internacio
nais de Filatelia mais importantes. Foi pre
sid ida .pelo Sellh'or M. Gharbi, Slub-Director 
Geral da Organiza((iio Internacional da Uniao 
Postal Universal e teve a oparticipa((iio das 
seguintes delegar;oes: 

Pela Federac;iio Internaclonal de Fllatelia 
(FIP): 
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L. Dvoracek, Presidente; F. W. Blechar, 
membro da Direcr;ao e P. Vollmeier, 
Secretarjo Geral. 

Pela Federa~o Internaclonal das Assocla
c;6es de Comerclantes de Selos (ISFDA): 

A. Schinecatte, Presidente; J. Esteba, 
Vice-Presidente; J. Ehrlich, Vice-Presi· 
dente e M. Berry, Secretario Geral. 

Pel a UnlAo Postal Universal (UPU): 

M, Gharbi, Sub-Director Geral da Organi
zar;ao ·Internacional e C. Baumann, 
Chefe da Oivisao Postal principal da 
Direcr;ao Geral dos Correios surc;:os. 

Pela Assoclac;io Internacional dOB Edltores 
de CaUlogos (ASCAT): 

M. Mertsch, Presidente; A. D. Kroo, Se
cretario-Geral; J . Varga e M. Mohenes
ter, membros do Conse~ho Executivo. 

Durante esta Mesa-Redonda, foram exam i
nados Ilumerosos assuntos importantes da 
filatelia mundial dentro de um esplrito de 
amizade e construtivo, tendo sido tomadas 
algumas resoluc;:oes importantes. 

Ano de lemissio nos selos 

Foi confirmado que a propost{l feita pela 
ASCAT, em devido tempo, para que fosse 
obrigat6ria a impressao do ana de emissao 
em todos os selos comemorativos ou de 
beneficEincia, seria apresentada oflclalmenle 
pelos Correios Belgas na repniao pre:>arato
ria do Congresso da U. P. 4 _de Hamburgo 
(1984) que a CEPT levou a efeito em i:stras
burgo, durante 0 'Passado mEis de Dezembro. 

C6dfgo <de etica da FiI'atelta 

Os delegados da F. I. P., IFSDA, e ASCAT 
foram unAnimes em afirmar a necesidade 
duma ac((eo comum a tim de travar a au
Umtica avalanche de novas emiss6es de ca
racter puramente especulativo e de alto valor 
facial que 56 prejudicam a Filatelia. Esta 
acc;:eo sera coordenada proximamente pelas 
trEis gran<les Organiza((oes Internacionas na 
base do C6digo de ~tica apresentado pela 
ASCAT e transmitido a UPU. 

Segundo 0 Senhor Baumann, a Adminis
trar;eo Postal Sulc;:a apoiara a iniciativa do 
C6digo de ~tica apresentado e propOs adi
cionar um ponto suplementar com a seguinle 
redac((ao:«Os valores dos selos emitidos de
vem corresponder aos valores correntes des 
tarifas postais ... 

o Senhor Gharbi (UPU) ao confirmar 0 

interesse da sua Organizar;eo p~r esta ini
ciativa, disse que a U. P. U. actuara dentro 
dos seguintes dois parametros: 

1) Os tecnicos da U. P. U. enviados ern 
misseo aos parses em vias de desen
volvimento tereo em considera((cio os 
princl.pios consignados no C6digo de 
~tica e actuarao no sentido preconi
zado; 

2) No Congresso da U. P. U., de Ham· 
burgo, sera proposto um estudo sobre 
filatelia. Se a proposta for aceife, 0 

pals proponente podera utilizar 0 CO
digo de ~tica, 0 qual Ihe sera cornunl
cado pela Organiza9aO Internacional. 

Este C6digo de l~tica da ASCAT podera 
assim, ap6s adop((ao eventual com pequenas 
altera((oes, ser levada ao conhecimento de 
todas as Administrac;:Oes Postais dos parses 
membros da U. P. U. 

A FIP, a IFS.oA e a ASCAT fizeram notar, 
nesta altura, a utilidade de recomendar a 
todos os Governos, sem eXCep((aO, de dar 
as novas emissOes um valor de franquia de 
durar,;ao ilimitada e de fiscalizar a IimitaCiio 
do valor facial dos selos. 

o Senhor Baumann re;>resentando 03 
Correios Sul((os, disse a este respeito, que 
todos os ,valores postais emitidos deveriam 
sempre corresponder as tarifas postais em 
vigor. 

Alfindega e taxas sobreos selos 

o Senhor Gharbi confirmou uma iniciativa 
da UPU que dara muito prazer aos filatelis
tas do mundo inteirol Na reunieo de espe
cialistas, que se realizaria em Paris de 5 
a 9 de Oezembro de 1983, a UPU iria apre
sentar um pedido 'Para que os acordos da 
UNESCO, assinados em Florenr;a, fossem 
igualmente aplicados aos selos por forma a 
que estes fOssem considerados como «objec
tos de caracter cultural» e, por isso, isentos 
de todos os direitos de importac;:ao. 

Automatizac;Ao postal 

Respondendo a diversas perguntas, 0 Sa
",h~r Gharbi confirmou que a UPU nao consi
dera as etiquetas autocolantes como verda
deiros se!os, mas, antes, as classifica entre 
as outras modalidades de franquia, soh a 
definil;:ao de «etiquetas de franquia... Como 
tais, os exemplares enviados pelas Adminis
tra((oes nao sao distribufdas palas Adminis
trec;:oes Postais membros da UPU. 

Para 0 Senhor Baumann (Correios SuI
((os), se bem que nao se possa ignorar este 
novo sistema de franquia, que facilita 0 en· 
vio do correio, a sua Administra((ao tende a 
limitar a instalavao de maquinas FRAMlA, se
gundo as necessidades estritamente ncessa
rias. Concorda que a difusao desta mecani
zar;ao pode .prejudicar a filatelia visto que 
permite a produc;:ao de vinhetas de val ores 
ilimitados e de variedades incontrolaveis. 

A ASCAT confirm a que, a este respeito, 
propos aos seus membros 0 seguinte: "As 
etiquetas de distribuidor nao pod em ser igno
radas. Todavia, elas nao serao catalogadas 
em conjounto com os selos, mas num capi
tulo separado. Somente a impressao base 
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sera catalogada, mas nao serso considera
dos sub-tipos nem variedades. Os catalogos 
nao levarao em conta os d~ferentes valores 
nominais». 

Rela~6es FtP· I,FSDA 

As duas grandes organizaCoes mundiais de 
Filatelia, a iFIP e a I FSDA, concordaram em 
estreitar as suas relacOes, especialmente no 
que diz respeito a oparticipacso dos comer
ciantes nas grandes manifestacOes interna-

ifsda 
cionais. A oflP e a IFSDA nomearao um dele
gado cada uma. Estes serao encarreg'ados 
de coordenar as diversas iniciativas no sen
tido de se obterem me!hor resultados para a 
Filatelia. 

A FIP con,firmou nao ,haver qualquer objec
Cao a -que coleccOes pertencentes a nego· 
ciantes sejam expostas, desde que as condi
coes de participacao sejam cumpridas. A 
IFSDA teve iguafmente a confirmacao de que 
negociantes qualificados 'poderiam igualmen
\e fazer parte dos juris. 

o Senhor G,harbi, presidente da mesa re
donda, fechou a sessao sublinhando 0 aspac
to concreto e benefico dos resultados obti
dos assim como a maneira franca e constr!J
tiva com que todos os participantes procede
ram na apresentacao dos seus pontos de 
vista, 0 que permitiu considerar esta Mesa 
Redonda como um ~xito assinalavel para a 
filatelia. 

Ultima noticia 

Tivemos conhecimento de que os paises 
da C,EPT ace ita ram a proposta da indicaQEo 
do ano de emissao nos selos a qual sera 
oficialmente apresentada no Congresso da 
UPU de Hamburgo. 

CODIGO DE ETICA A PROPOR 
AS ADMINISTRA(:OES POSTAIS 

MEMBROS DA U. P. U. 

1. - As Administracoes Postals, membros 
da U. P. U., limitarao as suas emls
sOes, em princlpio, aos assuntos que 
estejam relacionados com 0 se.u pals 
ou com personagens e acontecimen
tos de projecQao internacional. 

Evitarao todas as comemora~Oes 
que nao Ihes digam res,peito directa
mente. 

2. - As Administracoes deverao controlar 
directamente as modalidades das 
suas emissoeOs a fim de eyitar tode 
a especulacao comercial abusiva. 

3. - Devem ter os selos a venda durante 
um perlodo apropriado devendo os 
mesmos ser validos para fran quia du
rante um perlodo suficiente, deixado 
ao criterio de cada Administracao. 

4. - Devem evitar a emissao de selos 
comemorativos ou de beneficancia de 
valor elevado. 

5. - Devem evitar a producao conJunta de 
selos denteados e nao denteados, 
dentro CIa mesma emisao, excePQao 
feita quando os nao denteados se 
relacionarem com ,homenagens fila
telicas. 

6. - Davem evitar a emissao de blocos de 
dimensOes superiores ao tamanro nor
mal das folhas de album existentes 
ou que pelo seu formato demasiado 
grande originem problemas de expe
dic;:ao. 

7. - As AdministraQOes Postais que con
fiem a Agancias Filatelicas Governa
mentais au privadas a sua produ<;.ao 
e/ou a sua venda, devem conservar a 
totalidade do seu contro!e sobre to
das as operacoes a tim de que os 
pontos 1 a 6 ssjam sempre respei
tados. 

a. - Os valores dos selos emitidos delfem 
corresponder aos valores correnles 
da tarifa postal. 

Supomos que alguns dos ponlos aqul menclonados poderao merecer adequados comen-
16rlos dos leltores. Referlmo-nos em particular ao .. C6dlgo de ~t1ca.. e mals especlflcamenle 
ainda aos seus ponlos numeros 3 e 4. 

As colunas desla Revlsla eslAo aberlas As reflexoes que enlenderem apropriadas. 
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NOVAS EMISSOES EM REVISTA 

paf Daniel Costa 

DATAS HISTORICAS DE PORTUGAL 

Uma serie de dois selos que evocam sucessos da Hist6ria que os Portugueses e!cre
veram para 0 mundo, 0 que torna a emissao, a partida, de grande interesse hist6rico-cultural. 

Tao importante, sob aquele ponto de vista, que 0 desenho que serviu para 0 selo de 
51$00 tambem leve nonras de servir para um outro com taxa de 1.000,00 Cruzeiros. Isto quer 
dizer que a evocac;:ao tambem tem a ver com 0 Pals irmao, 0 Brasil. De facto esses selos 
evocam 0 oRei O. Pedro IV de Portugal que foi tambem 0 Primeiro Imperador do Brasil. 
Tiveram data de lanc;:amento simultanea. 

Dois selos que, embora em desenho de interpretacao livre, mostram 'uma grande objec
tividade evocativa, numa prova das reais possi bilidades de, num pequeno fragmento de papel, 
inserir um capitulo inteiro de uma apopeia. Possibilidade por vezes contestada, mas posslvel, 
como nos ,prova 0 seu criador Luis Filipe de Abreu, que nao e a primeira vez que deixa 
demonstrado aos seus discilpulos, que porve ntura sejam .fiIatelistas, a arte de criar para 
ilustraC;:Oes graficas de tao reduzidas dimensOes, como sao os selos 'postais. 

Aqui chegamos ao ,ponto de estranhar que os Servicos competentes dos Correios nao 
ten ham sabido aproveitar 0 facto nao inadito (a excepQao sao as emissoes CEPT-EUROPA), 
de um desenho seu ser adoptado iIlor oulro pais ,para evocar personalidade comum, para 
fazer do assunlo motivo de forte camtpanha promocional, no que a'Jroveitaria a dilllul,gaQao 
da nossa arte moderna, da nossa rara maneira de ter dado mundos ao mundo, da nossa 
facet a - bastante esquecida - de sabermos. como ninguem, considerar aut6nomos esses 
mundos. Mundos de coisas que, na actualidade, poderiam servir para que os mundos apren
dam a olhar-nos como 0 generoso Pais que so mo. 

Foi pena, realmente, 0 desperdicio de tao ,flagrante oportunidade. Na actualidade nao 
basta a execucao de boas ideias, e necessario apoia-Ias em algo mais, para colher frutos. 
A simples divulgacao, como sistema, !pode lambem ser sintoma de crialividade. 

Enfim ... 'Um desenho, dois seles a falar tportugues - mHh80 e meio, em cruzeiros; 
seiscentos mil, em escudos. Uma pedra mais num tema fjlatelico - AS GRANDES PERSQ
NALIDADES DA HIST6RIA. 

Design - Luis Filipe de Abreu 
Formato - 40 X 24.4 rom 
Denteado - 12 x 11 1/2 
Impresslio - Offset 

Impressor - IN-CM 
Data de Emlssao - 24.9.S! 
Tlragem - 16S00 - 1 000 000 

51S00 - 600 OO~ 
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sera catalogada, mas nao serso considera
dos sub-tipos nem variedades. Os catalogos 
nao levarao em conta os d~ferentes valores 
nominais». 
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ifsda 
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de coordenar as diversas iniciativas no sen
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oficialmente apresentada no Congresso da 
UPU de Hamburgo. 

CODIGO DE ETICA A PROPOR 
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relacionarem com ,homenagens fila
telicas. 

6. - Davem evitar a emissao de blocos de 
dimensOes superiores ao tamanro nor
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NOVAS EMISSOES EM REVISTA 

paf Daniel Costa 
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basta a execucao de boas ideias, e necessario apoia-Ias em algo mais, para colher frutos. 
A simples divulgacao, como sistema, !pode lambem ser sintoma de crialividade. 

Enfim ... 'Um desenho, dois seles a falar tportugues - mHh80 e meio, em cruzeiros; 
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Design - Luis Filipe de Abreu 
Formato - 40 X 24.4 rom 
Denteado - 12 x 11 1/2 
Impresslio - Offset 

Impressor - IN-CM 
Data de Emlssao - 24.9.S! 
Tlragem - 16S00 - 1 000 000 

51S00 - 600 OO~ 
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CINCO SaCULOS DO AZULEJO EM PORTUGAL - 16: emlssao 

Mais um selo correspon'dendo ao cicio da filatelizac;:ao que os crr vem dedicando 
a essa ex,'Jressiva arte que, 1P0r adopc;:ao, se tornou muito caracterlstica em Portugal. 
Estamos ja" no 16.0 capltu!o da obra, e: dada a variedade dos tema~ prc:>porcionados, nao 
nos cansamos de admirar cada uma das pequenas evocac;:oes fllatelicas da arte da 
Azu!ej-aria Nacional. 

Isto quer dizer do acerto, p~r parte dos nossos Correios em adoptar 0 tema, com . 
caracter peri6dico, para emissao de estam pilhas postais. Acerto tambem. no fa~to de 
se ter optado pelo princlpio da taxa normal de carta para 0 espac;:o naclonal, ja que 
assim 0 publico, em gera~, tem um motivo de sensibilizac;:ao para ,um ramo de arte q~e 
convem divulgada para que, conhecida, possa ser mais amada e consequentemente mals 
preservada. 

Ja estao anunciadas mais emissoes para 0 IPr6ximo ano. Daqui vai resultar destaque 
para Portugal, no tema Azulejaria, com qlUe nos congratulamos. 

TRANSPORTES TIPICOS DA MADEIRA 

Design - ServICes de Fllatel1a 
dos O. T . T. 

Formato - 40 x 34 
Denteado - 12 x 11 3/4 
Impressao - Offset 
Impressor - IN-OM 
Data de Emissao - 17.10.84 
Tlrngem - 1 000 000 

Mais uma serie de quatro selos evocando temas do foLclore madeirense, numa emissao 
tao sugestiva quanto as anteriores da era fila lelica moderna subordinadas, na sua especifi
cidade a. .. perola do Atlantico... Oesta vez sao os Transportes T1picos destacados para 
correr 'mundo, em divulgac;:ao, atraves da forlta 'Promocional que a filatelia e conferids. 

o desenho, nas suas cores e na modernidade c~>ncepcional, .ajuda mesmo. a . s.uges
tionar 0 desejo de conhecer «in 10COD 0 tipicismo Madelrense. Isto dlz tudo da obJ!,ctlvldade 
criativa que Ant6nio Magalhaes conferiu aos desenhos para a emissao. 
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Utilizando mais a dialectica da filatelia lemos de convir que, universalmente, 0 lema 
Transportes ficou enriquecido, ipois esta aqui consignado, em destaque, um princlpio que 
devia estar sempre 'presente na concepc;:iio de qualquer emissao filatelica, porque a ex,pres
sividade e quase condic;:iio na filatelia tematica que, cada vez mais, tende a impOr-se no 
conceito dos cultores da modern a fil.ateIi a. 

Design - Ant6nl0 Magalhiies 
Formato - 40 x 28 
Denteado - 12 x 11 3/4 
Impressao - Offset 

MACAU 

EMBARCAC;:OES TRADICIONAIS 

Impressor - IN-OM 
Data de Emissao - 22.11.84 
Tlragem - 16800 - 1 000 000; 40800 - 750 000 

35$00 - 600 000; 51800 - 600 000 

Na senda duma nova concepr;ao, a filatelia de Macau, 0 territ6rio de centenaria admi
nistrac;:ao portuguesa, acaba de lanltar mais uma serie de quatro selos, sob 0 tema barcos 
que, tradicionalmente, ali se designam p~r Lorchas ou Juncos. 

A emissao tem como causa IPr6xima 0 objectiv~ de celebrar a EX'Posi;ao Filatelica 
Mundial PHILAKOREA 1984 e revela-se como uma bem concebida s~rie a falar-nos das 
longlnquas e sempre misteriosas 'paragens asiaticas. 

Mais 'uma bela emissao a motivar os cultores da filatelia tradicional para a adopc;:ao 
de Macau e a orgulhar os amigos de temas nauticos. 

Design - Ng Wal Kiu 
Formato - 29.5 x 40.5 mm 
Dentee.do - 13 
Impressiio - Offset 

Impressor - Lltografla Maia (Porto ) 
Data de Emlssao - 22.10.84 
Tiragem - 20 avoS - 200 000; 60 avos - 300 000 

2.00 ptcs - 150 000; 5.00 ptcS - 150 00 

FILATELIA - NUMISMATICA MADEIRA 
SELOS - ,MOEDAS E M'EDALHAS 

CONJ. MONUMENTAl. IN'FANTE 
AVENIOA ARRIAGA, 7'5 

C. P. 511 
9007 FUNCHAL MADEIRA TELEF. 2 30 70 
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FILATELIA ILLACH, S. L. 
Fundada em 1915 

Diagonal, 489 

MDCUP 
"QPAftA U" 

08029 BARCELONA (Espanha) 

VENTAS paR CORREa 

Escribano que paises y/o .temas co

lecciona y gratuitamente recibira 

nueSltros cahllogos de venta. 

Colecciono: .................................. ................................................... . 

Nombre: ........................................................................................ . 

Direcci6n: 

Poblaci6n: ...................................................................................... . 

Firlna: ........................................................................................... . 

ELADIO DE 

A VENDA 

CASA FUNDA!DA EM 1922 

CATA'l!OGOS ,ELADIO DE SANTOS PARA 1985 
46.~ EDIC;:AO 

- SELOS DE PORTUGAL (Continente) 
Pelo correio: Porte e registo 7·8$00; a cobranC;a mais 37$150 

- SEL~OS DE POH"J1UGAL CONTINENTAL, INSULAR, 
UL TtRAIMARINO, MACAU E NOVOS PAfSES DE 
EXPRESSAO PORTUGUESA .................... . 
Pelo correio: Porte e registo 104$00; a cobran va mais 37$50 

RUA BERNARDO LIMA, 27 - TEL. 549725 

1100 LISBOA 

400$00 

850$00 

LISTA DE s6cIOS 

DO 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMBERS UST - L1STE DES MEMBRES 

ALTE'R,AC;:oES R·EINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 

115 -- Dr. Antonio Homem Pinho. Rua da 
·Constituivao. 244-3.° D. 4200 PORTO. 
(M) Po. Fr. In. ·Es. C.T. selos de Por
tugal. classicos 19 car.tas ate 1929. 

248 - Maria Judite Marcelino Rosado. Pra
ceta D. Pedro I, n.' 5-1.° D. 2800 
ALMADA. (P) Po. T. C. V. N. U. 60.3. 

1407 - Manuel Ferreil1a da Silva. Hua n.o 2. 
Lote 173-A, 5.° Fl"ente. Casal de 
S. B'ras. 2700 ·AMADORA. ( M) Po. In. 
T.60.1.9.92.93.94. 

1696 - Antonio de Figueir.edo Tonda. Av. 
dos Bombeiros Municipais. 1-2.' 'Esq.o 
8700 OLHAO. ~M) Po.Fr.ln.Es.T.C.V. 
N.U.60.90.93.94. 

1702 - Joao Gont;:al'les. Rua do Sol ao Rato. 
61-1.° Esq.-1200 Lisboa- (M) Po. 
T. C. 60. N. U. 1 . 2-A. 94. 

1703 - Mendo Francisco M. Saraiva Lobo. 
Rua das Chagas, 14-4.° Dt.° -1200 
Lisboa- (M) T. C. 60. N. U. T14. e 
Navios. 

1704 - Jose Lues de Resende Moreira da 
Silva. Rua Frei Manuel Cardoso. 29 
-1600 Usboa- (M) Po. Fr. In. AI. 
T. C. V. N. U. 60. Jlhas. 2-A, ate a 
independencia 93. 

1709 - Jose Grazina Figueira. Rua Joao Va· 
lente, 22-71830 Serpa- (P) Po. T. 
C. V. 60. V. I. To? 710. Cosmos 67-B 
82. 90. Colorido 93. 

1710 - Raoul Walter Le Mattre de Carvalho. 
Rua Frei Antonio das Chagas, 55-2.u, 
Esq. - 2900 Setubal - (M) Po. 60. 
N. U. 94. 

1712 - Maria Adelaide Teixeira Coelho. Rua 
Marechal Teixeira Rebelo. 59 - 500a 
Vila Real- (M) Po. C. U. 60. 1.3. 

1715 - Joaquim Manuel de Salles Viana ca
bral. Av. Prof. Reinaldo dos San~os. 
'Ediflcio S. Paulo, rIc Dt.° Carnaxide. 
2795 Linda-a-Velha. (P) Po. Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 

1717 - Eng. Joao Manuel AI,pendrinho Alves. 
Rua Vasco da Gama. 66 - Alguei
rao - 2726 Mem Martins - T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 2-A. 

1<718 - Jose Agostinho Coelho e Silva. Atou
guia da Baleia - 2520 Peniche - Po. 
T. C. 60. U. 1. 31 . 

1721 - Rui Augusto Lima de Almeida 6a':l
tista. Rua Moreira de Sa, 15-3.° Esq. 
- 4100 Porto - (M) Po. T. 60. U. 
72. 94. 

1727 - Osvaldo Joao da Silva Branco. Rua 
Joao de Santarem, 11-1400 Lisboa 
- (M) Po. Fr. T. C. V. N. T10. 

1729 - Joaquim Anastacio de Sousa. Estrada 
Nacional. 10-2.°, Lote 1-1.0 Esq. Torre 
da Marinha-r2640 Seixal- (M) Po. 
Fr. Es. T. C. V. N. U. 6il. 1. 2-A. 

1730 - Eng. Jose M. Santos Coelho. Av. Vas
co da Gama. 177, Miramar-4415 
Carva!hos- (M) Po Fr. In. T. C. V. 
N. a partir de 1930. 60. 1. 2-A. Tema
tica de electricidade. 93. 

1732 - Eng. Jose Ant6nio Penteado Godinho 
Miranda. Av. de Roma, 62-5.0 Esq. 
- 1700 Lisboa - Po. Fr. In. Es. T . .::. 
N. U. 60. Nativos da India. 60. 1. 
Classicos. 

1733 - Antonio Joao M. N'lmes Croca. Rua 
do Cemiterio, 9. Cabegao - 7490 
Mora- (P) Po. T. C. N. U. 60. 3. 94. 
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1702 - Joao Gont;:al'les. Rua do Sol ao Rato. 
61-1.° Esq.-1200 Lisboa- (M) Po. 
T. C. 60. N. U. 1 . 2-A. 94. 

1703 - Mendo Francisco M. Saraiva Lobo. 
Rua das Chagas, 14-4.° Dt.° -1200 
Lisboa- (M) T. C. 60. N. U. T14. e 
Navios. 

1704 - Jose Lues de Resende Moreira da 
Silva. Rua Frei Manuel Cardoso. 29 
-1600 Usboa- (M) Po. Fr. In. AI. 
T. C. V. N. U. 60. Jlhas. 2-A, ate a 
independencia 93. 

1709 - Jose Grazina Figueira. Rua Joao Va· 
lente, 22-71830 Serpa- (P) Po. T. 
C. V. 60. V. I. To? 710. Cosmos 67-B 
82. 90. Colorido 93. 

1710 - Raoul Walter Le Mattre de Carvalho. 
Rua Frei Antonio das Chagas, 55-2.u, 
Esq. - 2900 Setubal - (M) Po. 60. 
N. U. 94. 

1712 - Maria Adelaide Teixeira Coelho. Rua 
Marechal Teixeira Rebelo. 59 - 500a 
Vila Real- (M) Po. C. U. 60. 1.3. 

1715 - Joaquim Manuel de Salles Viana ca
bral. Av. Prof. Reinaldo dos San~os. 
'Ediflcio S. Paulo, rIc Dt.° Carnaxide. 
2795 Linda-a-Velha. (P) Po. Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 

1717 - Eng. Joao Manuel AI,pendrinho Alves. 
Rua Vasco da Gama. 66 - Alguei
rao - 2726 Mem Martins - T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 2-A. 

1<718 - Jose Agostinho Coelho e Silva. Atou
guia da Baleia - 2520 Peniche - Po. 
T. C. 60. U. 1. 31 . 

1721 - Rui Augusto Lima de Almeida 6a':l
tista. Rua Moreira de Sa, 15-3.° Esq. 
- 4100 Porto - (M) Po. T. 60. U. 
72. 94. 

1727 - Osvaldo Joao da Silva Branco. Rua 
Joao de Santarem, 11-1400 Lisboa 
- (M) Po. Fr. T. C. V. N. T10. 

1729 - Joaquim Anastacio de Sousa. Estrada 
Nacional. 10-2.°, Lote 1-1.0 Esq. Torre 
da Marinha-r2640 Seixal- (M) Po. 
Fr. Es. T. C. V. N. U. 6il. 1. 2-A. 

1730 - Eng. Jose M. Santos Coelho. Av. Vas
co da Gama. 177, Miramar-4415 
Carva!hos- (M) Po Fr. In. T. C. V. 
N. a partir de 1930. 60. 1. 2-A. Tema
tica de electricidade. 93. 

1732 - Eng. Jose Ant6nio Penteado Godinho 
Miranda. Av. de Roma, 62-5.0 Esq. 
- 1700 Lisboa - Po. Fr. In. Es. T . .::. 
N. U. 60. Nativos da India. 60. 1. 
Classicos. 

1733 - Antonio Joao M. N'lmes Croca. Rua 
do Cemiterio, 9. Cabegao - 7490 
Mora- (P) Po. T. C. N. U. 60. 3. 94. 
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1735 - Fernando Duarte Pina da Silva Ra
mos. Av. Conselheiro Ferreira Lobo. 
16 ric. Dt.°, Caxias - 27'80 Oeiras-
(P) Es. Fr. In. T. C. N. U. 50. 1. 
2. 18. 90. 94. 93. 92. 

1736 - Henrique Guilherme Ferreira FRro. 
Quinta da Carreira, lote 119-5." Dt.a 

S. Joao do Estoril- 2765 Estoril- · 
(M) Po. Fr. In. T. C. V. 60. N. 1. 60. 
U. 3. 90. 94. 

1737 - Manuel do Rosario Polyder. Av. Co
lumoano Bordalo Pinheiro, 95-1.~ Dt.o 
1000 Lisboa- (M) 60. N. U. 

1742 - Eng. Bernardo Augusto Pereira Leite 
dos Santos. Rua Ferreira Borges, n.O 
102-3.°-1300 lisboa- (M) C. 60. 
N. U. 

1743 - Joaquim Rodrig~ues. Rua Morais Soa
res, 48-4.° Ct.° -1900 Lisboa - (M ) 
Po. Fr. In. T. C. 60. 1. 2. 94. 

1748 - Jose Manuel Ferrari Bigares Careto. 
Castelo de Bode - 2300 Tomar-
(P) T. C. V. <N. U. 60. 1. 94. 

1750 - Jorge Morais Torres. Rua Gil Vicente, 
72-A-3000 Coimbra- (oM) N. 60. 
66. 67 B. Nat&;:ao. U. 13. 19. 21. 24. 
30. 50. 51. Po. Fr. In. Es. Dou em 
troca U. 60-3. 

1721 - Ant6nio Manuel Pimentel Perestrelo 
Cavaco. Rua Brigadeiro Correia Car
doso, 16-3000 Coimbra- (Mj Po. 
Fr. In. Es. T. C. V. 60. N. U. 1. 19. 
67B. Tematica de Basquetebol 90. 94. 

1760 -Joaquim Ant6nio da Costa Lopes. 
Rua Casal do Olival. Lote A 40-2.° 
Esq. oMassama. 2745 Queluz. (M) 
Po. Es. Fr. T. C. N. 60. 1. 2A. 94. 

1761 - Joao Manuel Pavao Ferreira. Rua da 
Quinta das Lavadeiras, 22, 8·.°-Ot.° 
1700 Usboa (P) In. Fr. T.C.v.N.U. 3 
T 29.90. 

1762 - Manuel Maria Ferreira. Rua D. Lufs 
Coutinho, 46. 1300 Lisboa (M) T. C. 
V. N. 

1764 - Manuel Ferreira Nobre Silva. Rua 
Amorim Rosa, 10-2.° - 2300 Tomar. 
(M) T. C. 60. N. U. 1. 2. Alguns 
de 3. 64. Tematicas. 90. 94. 

1767 - Joaquim Gomes Guimaraes. Rua Pa
dre Anchieta, 5-1.° Dt.o 2735 Cacem. 
(P) Po. T. C. 60. N. U. 1. 2A. 94. 
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1768 - Manuel Joao Borges de Madureira 
Pires. Rua da Junqueira, 11-1.° 4490 
P6voa de Varzim. (M) Po. Fr. In. 
T.C.V. 60.N.U.1.2.2A. T27. T44.T50. 

1773 - Lufs A. Ribeiro Lopes. Apartado 574. 
4009 POHTO CODEX (M) Po. Fr. In. 
Es. It. T.V.C.60.66. N.U.67B. 66.73.74. 
Carimbos 63-de 1.2.2A T11 (s6 64). 
T49 (s6 64. Moscovo 1980 e Los An
geles-1984). 90.94. Aut6grafos de T11 
e T49.76 de 3.72. Notas. 69. 

1775 - Ant6nio Ed'uardo Aguas dos Santos 
Gaspar. Avenida Bombeiros Volunta
rios, Lote III, 2.° Esq. Alges. 1415 
Lisboa. (P) In. Fr. T. C. N. 60. 1. 2.'\. 

1777 - Armenio Ramos Pereira. Rua Santo 
Ant6nio, 7-1.° 2200 Abrantes. (P) . 
Po. T. C. V. N. U. 60. 93. 94. 

1778 - Lufs Filipe da Ounha Ramos Pereira. 
Rua Santo Ant6nio, 7-1.°. 2200 Abran
tes. (P) Po. In. T. V. C. N. U. 60. 
93. 94. 

17,80 - Joao Candido Cordeiro. Rua Genera; 
Humberto Delgado, 64-1.0 3000 Coirn
bra (oM) Po. Fr. I., Es. T. C. N. U. 60 
1.3. Tematica Lenine. T7. T10. T27 . 
90.94. 

1-7082 - Arsenio Cristina ~reg6rio. Rua Infan
te D. Henrique, 98-1.° Dt.° 8500 ?or
timao. (M) Po. Fr. In. Es. T. N. U. 
60. 1. 2B. 2C. T10. Cosmos. 90. 94. 

1'783 - Prof. Victor Manuel Ferreira da Costa 
Nogueira. Rua Tomas da Anunciac;:ao, 
171-3.° 'Esq. 1300 Lisboa. (oM) Po. 
Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2A. T11. 94 . 
Llolini. 

1'Il03 - Fernando Mig·uel dos Santos Correia. 
Rua Jose Antunes dos Santos, 16 --
27,10 Sintra. (P) T. C. 60. N. U. 

1806 - Ant6nio Eleuterio Sucena do Carmo. 
Avelas do Caminho. 3780 Anadia. (M ; 
Po. <Fr. In . Es. T.N.U.60.64.65.66.67B. 
69.70.2B. 10A.54 T31.32. T44. 90.94. 

180£ - Jose Manuel Rebelo de Sousa. Rua 
Actor Isidoro, 10-2.° Dt.° - 1900 Lis
boa. (P) Es. Fr. In. It. T. 60. 1. 2A. 
U. por N. 38. 53. 90. 

1811 - Alcino Ferreira de Jesus. Couvelha. 
Paredes do Bairro. 3780 Anadia. (P) 
Po. T.C.V.N.U.60. 

18,13 - Armindo da Silva Ferreira de Matos. 
Miracambra - Macieira de Cambra. 
T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 2A. 3. 

1815 - Prof. Ant6nio Mario Pedro. Rua Dr. 
Joso Soares, 12-2.° Ot.°. 1600 lisboa. 
(A) Colecciona 60. N. de 1. Mores, 
Madeira, Cabo Verde. 2B. Guine-Bis
sau, S. Tome e Prfncipe. 2C. [n·dia. 
Macau. Timor. 16 Jersey, I de Man, 
Guernesey, Faroe. 19. 26. T27. Pr6-
-Patria e Pr6-Juventude (Sufc;:a). 60. 
U. de 1. 2 A. Macau. 16. 90. 92. 94. 
103 107. 111. Publifil. 

1817 - Jose Manuel Silva Azevedo. B. S. 
Joao, lote 6-1.° Esq. Rebelva - Car
cave los. 271l'5 Parede. 

1811'8 - Jose Paulo Allies. Rua de Pedrouvos, 
29-1,0 Dt.° - 1400 Lisboa (MIA) Fr. 
In. C. 60. N. Pec;:as filatelicas da 
T1. 90. 

1822 - Jose Manuel Belohior de Freitas Pe
reira. Avenida General Humberto Del
gado 5." casa. 4900 Viana do Cas
telo. (P) Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 
1. C." de 2C. Niassa. T27. 93. 

1823 - Lufs Manuel. Rua A. Bloco 24-C-4 
Dt.0 2745 Queluz Ocidental. (M) Po. 
T.C.V.N.U. 60.68.1,2B. T5. T7. T9. 
T10.94. 

1824 - Dr. Artur Luis Guerreiro da Silva. 
Av. Or. Miguel Bombarda, 67-1.° Esq. 
2710 Sintra. (P) Po. Fr. T. 60. N. 
U. 1. 2A. 5. 90. 93. 

1832 - Jaime de Oliveira Machado Ferreira 
dos Santos. A'll. Elias Garcia, 145-1.", 
1000 Lisboa. - (M) T. C. 60. N. U. 
1. 2A. 2B. 2C. 109. 21. 90. 93. 1D7. 

1837 - Joao Jose Alves Dias. Rua Francisco 
Andrade. 10, 1700 lisboa - (P/M) 
T. c. 60. U1. sobre carta. Carimbos 
mecAnicos de flAmulas de 1 (tudo 
sobre carta). 

1844 - Ant6nio Jose de Almeida Marques 
Bonina. Av. Padre Himalaia, 30-1.°. 
Oamaia. 2700 Amadora. - (A). T. c. 
V. N. 00. T14. 90. 

1845 - Ant6nio Manuel Ferreira dos Santos. 
Av. Elias Garcia, 145-1.°, 1000 Lisboa 
- (P) T. C. 60. N. U. 1. 94. 

1851 - Mario da Cruz Martins do Carmo. 
Rua Dr. Manuel Arriaga, 721.1.0 Fr. 
2745 Q·ueluz. (M) Po. T. C. V. N. 60. 
1. 2A 2B. 20. 90. 94. 

1854 - Dr. Man'uel Gonzalez Alves Valada
res. Urbanizavao da Portela, lote 59, 
11.° Dt.° - Moscavide. 1885 Lisboa 
(P) Po. Fr. Es. In. T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 3. (alguns pafses) 90. 93. 

1865 - Jose Ant6nio Amante da Costa. Fa
rol - 3S2D iMoimenta da Beira. (P) 
C.60. N. U. 

1867 - Dr. Ant6nio Miguel de Morais Bar
reto. Rua das Prac;:as, 43-2.° 01." -
1200 LlSBOA. C. 60. N. U. 

1876 - Helena Cristina ·P. M. Paiva Faria. 
Vivenda Ana Cristina-Praia da Sarra
-Gafanha da Nazare. 3000 flhavo -
(P) Po. Fr. T. 60. 1. 2A. 94. 

Hl77 - Constantino Jose Mendes de Azeve
do Ramos. Prac;:a Artur Portela, 7-1." 
·Esq. Benfica. 1'500 .Lisboa. (P) T. C. 
60. N. U. 

1879 - Ant6nio Batista de Almeida. Rua Ceo 
cllio de Sousa, 16-2.0 - 1200 Lisboa 
(Mo) Fr. T. C. V. 60. N. U. 1. 19. 21. 
Tematica Natal. 

1·881 - Jose Ant6nio de Jesus Rana, Tra
vessa dos Algarves, 2 - 1300 Lisboa 
(oM) Po. Es. T. 6D. N. U. 1. 15. 19. 
93. 106. 1iQ7. 

1882 - Altino da Rocha Pinho. Vila Nova -
Couto Cucujaes. 3720 Oliveira de 
Azemeis. (P/M) Po. Fr. Es. In. T. C. 
60. N. U. 3. 

Hl92 - Carlos Manuel Coelho Duarte. vai
donas, 88 - 2000 Santarem. (P) T. 
C. 60. N. U. 1. 94. 

1897 -Joaquim Franclim Rodrigues Ribeiro. 
Rua de Bouc;:as, 149 - Canidelo. 
4400 V. N. de Gaia. (M) Po. Es. Fr. 
In. T. 60. U. 3. 93. 94. 

1900 - Fernando Carlos Bettencourt Garcia 
Machado. Rua O. Dinis, '1.04. Estoril. 
(M) T. C. V. 60. N. U. 1. 2IA. 15. 16. 
19. 21. 28. 30. '50. 910. 93. 94. 

1903 -Manuel Lu.fs Batista Cruz. Estrada 
dos Ciprestes, 39-!oja. 2900 Setubal. 
(P) T. C. 60. N. U. 

1916 - Fernando Ferreira Esteves. Av. Born
beiros Voluntarios, lote 112-11.0 Dt.~ 
Alges - '1495 Lisboa. (P) C. 60. 
U. 1. 67. de 1. Aeromarcofilia de 1. 

1917 - Manuel DAmaso da Costa Ferreira. 
Rua Prof. Joaquim Vicente Franc;:a, 
60-2.0 - 2830 Barreiro. (P) Po. Fr. 
Es. 7. 60. N. U. 1. 2A. 3. 1 Classico. 
T5. T7. T10. 
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1735 - Fernando Duarte Pina da Silva Ra
mos. Av. Conselheiro Ferreira Lobo. 
16 ric. Dt.°, Caxias - 27'80 Oeiras-
(P) Es. Fr. In. T. C. N. U. 50. 1. 
2. 18. 90. 94. 93. 92. 

1736 - Henrique Guilherme Ferreira FRro. 
Quinta da Carreira, lote 119-5." Dt.a 

S. Joao do Estoril- 2765 Estoril- · 
(M) Po. Fr. In. T. C. V. 60. N. 1. 60. 
U. 3. 90. 94. 

1737 - Manuel do Rosario Polyder. Av. Co
lumoano Bordalo Pinheiro, 95-1.~ Dt.o 
1000 Lisboa- (M) 60. N. U. 

1742 - Eng. Bernardo Augusto Pereira Leite 
dos Santos. Rua Ferreira Borges, n.O 
102-3.°-1300 lisboa- (M) C. 60. 
N. U. 

1743 - Joaquim Rodrig~ues. Rua Morais Soa
res, 48-4.° Ct.° -1900 Lisboa - (M ) 
Po. Fr. In. T. C. 60. 1. 2. 94. 

1748 - Jose Manuel Ferrari Bigares Careto. 
Castelo de Bode - 2300 Tomar-
(P) T. C. V. <N. U. 60. 1. 94. 

1750 - Jorge Morais Torres. Rua Gil Vicente, 
72-A-3000 Coimbra- (oM) N. 60. 
66. 67 B. Nat&;:ao. U. 13. 19. 21. 24. 
30. 50. 51. Po. Fr. In. Es. Dou em 
troca U. 60-3. 

1721 - Ant6nio Manuel Pimentel Perestrelo 
Cavaco. Rua Brigadeiro Correia Car
doso, 16-3000 Coimbra- (Mj Po. 
Fr. In. Es. T. C. V. 60. N. U. 1. 19. 
67B. Tematica de Basquetebol 90. 94. 

1760 -Joaquim Ant6nio da Costa Lopes. 
Rua Casal do Olival. Lote A 40-2.° 
Esq. oMassama. 2745 Queluz. (M) 
Po. Es. Fr. T. C. N. 60. 1. 2A. 94. 

1761 - Joao Manuel Pavao Ferreira. Rua da 
Quinta das Lavadeiras, 22, 8·.°-Ot.° 
1700 Usboa (P) In. Fr. T.C.v.N.U. 3 
T 29.90. 

1762 - Manuel Maria Ferreira. Rua D. Lufs 
Coutinho, 46. 1300 Lisboa (M) T. C. 
V. N. 

1764 - Manuel Ferreira Nobre Silva. Rua 
Amorim Rosa, 10-2.° - 2300 Tomar. 
(M) T. C. 60. N. U. 1. 2. Alguns 
de 3. 64. Tematicas. 90. 94. 

1767 - Joaquim Gomes Guimaraes. Rua Pa
dre Anchieta, 5-1.° Dt.o 2735 Cacem. 
(P) Po. T. C. 60. N. U. 1. 2A. 94. 
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1768 - Manuel Joao Borges de Madureira 
Pires. Rua da Junqueira, 11-1.° 4490 
P6voa de Varzim. (M) Po. Fr. In. 
T.C.V. 60.N.U.1.2.2A. T27. T44.T50. 

1773 - Lufs A. Ribeiro Lopes. Apartado 574. 
4009 POHTO CODEX (M) Po. Fr. In. 
Es. It. T.V.C.60.66. N.U.67B. 66.73.74. 
Carimbos 63-de 1.2.2A T11 (s6 64). 
T49 (s6 64. Moscovo 1980 e Los An
geles-1984). 90.94. Aut6grafos de T11 
e T49.76 de 3.72. Notas. 69. 

1775 - Ant6nio Ed'uardo Aguas dos Santos 
Gaspar. Avenida Bombeiros Volunta
rios, Lote III, 2.° Esq. Alges. 1415 
Lisboa. (P) In. Fr. T. C. N. 60. 1. 2.'\. 

1777 - Armenio Ramos Pereira. Rua Santo 
Ant6nio, 7-1.° 2200 Abrantes. (P) . 
Po. T. C. V. N. U. 60. 93. 94. 

1778 - Lufs Filipe da Ounha Ramos Pereira. 
Rua Santo Ant6nio, 7-1.°. 2200 Abran
tes. (P) Po. In. T. V. C. N. U. 60. 
93. 94. 

17,80 - Joao Candido Cordeiro. Rua Genera; 
Humberto Delgado, 64-1.0 3000 Coirn
bra (oM) Po. Fr. I., Es. T. C. N. U. 60 
1.3. Tematica Lenine. T7. T10. T27 . 
90.94. 

1-7082 - Arsenio Cristina ~reg6rio. Rua Infan
te D. Henrique, 98-1.° Dt.° 8500 ?or
timao. (M) Po. Fr. In. Es. T. N. U. 
60. 1. 2B. 2C. T10. Cosmos. 90. 94. 

1'783 - Prof. Victor Manuel Ferreira da Costa 
Nogueira. Rua Tomas da Anunciac;:ao, 
171-3.° 'Esq. 1300 Lisboa. (oM) Po. 
Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2A. T11. 94 . 
Llolini. 

1'Il03 - Fernando Mig·uel dos Santos Correia. 
Rua Jose Antunes dos Santos, 16 --
27,10 Sintra. (P) T. C. 60. N. U. 

1806 - Ant6nio Eleuterio Sucena do Carmo. 
Avelas do Caminho. 3780 Anadia. (M ; 
Po. <Fr. In . Es. T.N.U.60.64.65.66.67B. 
69.70.2B. 10A.54 T31.32. T44. 90.94. 

180£ - Jose Manuel Rebelo de Sousa. Rua 
Actor Isidoro, 10-2.° Dt.° - 1900 Lis
boa. (P) Es. Fr. In. It. T. 60. 1. 2A. 
U. por N. 38. 53. 90. 

1811 - Alcino Ferreira de Jesus. Couvelha. 
Paredes do Bairro. 3780 Anadia. (P) 
Po. T.C.V.N.U.60. 

18,13 - Armindo da Silva Ferreira de Matos. 
Miracambra - Macieira de Cambra. 
T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 2A. 3. 

1815 - Prof. Ant6nio Mario Pedro. Rua Dr. 
Joso Soares, 12-2.° Ot.°. 1600 lisboa. 
(A) Colecciona 60. N. de 1. Mores, 
Madeira, Cabo Verde. 2B. Guine-Bis
sau, S. Tome e Prfncipe. 2C. [n·dia. 
Macau. Timor. 16 Jersey, I de Man, 
Guernesey, Faroe. 19. 26. T27. Pr6-
-Patria e Pr6-Juventude (Sufc;:a). 60. 
U. de 1. 2 A. Macau. 16. 90. 92. 94. 
103 107. 111. Publifil. 

1817 - Jose Manuel Silva Azevedo. B. S. 
Joao, lote 6-1.° Esq. Rebelva - Car
cave los. 271l'5 Parede. 

1811'8 - Jose Paulo Allies. Rua de Pedrouvos, 
29-1,0 Dt.° - 1400 Lisboa (MIA) Fr. 
In. C. 60. N. Pec;:as filatelicas da 
T1. 90. 

1822 - Jose Manuel Belohior de Freitas Pe
reira. Avenida General Humberto Del
gado 5." casa. 4900 Viana do Cas
telo. (P) Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 
1. C." de 2C. Niassa. T27. 93. 

1823 - Lufs Manuel. Rua A. Bloco 24-C-4 
Dt.0 2745 Queluz Ocidental. (M) Po. 
T.C.V.N.U. 60.68.1,2B. T5. T7. T9. 
T10.94. 

1824 - Dr. Artur Luis Guerreiro da Silva. 
Av. Or. Miguel Bombarda, 67-1.° Esq. 
2710 Sintra. (P) Po. Fr. T. 60. N. 
U. 1. 2A. 5. 90. 93. 

1832 - Jaime de Oliveira Machado Ferreira 
dos Santos. A'll. Elias Garcia, 145-1.", 
1000 Lisboa. - (M) T. C. 60. N. U. 
1. 2A. 2B. 2C. 109. 21. 90. 93. 1D7. 

1837 - Joao Jose Alves Dias. Rua Francisco 
Andrade. 10, 1700 lisboa - (P/M) 
T. c. 60. U1. sobre carta. Carimbos 
mecAnicos de flAmulas de 1 (tudo 
sobre carta). 

1844 - Ant6nio Jose de Almeida Marques 
Bonina. Av. Padre Himalaia, 30-1.°. 
Oamaia. 2700 Amadora. - (A). T. c. 
V. N. 00. T14. 90. 

1845 - Ant6nio Manuel Ferreira dos Santos. 
Av. Elias Garcia, 145-1.°, 1000 Lisboa 
- (P) T. C. 60. N. U. 1. 94. 

1851 - Mario da Cruz Martins do Carmo. 
Rua Dr. Manuel Arriaga, 721.1.0 Fr. 
2745 Q·ueluz. (M) Po. T. C. V. N. 60. 
1. 2A 2B. 20. 90. 94. 

1854 - Dr. Man'uel Gonzalez Alves Valada
res. Urbanizavao da Portela, lote 59, 
11.° Dt.° - Moscavide. 1885 Lisboa 
(P) Po. Fr. Es. In. T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 3. (alguns pafses) 90. 93. 

1865 - Jose Ant6nio Amante da Costa. Fa
rol - 3S2D iMoimenta da Beira. (P) 
C.60. N. U. 

1867 - Dr. Ant6nio Miguel de Morais Bar
reto. Rua das Prac;:as, 43-2.° 01." -
1200 LlSBOA. C. 60. N. U. 

1876 - Helena Cristina ·P. M. Paiva Faria. 
Vivenda Ana Cristina-Praia da Sarra
-Gafanha da Nazare. 3000 flhavo -
(P) Po. Fr. T. 60. 1. 2A. 94. 

Hl77 - Constantino Jose Mendes de Azeve
do Ramos. Prac;:a Artur Portela, 7-1." 
·Esq. Benfica. 1'500 .Lisboa. (P) T. C. 
60. N. U. 

1879 - Ant6nio Batista de Almeida. Rua Ceo 
cllio de Sousa, 16-2.0 - 1200 Lisboa 
(Mo) Fr. T. C. V. 60. N. U. 1. 19. 21. 
Tematica Natal. 

1·881 - Jose Ant6nio de Jesus Rana, Tra
vessa dos Algarves, 2 - 1300 Lisboa 
(oM) Po. Es. T. 6D. N. U. 1. 15. 19. 
93. 106. 1iQ7. 

1882 - Altino da Rocha Pinho. Vila Nova -
Couto Cucujaes. 3720 Oliveira de 
Azemeis. (P/M) Po. Fr. Es. In. T. C. 
60. N. U. 3. 

Hl92 - Carlos Manuel Coelho Duarte. vai
donas, 88 - 2000 Santarem. (P) T. 
C. 60. N. U. 1. 94. 

1897 -Joaquim Franclim Rodrigues Ribeiro. 
Rua de Bouc;:as, 149 - Canidelo. 
4400 V. N. de Gaia. (M) Po. Es. Fr. 
In. T. 60. U. 3. 93. 94. 

1900 - Fernando Carlos Bettencourt Garcia 
Machado. Rua O. Dinis, '1.04. Estoril. 
(M) T. C. V. 60. N. U. 1. 2IA. 15. 16. 
19. 21. 28. 30. '50. 910. 93. 94. 

1903 -Manuel Lu.fs Batista Cruz. Estrada 
dos Ciprestes, 39-!oja. 2900 Setubal. 
(P) T. C. 60. N. U. 

1916 - Fernando Ferreira Esteves. Av. Born
beiros Voluntarios, lote 112-11.0 Dt.~ 
Alges - '1495 Lisboa. (P) C. 60. 
U. 1. 67. de 1. Aeromarcofilia de 1. 

1917 - Manuel DAmaso da Costa Ferreira. 
Rua Prof. Joaquim Vicente Franc;:a, 
60-2.0 - 2830 Barreiro. (P) Po. Fr. 
Es. 7. 60. N. U. 1. 2A. 3. 1 Classico. 
T5. T7. T10. 
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1919 - Gilberto Casimiro Carvalho Vaz. Rua 
D. Carlos 1. 11-5.0 m.o - 8500 Por
timao. (M) Po. Fr. In. C. 60. N. 1. 2A. 
T1. T41 . 90. 93. 

1922 - Antonio da Piedade de Sousa. Rua 
Eduardo Coelho, 102-4.°. 3000 Coim
bra. (M) C. 60. N. U. 1. 2B e 2C 
ate a Independ€lncia. 94. 

1956 - Vitor Manuel Reis. Rua Marechal Sal
danha, 28 c/v. Queijas. 2795 Linda
-A-Velha. (P) In. 60. N. U. 3. 

2460 - Fagerang Amold. Rua Diogo Cao, 3. 
Bairro do Rosario. 2750 CASCAIS. 
(M) T.C.V.60.N.U. 

2661 - Jose Canlos dos Santos da Luisa (P) 
Po.T.60.U.1.94.· Travessa do Marme
leiro. 6-8 - 3000 COIMBRA. 

2666 - Vilor Manuel Gervasio Marques. Av. 
Eng. Arantes e Oliveira, lote 2.8.°. E. 
1900' Lisboa. (M) T. C. 60. N. U. 1. 
16. 30. 50. 92. 

2667 - Joao Henrique Sequeira de lemos. 
Av. ·0 . Joao I, 31-2.° Esq. 2500 Alma
da. (A) In. Fr. T. C. 60. N. Tematicas: 
Poupanca. Direito. Crianca. Carros. 
Mitologia. 90. 94. 

2668 - Alfredo Farinha Lopes Tavares. Rua 
Eca Queiroz, 4-1 .° m.o 26715 Odivelas. 
(M) T. C. 60. N. U. 94. 

2669 - Joaquim Neves Anjos. Rua Aquiles 
Machado. Lole 4-6.° D.to 1900 Usboa. 
(P) Fr. In. T. C. V. 60. U. 1. 3. 60. 
Carles com franq.uia. 90. 97. 

2670 - Jose Luis da Silva Santos. Rua S. 
Francisco Xavier, 24 sic D.to, S.ta Ma
ria de Azoia, 2625 P.6voa de S.t" Iria. 
(P) T. C. V. 60. N. U. 

2671 - AI·berto Monteiro. Rua .capitiio Leitao. 
lote 7-1.° Dt.° 2775 Parede. T. C. V. 
60. N. U. 

2674 - Maria Justina Malta Galviio Patacho 
de Aguiar. Rua das Garridas, n.O 1. 
1'500 Lisboa. (P) Fr. In. Es. T. C. V. 
60. N. U. 

26715 - Jose Antonio Pais Machado. Rua N." 
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Sr: de Fatima - Aguieira - 3520 
Nelas. (M) Po. Fr. In. Es. T. C. 60. 
N. U. 

2676 - Maria Carla RIbeIro Kullberg. Rua 
Gomes AmorIm, n.' 9. 2710 SINTRA. 
Po.Fr.ln. 

2678 - Eng. Antonio Correia Abnantes
Aguada de Cima. 3750 AGUEDA. (M) 
T.C.V.60.N.U.1 . Macau. 73 de 1.94. 

2680 - Carlos Duarte Simoes Pareifa. Rua 
-da Graca, .2-E, 1.0 Esq.' 1100 L1SBOA. 
Po.Fr.-In.T.C.60.N.U .1.94. 

REP. POP. DE ANGOLA 

2328 - Alberto Trindade Vargues. Tecnico 
da Introaco. Caixa <Postal, 83, S. M . 
E. A/c da Diamang. Dundo. Lunda 
Norte. (M) Po. T. 60. IN. U. 3. 76. 90. 

4LEMANHA OCIDENTAL 

2&79 - Brian Me Ginley. Perathonerstra, se, 
23.0 - 8000 MUNCHEN 90.ln.60.1.47. 

POL6NIA 

2677 - Tomasz Wojas. ul. Proszowska 3. PL 
- 32 700 BOCHNIA. In.T.60.N.1. Aco
·res. Madeira. Europa CEPT.90.97. 

DE LUTO 

~ com profunda oonsternacao que ·regis
t.amos ter ,deixado ·0 nosso con¥ivio. 0 
Dr. Antonio Marcal Correa Nunes. 

A Fi·lateHa portuguesa perdeu urn dos 
seus mais notaveis cultores e 0 Clube 
Filatelico de ,P.ortugal urn dos seus mais 
prestigiados consocios 19 Amigo. 

Filatelista eminente, medico. exerceu a sua 
'ProHssao em Macau. durante largos a·.lOS. 
Foi Presidente ·C:a Federacao Portuguesa· de 
Fihitte!ia. iniciando-se no seu mandato urn 
periodo muito positivo deste organismo. 
En're as suas co!eccoes distinguiu-se a de 
Macau - Ulll dos melhores conjuntos espe
ciaJ.iZiados deste territorio jamais conse
guido - del!entora dos mais ·elel/looos gan'ar
does. 

Coleccionador ·estudloso. com largos 
conhec:mentos, em particular, dos 'sectones 
de Macau. China e PortugaL 

Homem de Hno trato a grande sensibi,li
dade de quem lamentamos profundamente 
a perda. 

A Familia ,enlutada e em particular ao 
nosso colega. Dr. A. M. Correa Nunes, apre
sentamos sentidas condolencias . 

, 

ANUNCIOS ECONOMICOS 

TABELA DE PUBLICI DADE : CAD A L1NHA 30$00 

Precario de Sobrescritos do Primeiro Oia 
de Portugal - Se colecciona os envelopes 
editados -pelos correios (ou pensa coleccio
nar), todos com series com:p letas, nao deixe 
de solicitar este precario. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Aainha. 

Pedro Ros y Pujol. Prolllidencia 11-115 B. 
2." 3: 08024 Barcelona. Espanha. Deseja 
trocar selas usados. R'esponde a todas as 
cartas que contenham selos. Corresponden
cia em espanhol, ing/€ls. frances. portugues 
e Italiano. 

Tiras plasticas e classificadores - E todo 
o restante material filatelico.Em distribuic;i!o 
gratuita, 'urn precario que Ihe sera remetido 
com todo 0 prazer. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas daRainha. 

Desejo por troca selos novos de Port·ugal. 
Ofereco 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 clsssicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo albuns 
e material filatelico. A. Borges Brito -
2830 Barreiro - Portugal - Telef. 2072329. 

TEMOS EM .. STOCK .. MILHARES DE S~
RIES -ESTRANG,EIRAS NOVAS - Todos os 
parses, todos os tern as. Oenteadas. neo den
teadas. Blocos. Qualquer que seja 0 pars 
ou 0 tema que colecciona, experimente en
viar-nos a sua Iista de faltas. Filatelia S~
GIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Voce que sabe escolher ... ,pois claro! Es
colhe folhas em formato internacional nos 
model os Normal. Extra ou Luxo, para mon
tagem das suas eolecvoes, editadas por 
Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas 
da 'Rainha. Amostras contra esc. 80$00 para 
despesas, logo deduzidos na primeira com
!=ra. 

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

Par 400$00 de va~or facial de Portugal. 
Acores e Madeira. Sellas e blocos novos. 
Europa 1980 a 1984, dou 30 F!F . . (facial) em 
Sellas no~os die Franca ('quadras) - DEL
NEUv.J.LLE, 9 - Quai Boverie - 4020 LIege 
- BelgIque. 

Se e revendedor - Temos em distribui
c;:ao gratuita urn prec;:ario de pacotes com 
selos, tematicos e outros, alem de todo 0 
material matelico, e que natural mente Ihe 
interessa. Sergio W. de Sousa Simoes -
2500 Caldas da Rainha. 

Procuro correspondentes em todo 0 Mun
do. Ofereca selos, ROC, subrescritos espe
ciais, postais, etc. da U.R.S.S .• selos da Mon
g61ia, Vietnam, Coreia e Alemanha Oriental, 
!postais desde 1920. Moedas e selos da 
Est6nia 1913-1943. Preciso de selos novos de 
·fauna, barcos, pintura e desporto. :Discos LP. 
Postais. Andy Kirss. P.O. Box 1'06 Kingissepa 
- 203300 Est6nia - U.R.S.S. 

Procuro Portugal, Acores, Madeira. Espa
nha e Andorra Espanhola. Novos sem char
neira, novidades e mancolistas. Dou tudo 
de Israel e parses da -Europa por mancol tao 
Correspondencia via aerea. HERMANN. 20101 
Karmiel. POB 1'67. Israel. 
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1919 - Gilberto Casimiro Carvalho Vaz. Rua 
D. Carlos 1. 11-5.0 m.o - 8500 Por
timao. (M) Po. Fr. In. C. 60. N. 1. 2A. 
T1. T41 . 90. 93. 

1922 - Antonio da Piedade de Sousa. Rua 
Eduardo Coelho, 102-4.°. 3000 Coim
bra. (M) C. 60. N. U. 1. 2B e 2C 
ate a Independ€lncia. 94. 

1956 - Vitor Manuel Reis. Rua Marechal Sal
danha, 28 c/v. Queijas. 2795 Linda
-A-Velha. (P) In. 60. N. U. 3. 

2460 - Fagerang Amold. Rua Diogo Cao, 3. 
Bairro do Rosario. 2750 CASCAIS. 
(M) T.C.V.60.N.U. 

2661 - Jose Canlos dos Santos da Luisa (P) 
Po.T.60.U.1.94.· Travessa do Marme
leiro. 6-8 - 3000 COIMBRA. 

2666 - Vilor Manuel Gervasio Marques. Av. 
Eng. Arantes e Oliveira, lote 2.8.°. E. 
1900' Lisboa. (M) T. C. 60. N. U. 1. 
16. 30. 50. 92. 

2667 - Joao Henrique Sequeira de lemos. 
Av. ·0 . Joao I, 31-2.° Esq. 2500 Alma
da. (A) In. Fr. T. C. 60. N. Tematicas: 
Poupanca. Direito. Crianca. Carros. 
Mitologia. 90. 94. 

2668 - Alfredo Farinha Lopes Tavares. Rua 
Eca Queiroz, 4-1 .° m.o 26715 Odivelas. 
(M) T. C. 60. N. U. 94. 

2669 - Joaquim Neves Anjos. Rua Aquiles 
Machado. Lole 4-6.° D.to 1900 Usboa. 
(P) Fr. In. T. C. V. 60. U. 1. 3. 60. 
Carles com franq.uia. 90. 97. 

2670 - Jose Luis da Silva Santos. Rua S. 
Francisco Xavier, 24 sic D.to, S.ta Ma
ria de Azoia, 2625 P.6voa de S.t" Iria. 
(P) T. C. V. 60. N. U. 

2671 - AI·berto Monteiro. Rua .capitiio Leitao. 
lote 7-1.° Dt.° 2775 Parede. T. C. V. 
60. N. U. 

2674 - Maria Justina Malta Galviio Patacho 
de Aguiar. Rua das Garridas, n.O 1. 
1'500 Lisboa. (P) Fr. In. Es. T. C. V. 
60. N. U. 

26715 - Jose Antonio Pais Machado. Rua N." 
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Sr: de Fatima - Aguieira - 3520 
Nelas. (M) Po. Fr. In. Es. T. C. 60. 
N. U. 

2676 - Maria Carla RIbeIro Kullberg. Rua 
Gomes AmorIm, n.' 9. 2710 SINTRA. 
Po.Fr.ln. 

2678 - Eng. Antonio Correia Abnantes
Aguada de Cima. 3750 AGUEDA. (M) 
T.C.V.60.N.U.1 . Macau. 73 de 1.94. 

2680 - Carlos Duarte Simoes Pareifa. Rua 
-da Graca, .2-E, 1.0 Esq.' 1100 L1SBOA. 
Po.Fr.-In.T.C.60.N.U .1.94. 

REP. POP. DE ANGOLA 

2328 - Alberto Trindade Vargues. Tecnico 
da Introaco. Caixa <Postal, 83, S. M . 
E. A/c da Diamang. Dundo. Lunda 
Norte. (M) Po. T. 60. IN. U. 3. 76. 90. 

4LEMANHA OCIDENTAL 

2&79 - Brian Me Ginley. Perathonerstra, se, 
23.0 - 8000 MUNCHEN 90.ln.60.1.47. 

POL6NIA 

2677 - Tomasz Wojas. ul. Proszowska 3. PL 
- 32 700 BOCHNIA. In.T.60.N.1. Aco
·res. Madeira. Europa CEPT.90.97. 

DE LUTO 

~ com profunda oonsternacao que ·regis
t.amos ter ,deixado ·0 nosso con¥ivio. 0 
Dr. Antonio Marcal Correa Nunes. 

A Fi·lateHa portuguesa perdeu urn dos 
seus mais notaveis cultores e 0 Clube 
Filatelico de ,P.ortugal urn dos seus mais 
prestigiados consocios 19 Amigo. 

Filatelista eminente, medico. exerceu a sua 
'ProHssao em Macau. durante largos a·.lOS. 
Foi Presidente ·C:a Federacao Portuguesa· de 
Fihitte!ia. iniciando-se no seu mandato urn 
periodo muito positivo deste organismo. 
En're as suas co!eccoes distinguiu-se a de 
Macau - Ulll dos melhores conjuntos espe
ciaJ.iZiados deste territorio jamais conse
guido - del!entora dos mais ·elel/looos gan'ar
does. 

Coleccionador ·estudloso. com largos 
conhec:mentos, em particular, dos 'sectones 
de Macau. China e PortugaL 

Homem de Hno trato a grande sensibi,li
dade de quem lamentamos profundamente 
a perda. 

A Familia ,enlutada e em particular ao 
nosso colega. Dr. A. M. Correa Nunes, apre
sentamos sentidas condolencias . 

, 

ANUNCIOS ECONOMICOS 

TABELA DE PUBLICI DADE : CAD A L1NHA 30$00 

Precario de Sobrescritos do Primeiro Oia 
de Portugal - Se colecciona os envelopes 
editados -pelos correios (ou pensa coleccio
nar), todos com series com:p letas, nao deixe 
de solicitar este precario. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Aainha. 

Pedro Ros y Pujol. Prolllidencia 11-115 B. 
2." 3: 08024 Barcelona. Espanha. Deseja 
trocar selas usados. R'esponde a todas as 
cartas que contenham selos. Corresponden
cia em espanhol, ing/€ls. frances. portugues 
e Italiano. 

Tiras plasticas e classificadores - E todo 
o restante material filatelico.Em distribuic;i!o 
gratuita, 'urn precario que Ihe sera remetido 
com todo 0 prazer. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas daRainha. 

Desejo por troca selos novos de Port·ugal. 
Ofereco 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 clsssicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo albuns 
e material filatelico. A. Borges Brito -
2830 Barreiro - Portugal - Telef. 2072329. 

TEMOS EM .. STOCK .. MILHARES DE S~
RIES -ESTRANG,EIRAS NOVAS - Todos os 
parses, todos os tern as. Oenteadas. neo den
teadas. Blocos. Qualquer que seja 0 pars 
ou 0 tema que colecciona, experimente en
viar-nos a sua Iista de faltas. Filatelia S~
GIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Voce que sabe escolher ... ,pois claro! Es
colhe folhas em formato internacional nos 
model os Normal. Extra ou Luxo, para mon
tagem das suas eolecvoes, editadas por 
Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas 
da 'Rainha. Amostras contra esc. 80$00 para 
despesas, logo deduzidos na primeira com
!=ra. 

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

Par 400$00 de va~or facial de Portugal. 
Acores e Madeira. Sellas e blocos novos. 
Europa 1980 a 1984, dou 30 F!F . . (facial) em 
Sellas no~os die Franca ('quadras) - DEL
NEUv.J.LLE, 9 - Quai Boverie - 4020 LIege 
- BelgIque. 

Se e revendedor - Temos em distribui
c;:ao gratuita urn prec;:ario de pacotes com 
selos, tematicos e outros, alem de todo 0 
material matelico, e que natural mente Ihe 
interessa. Sergio W. de Sousa Simoes -
2500 Caldas da Rainha. 

Procuro correspondentes em todo 0 Mun
do. Ofereca selos, ROC, subrescritos espe
ciais, postais, etc. da U.R.S.S .• selos da Mon
g61ia, Vietnam, Coreia e Alemanha Oriental, 
!postais desde 1920. Moedas e selos da 
Est6nia 1913-1943. Preciso de selos novos de 
·fauna, barcos, pintura e desporto. :Discos LP. 
Postais. Andy Kirss. P.O. Box 1'06 Kingissepa 
- 203300 Est6nia - U.R.S.S. 

Procuro Portugal, Acores, Madeira. Espa
nha e Andorra Espanhola. Novos sem char
neira, novidades e mancolistas. Dou tudo 
de Israel e parses da -Europa por mancol tao 
Correspondencia via aerea. HERMANN. 20101 
Karmiel. POB 1'67. Israel. 
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Europa de Leste. Of ere yO aos melhores 
preyos series novas tematicas ou outras, 
incluindo novidades. F. Loureiro, Rua Eng.o 
Ferreira Mesquita, lote A' - 1.° D - 1000 
Lisboa. 

Jorge Vieira, Avenida da Boavista, 713-4.° 
Dt.° - 4110 Porto. Pretende por compra ou 
troca selos 'perfurados de Inglaterra, Fran
va, Portugal e .Ex.coI6nias. Base de compra 
10 % de catalogo. Tambem pretende por tro
ca ouo compra: provas, erros, «especimens .. 
e cartas pra-filatelicas ate 1930. 

Deseja trocar selos exclusivamente usa
dos com todo 0 mundo. Correspondl3ncia 
em Espanhol, Portugul3s, Frances, Ingll3s e 
Italiano. Pedro Ros Y Pujol. Providencia 11-
-1'S .s 2.° 3.", Barcelona 24 - Espana. 

Compro e vendo selos novos e usados, 
Portugal e Col6nias, Novos Parses Lingua 
Lusa e Estrangeiros, assim como todos os 
Temas, Blocos, Sobrescritos, etc. Hemeta 
Listas em duplicado e selo 16$00 para res
posta a: Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 
43-2.°, Dto. - 1500 Lisboa - Telef. 184816. 

Selos novos em circulavao - Em liqui
davao dos seus pedidos de selos ou mate
rial fiI ate Ii co, pode enviar-nos selos das 
emissoes de Portugal, para uso na corres
pondl3ncia. Uma boa ocasiao para desfazer
-se do que tiver a mais. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da Rainha. 

Folhinhas com os mais belos carimbos 
de Portugal - Estavam editadas ate final 
de 1980, 457 folhinhas 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
tribuivao um catalogo-pret;:ario, que enviare
mos gratis a simples Ipedido, bem como 
amostras para quem nao as conheva. Ser
gio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

MOEDAS da India Portuguesa, algumas 
nao circuladas. SELOS da India, Movambi
que, Timor, novos e usados, Pacotes, Maxi
mos e FDC. 

L. M. de Noronha, Homeopata 
Rua Alexandre Herculano, 19-5.° 
1200 Lisboa, Tele!: 557'527. 
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NoS NAO V.END,EMOS APENAS PACOT'ES 
DE TIRAS PLASTICAS, DAMOS TAMBEM! 
Igua!mente classificadores, e pacotes de 
selos tematicos (mais de duas dezenas de 
temas diferentesl). Peva a circular "QUERO 
RECEBER COMPLETAMENTE GRATIS ... Fila
telia SERGIO W. DE SOUSA SIMoES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

VENDO: FDCs, postais maximos, carimbos. 
cartas antigas, correio aereo, provas, erros, 
ensaios, pre-filatelia, inteiros postais, B. F. 
e outros. 

COMPRO: Pre-tilatela, cartas e postais ma
ximos antigos, erros, provas, ensaios, etc. 
Pago bons prevos. 

Felix da Costa IIha - Bairro da Ponte-
Telef. 44429 - 2065 Alcoentre. 

Greetings from Portugal! I sell mint and 
used complete 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, 
Michel,Gibbons and Yvert catalogs. Thank 
you. 

Send, please, your requests to Pedro Jose 
Waddington Peters - Av. Joao Crisostomo, 
81-4.° -1 000 Lisboa (Portugal). 

Troco. Por 1'00/200 selos de Portugal dou 
125/250 de todo 0 Mundo. Rudolf Bonm. 
Neuer Hieb 5, 0-3550 Marburg. Alemanha. 

Sobrescritos do Clube compro qualquer 
quantidade. LEAL CRO. Av. Joao XXI. 43-2.° 
Dt.° 1000 Lisboa. 

Me interesas cartas rpre-filatelicas de Por
tugal. Compro 0 cambio por novedades 
Espana. Enviar ,fotocopias y Iistas precios. 
G. Martin - Apartado 436. Vigo - Espana. 

Pre(fario de series completas novas de 
Por~ugal - Abrangendo 0 rperrodo de 1953 
a 1980, e muitas anteriores. Envia-se gratis. 
Sergio W. de Sousa Simoes - 25100 Caldas 
da Rainha 

Selos vendo e compro, novos e usados, 
Continente e ex-coI6nias. Bons Prevos. M. 
Leitao. Rua H. Lote 19-1.° Frenta. Casal 
S. 'Bras, 2700 Amadora. 

Pacotes com selos tematicos e por par
ses - 0 mais completo con junto de temas 
jamais apresentado. Soli cite prevario. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

FREE - Send your name, adress, age, 
hobbies for Circuit exchange quickly. Only 
pay a free subscription US$1. (3 IRC) for a 
year (Portugal) for my 'postage. Ask to Cris
nacumar Jaientilal P. O. Box, 74 In'hambane, 
Moyambique. 

Troco 100/100 e sereis novas. Visitas do 
Papa Joao ,Paulo II a Portugal e a outras 
parte do mundo. Piotr. Maciag. UI. Stalin
gradu 126. L-90-764 L6dz. POLSKA. 

Novas emissoes de todo 0 mundo por 
parses e temas - Esta e ,uma das nossas 
grandes especialidadesl Melhores prevos e 
desejo de servir bem. Pec;:a circular de ins
crivao prontamente enviada. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Rainha. 

Procuro cartas antigas, inteiros ",ostais 
antigos e selos antigos de melhor categoria 
de Timor, Macau e S. Tome, s6 selos usa· 
dos. Agradecia q.ue escrevessem em lingua 
inglesa ou alema. Resposta a MARKUS 
BUSCHE, AL T·ZEILSHEIM 44.0-6230 FRANK
FURT 1M. SO, ALEMANHA FEDERAL 

PRIEQARIO TEMATICO - Desde Arqueo
logia, Arte, Astro, Aves, Aviavao, ate Tea
tro, Tecnologia, Transportes, Turismo, Tele· 
comunicavoes, Uniformes, Verculos Motori
zados, e Xadrez, de tudo vai encontrar no 
prevario tematico agora em distribuivao. Sao 
mais de 100 rparses, cerca de 80 temas, e 
8000 series novas descriminadas. Enviamos 
gratis para Portugal. Para 0 estrangeiro, re
meter 0 equivalente a $2.00 USA 'Para por
tes, mesmo em notas ou series novas. Fila
telia SERGIO W. DE SOUSA S·IMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Para venda, disponho de selos novos e 
usados de Portugal. em series completas e 
isolados, blocos e envelopes de 1.° dia, 
assim como classificadores estrangeiros de 
varios tamanhos. S6 a colecconadores. Pe
didos a Pedro Jose Waddington Peters
Av. Joao Cris6stomo, 81-4.°-1000 LlSBOA. 

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

Telefones: 5540.s7, 534512 
Residl3ncia: 55 705 27 

Cherche corresp. echo thematique 
Ceramique-Porcelaine. 
F. Palma Leal - C. Palma Baixo 4-7B 
1600 Lisboa 

PREQARIO POR PAISES - Se V. colec
ciona qualquer pars 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 te
mas, num total de cerca de 6000 s~ries 
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 CALD'AS DA RAINHA. 

A. MlASCARENHAS PEREmA 
R. Artur Ferreira da Silva, 2-2.0 Dt.° 
11885 oMoscavide 
liROCO - COMARQ - VENDO 
INTEIROS POSTAIS E NAO So. RESPON· 

DO SEMPBE A TOOAS AS RESPOSTAS 
DEVID:.AJMENT'E '~.AJLORIZADAS . 

Desejo trocas. Base Yvert. Sinforiano 
Sarda. Avda. Pere el Cerimonios n.O e3 A, 
4.0J8.0 - -Reus -Espanha. 

Estou interessado em pevas filatelicas 
cirouladas com selos de Camoes. 

Resposta a secretaria do Clu,be ao n.O 30. 

Pretendo peyas filatelicas que contenham 
carimbos, e, que possam servir para uma 
colecc;:ao tematica que tem p~r tema «A Luz 
e as Trevas». ReSiposta ao C. F. P. 300. 

COMPRO - T,ROCO - Pec;:as circuladas da 
Companhia de Moc;:ambique, Niassa, Lourenc;:o 
Marq.ues, Quelimane, Kionga, Zambezia. Res
pondo sempre: Paulo Sa lMaohado - Rua 
Oireita das Campinas, 33 - 4100 PORTO. 

Vendo colecc;:ao, adiantada de Conchas. 
Respondo sempre. Oetalhes em fotoc6pia. 
Resposta a es.teBoletim ao n.O , 300. 
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Europa de Leste. Of ere yO aos melhores 
preyos series novas tematicas ou outras, 
incluindo novidades. F. Loureiro, Rua Eng.o 
Ferreira Mesquita, lote A' - 1.° D - 1000 
Lisboa. 

Jorge Vieira, Avenida da Boavista, 713-4.° 
Dt.° - 4110 Porto. Pretende por compra ou 
troca selos 'perfurados de Inglaterra, Fran
va, Portugal e .Ex.coI6nias. Base de compra 
10 % de catalogo. Tambem pretende por tro
ca ouo compra: provas, erros, «especimens .. 
e cartas pra-filatelicas ate 1930. 

Deseja trocar selos exclusivamente usa
dos com todo 0 mundo. Correspondl3ncia 
em Espanhol, Portugul3s, Frances, Ingll3s e 
Italiano. Pedro Ros Y Pujol. Providencia 11-
-1'S .s 2.° 3.", Barcelona 24 - Espana. 

Compro e vendo selos novos e usados, 
Portugal e Col6nias, Novos Parses Lingua 
Lusa e Estrangeiros, assim como todos os 
Temas, Blocos, Sobrescritos, etc. Hemeta 
Listas em duplicado e selo 16$00 para res
posta a: Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 
43-2.°, Dto. - 1500 Lisboa - Telef. 184816. 

Selos novos em circulavao - Em liqui
davao dos seus pedidos de selos ou mate
rial fiI ate Ii co, pode enviar-nos selos das 
emissoes de Portugal, para uso na corres
pondl3ncia. Uma boa ocasiao para desfazer
-se do que tiver a mais. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da Rainha. 

Folhinhas com os mais belos carimbos 
de Portugal - Estavam editadas ate final 
de 1980, 457 folhinhas 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
tribuivao um catalogo-pret;:ario, que enviare
mos gratis a simples Ipedido, bem como 
amostras para quem nao as conheva. Ser
gio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

MOEDAS da India Portuguesa, algumas 
nao circuladas. SELOS da India, Movambi
que, Timor, novos e usados, Pacotes, Maxi
mos e FDC. 

L. M. de Noronha, Homeopata 
Rua Alexandre Herculano, 19-5.° 
1200 Lisboa, Tele!: 557'527. 
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NoS NAO V.END,EMOS APENAS PACOT'ES 
DE TIRAS PLASTICAS, DAMOS TAMBEM! 
Igua!mente classificadores, e pacotes de 
selos tematicos (mais de duas dezenas de 
temas diferentesl). Peva a circular "QUERO 
RECEBER COMPLETAMENTE GRATIS ... Fila
telia SERGIO W. DE SOUSA SIMoES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

VENDO: FDCs, postais maximos, carimbos. 
cartas antigas, correio aereo, provas, erros, 
ensaios, pre-filatelia, inteiros postais, B. F. 
e outros. 

COMPRO: Pre-tilatela, cartas e postais ma
ximos antigos, erros, provas, ensaios, etc. 
Pago bons prevos. 

Felix da Costa IIha - Bairro da Ponte-
Telef. 44429 - 2065 Alcoentre. 

Greetings from Portugal! I sell mint and 
used complete 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, 
Michel,Gibbons and Yvert catalogs. Thank 
you. 

Send, please, your requests to Pedro Jose 
Waddington Peters - Av. Joao Crisostomo, 
81-4.° -1 000 Lisboa (Portugal). 

Troco. Por 1'00/200 selos de Portugal dou 
125/250 de todo 0 Mundo. Rudolf Bonm. 
Neuer Hieb 5, 0-3550 Marburg. Alemanha. 

Sobrescritos do Clube compro qualquer 
quantidade. LEAL CRO. Av. Joao XXI. 43-2.° 
Dt.° 1000 Lisboa. 

Me interesas cartas rpre-filatelicas de Por
tugal. Compro 0 cambio por novedades 
Espana. Enviar ,fotocopias y Iistas precios. 
G. Martin - Apartado 436. Vigo - Espana. 

Pre(fario de series completas novas de 
Por~ugal - Abrangendo 0 rperrodo de 1953 
a 1980, e muitas anteriores. Envia-se gratis. 
Sergio W. de Sousa Simoes - 25100 Caldas 
da Rainha 

Selos vendo e compro, novos e usados, 
Continente e ex-coI6nias. Bons Prevos. M. 
Leitao. Rua H. Lote 19-1.° Frenta. Casal 
S. 'Bras, 2700 Amadora. 

Pacotes com selos tematicos e por par
ses - 0 mais completo con junto de temas 
jamais apresentado. Soli cite prevario. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

FREE - Send your name, adress, age, 
hobbies for Circuit exchange quickly. Only 
pay a free subscription US$1. (3 IRC) for a 
year (Portugal) for my 'postage. Ask to Cris
nacumar Jaientilal P. O. Box, 74 In'hambane, 
Moyambique. 

Troco 100/100 e sereis novas. Visitas do 
Papa Joao ,Paulo II a Portugal e a outras 
parte do mundo. Piotr. Maciag. UI. Stalin
gradu 126. L-90-764 L6dz. POLSKA. 

Novas emissoes de todo 0 mundo por 
parses e temas - Esta e ,uma das nossas 
grandes especialidadesl Melhores prevos e 
desejo de servir bem. Pec;:a circular de ins
crivao prontamente enviada. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas da Rainha. 

Procuro cartas antigas, inteiros ",ostais 
antigos e selos antigos de melhor categoria 
de Timor, Macau e S. Tome, s6 selos usa· 
dos. Agradecia q.ue escrevessem em lingua 
inglesa ou alema. Resposta a MARKUS 
BUSCHE, AL T·ZEILSHEIM 44.0-6230 FRANK
FURT 1M. SO, ALEMANHA FEDERAL 

PRIEQARIO TEMATICO - Desde Arqueo
logia, Arte, Astro, Aves, Aviavao, ate Tea
tro, Tecnologia, Transportes, Turismo, Tele· 
comunicavoes, Uniformes, Verculos Motori
zados, e Xadrez, de tudo vai encontrar no 
prevario tematico agora em distribuivao. Sao 
mais de 100 rparses, cerca de 80 temas, e 
8000 series novas descriminadas. Enviamos 
gratis para Portugal. Para 0 estrangeiro, re
meter 0 equivalente a $2.00 USA 'Para por
tes, mesmo em notas ou series novas. Fila
telia SERGIO W. DE SOUSA S·IMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Para venda, disponho de selos novos e 
usados de Portugal. em series completas e 
isolados, blocos e envelopes de 1.° dia, 
assim como classificadores estrangeiros de 
varios tamanhos. S6 a colecconadores. Pe
didos a Pedro Jose Waddington Peters
Av. Joao Cris6stomo, 81-4.°-1000 LlSBOA. 

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

Telefones: 5540.s7, 534512 
Residl3ncia: 55 705 27 

Cherche corresp. echo thematique 
Ceramique-Porcelaine. 
F. Palma Leal - C. Palma Baixo 4-7B 
1600 Lisboa 

PREQARIO POR PAISES - Se V. colec
ciona qualquer pars 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 te
mas, num total de cerca de 6000 s~ries 
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 CALD'AS DA RAINHA. 

A. MlASCARENHAS PEREmA 
R. Artur Ferreira da Silva, 2-2.0 Dt.° 
11885 oMoscavide 
liROCO - COMARQ - VENDO 
INTEIROS POSTAIS E NAO So. RESPON· 

DO SEMPBE A TOOAS AS RESPOSTAS 
DEVID:.AJMENT'E '~.AJLORIZADAS . 

Desejo trocas. Base Yvert. Sinforiano 
Sarda. Avda. Pere el Cerimonios n.O e3 A, 
4.0J8.0 - -Reus -Espanha. 

Estou interessado em pevas filatelicas 
cirouladas com selos de Camoes. 

Resposta a secretaria do Clu,be ao n.O 30. 

Pretendo peyas filatelicas que contenham 
carimbos, e, que possam servir para uma 
colecc;:ao tematica que tem p~r tema «A Luz 
e as Trevas». ReSiposta ao C. F. P. 300. 

COMPRO - T,ROCO - Pec;:as circuladas da 
Companhia de Moc;:ambique, Niassa, Lourenc;:o 
Marq.ues, Quelimane, Kionga, Zambezia. Res
pondo sempre: Paulo Sa lMaohado - Rua 
Oireita das Campinas, 33 - 4100 PORTO. 

Vendo colecc;:ao, adiantada de Conchas. 
Respondo sempre. Oetalhes em fotoc6pia. 
Resposta a es.teBoletim ao n.O , 300. 
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Coleccionador avancado em Portugal, pro
curaselos usados, i ntelros, aerogramas, etc. 
Base Yvert. Of ere Co usados de Espanha, 
Franca 'e de Qutros paises. 

Jose Rodriguez. AparlJado 781 . 30080 MUR
CIA - Espanna. 

Cole.ccionador hungaro deseja trocar selo 
por se!lo, qualidades identicas: Contactar: 
Eduard Eduand Debenle. S2!amado u.3. H 1016 
Budapest - Hungria. 

TROCO selos do Brasil, dos paises da 
Eunopa (incl. RFA, CH e Austria) e tern a
ticos rcarimbados contra selos de Portugal. 
Dr. Oberac~r, R. Cons. J. Silvestre Ribeiro, 
8-7.·, Dtc. -1600 Usboa. 

PAGO 1205 CENTO SELDS IGUAIS OU 
DIF. COMEM. PORTUGAL POSTERIORES A 
1980. A. PINHO. R. CONSTITUIQAO, 244-3.', 
0.-4200 PORTO. 

FISCAIS - Portugal e Col6nias 

compr'o selos, provas, ensaios 
e documentos com selos 

j. HOuLY 
Avenida Infante Santo, 50"5.0 Esq. 

L1SBOA 

SELOS 

PORTUGAL, EX-COLONIAS E 
ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 
RUA 1.° D.EZ8MBRO, 45-3.° 

TELEF. 36158 52 

1200 L1SBOA 

Domingos do Sacramento 
Mercado Fllatellco de Llsboa 

Rua do Cruclllxo, 26 _ Telef. 324891 
1100 LlSBOA 

Variado sortido de series completas 
e selos isolados, de Portugal 

e Ultramar 

Todo 0 material necess6rlo 
ao F1latellsta 

Albuns de Portugal, Ultramar 
EdlQOes Domingos do Sacramento 

FILUMENISMO 
Por ocaslao da Lubrapex 84, fo r-am edi,tadas as seguintes pe9,as filu

menisticascuja distribui9BO e exclusiva do Clube Filat€lico de Portugal: 

- Colec9Bo de 20 'car teiras de f6sforos com reprodu9Bo de selos, 
em edi9Bo especial e 'limitada, 'apresentada em oaixas de acetato 
de celulose tr,ansparente; 

- colec9Bo de 4 caix'as de f6sfol'os de gr'ande formato, com a Irepro
dU9BO das gravuras 'utilizadas pa'ra os selos da Lubrapex 84, em 
'edi9Bo especia,1 e Hmitada, apresenta:da em estojocom visor. 

Estes conjuntos podem ser adquiridos na Sede do Glube Filatelico 
de Portugal, a'O pre90 ,de 150$00, ascarteiras, e 300$00, as caixas. 

Tambem podem ser enviados pel,o Correio, a'cresci,dos das despes'as 
de porte. 
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Filatelia ~ N umismatica ~ Medalhfstica 
Selos 'de Portuga,1 e Ultfamar, novos e ,usados - selos 
tematicos - efros e varieda-des - ·inteiros - postais 
aerogramas - FOC e comemorativos. 

• 
Classificadores - Catalogos Nacionais e Estrangei,ros
albuns - lupas - pin9as, 'etc ... 

• 
Moedas de Portugal e Ultramar - moedas estrangeiras 
- medal:has e placas comemorativas - capas e folhas 
p,ara moedas. 

Galeria Filatelica e Numismatica do Porto 
Rua do Almada, 323 - 4000 PORTO 

AGRAOECEMOS A SUA VISITA 

Selos de Portugal, Ultra mar 
e Estrangelro 

Novldades. Tem6t1cos. 
Sobrescrltos de 1.° dla 

TODO 0 MATERIAL FILATI!lLICO 

Bastos & Campos, L. da 

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

PORTUGAL - COLO:NIAS 
- ESTRANGEIR'O 

NOVIDAOES 

MANCOLIST AS 

ASSINATURAS 

QUALQUIER 

PAIS I TEMA 

CONTACTE-NOS 

J. ELL (Herdeiros) 
CASA FILAnLiCA 
FUNDADA EM 1940 

--)(..--

Series completas novas de Portugal. 
Temos em stock quase lodas as 
series de 1940 ate a dala. 

DESCONTOS ESRECIAIS 
PARA COMPRAS DE VALOR 

SUPERIOR A 10000$00 

--*--
Rua da Praia, 184. 2_0 Esq. 

Telefone 87 75 08 
1100 LlSBOA 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 ANUNCIE NO BOLETIM ,DO 

CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL 
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Coleccionador avancado em Portugal, pro
curaselos usados, i ntelros, aerogramas, etc. 
Base Yvert. Of ere Co usados de Espanha, 
Franca 'e de Qutros paises. 

Jose Rodriguez. AparlJado 781 . 30080 MUR
CIA - Espanna. 

Cole.ccionador hungaro deseja trocar selo 
por se!lo, qualidades identicas: Contactar: 
Eduard Eduand Debenle. S2!amado u.3. H 1016 
Budapest - Hungria. 

TROCO selos do Brasil, dos paises da 
Eunopa (incl. RFA, CH e Austria) e tern a
ticos rcarimbados contra selos de Portugal. 
Dr. Oberac~r, R. Cons. J. Silvestre Ribeiro, 
8-7.·, Dtc. -1600 Usboa. 
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DIF. COMEM. PORTUGAL POSTERIORES A 
1980. A. PINHO. R. CONSTITUIQAO, 244-3.', 
0.-4200 PORTO. 

FISCAIS - Portugal e Col6nias 

compr'o selos, provas, ensaios 
e documentos com selos 

j. HOuLY 
Avenida Infante Santo, 50"5.0 Esq. 

L1SBOA 

SELOS 

PORTUGAL, EX-COLONIAS E 
ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H. Santos Viegas 
RUA 1.° D.EZ8MBRO, 45-3.° 

TELEF. 36158 52 

1200 L1SBOA 

Domingos do Sacramento 
Mercado Fllatellco de Llsboa 

Rua do Cruclllxo, 26 _ Telef. 324891 
1100 LlSBOA 

Variado sortido de series completas 
e selos isolados, de Portugal 

e Ultramar 

Todo 0 material necess6rlo 
ao F1latellsta 

Albuns de Portugal, Ultramar 
EdlQOes Domingos do Sacramento 

FILUMENISMO 
Por ocaslao da Lubrapex 84, fo r-am edi,tadas as seguintes pe9,as filu

menisticascuja distribui9BO e exclusiva do Clube Filat€lico de Portugal: 

- Colec9Bo de 20 'car teiras de f6sforos com reprodu9Bo de selos, 
em edi9Bo especial e 'limitada, 'apresentada em oaixas de acetato 
de celulose tr,ansparente; 

- colec9Bo de 4 caix'as de f6sfol'os de gr'ande formato, com a Irepro
dU9BO das gravuras 'utilizadas pa'ra os selos da Lubrapex 84, em 
'edi9Bo especia,1 e Hmitada, apresenta:da em estojocom visor. 

Estes conjuntos podem ser adquiridos na Sede do Glube Filatelico 
de Portugal, a'O pre90 ,de 150$00, ascarteiras, e 300$00, as caixas. 

Tambem podem ser enviados pel,o Correio, a'cresci,dos das despes'as 
de porte. 

32 

Filatelia ~ N umismatica ~ Medalhfstica 
Selos 'de Portuga,1 e Ultfamar, novos e ,usados - selos 
tematicos - efros e varieda-des - ·inteiros - postais 
aerogramas - FOC e comemorativos. 

• 
Classificadores - Catalogos Nacionais e Estrangei,ros
albuns - lupas - pin9as, 'etc ... 

• 
Moedas de Portugal e Ultramar - moedas estrangeiras 
- medal:has e placas comemorativas - capas e folhas 
p,ara moedas. 

Galeria Filatelica e Numismatica do Porto 
Rua do Almada, 323 - 4000 PORTO 

AGRAOECEMOS A SUA VISITA 

Selos de Portugal, Ultra mar 
e Estrangelro 

Novldades. Tem6t1cos. 
Sobrescrltos de 1.° dla 

TODO 0 MATERIAL FILATI!lLICO 

Bastos & Campos, L. da 

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

PORTUGAL - COLO:NIAS 
- ESTRANGEIR'O 

NOVIDAOES 

MANCOLIST AS 

ASSINATURAS 

QUALQUIER 

PAIS I TEMA 

CONTACTE-NOS 

J. ELL (Herdeiros) 
CASA FILAnLiCA 
FUNDADA EM 1940 

--)(..--

Series completas novas de Portugal. 
Temos em stock quase lodas as 
series de 1940 ate a dala. 

DESCONTOS ESRECIAIS 
PARA COMPRAS DE VALOR 

SUPERIOR A 10000$00 

--*--
Rua da Praia, 184. 2_0 Esq. 

Telefone 87 75 08 
1100 LlSBOA 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 ANUNCIE NO BOLETIM ,DO 

CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL 
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• 

C • SANTANA 
, , 

FILATELIA TEMATICA OU POR PAISES 
GRANDE STOCK 

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO 

EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEfROS 

Em ser·ies completas, novas, e semcharneira 

NOVI'DADES MUNDIAIS aos melhores preyos 

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos 

AV. DA LIBERDADE, 157 _1.0 

(Metro: AVENIDA) 

1200 LIS BOA - Teler. 56 15 39 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.0 OE IOEZEMBRO, 101 - 3.0 

1200 'I""SBOA - Telet. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

Material Filatelico 
(Farol) 

• 

• 

SELOS DE PORTUGAL E UL TRAMAR 
e a nossa grande especlalJdade 

Album de Portugal e estrangeiro, 
capas, estojos, classificadores, folhas 
soltas, expositores, pincas, e todo 0 

material desat conhecida marca alema 
poderc\ encontrar no representante em 
PORTUGAL 

SELOS DE TODO 0 MUNDO 
PARA TODOS OS TEMAS 

Exposl{:80 permanente de Selos em 
15 vltrlnes do Atrlo do rb-do-ch§o 

e no 3.0 andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execuc;-iio rAplda de pedldos 
por correspondAncla 

JORGE M. S. LOPES 
Rua S. Nlcolau, 26 - 4.0 - Sala 3 
1100 L1SBOA-Telefone 878360 

ASSINE - ANUNCIE - DIVULGUE 

BOLETIM DO 

CLUBE FILAULlCO DE PORTUGAL 

M. ALBUQUERQUE 
58, SI. Marks ,Road 

LONDON, W. 10 - ENGLAND 

V. s6 tera vantagem em comprar 
selos noutro Pals! 

Grande Stock de Intelros Postals 
de Portugal e Terrlt6rlos 

Ultramarlnos 

Os nossos leiloes apresentam salos 
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. 

Compra e Venda de Colec{:oes 
Catalogos Estrangeiros, Albuns 

e outr~ material filatelico 

Licitacoes atraves do correio. 

, 

GRATIS 

Consulte-nos ou env/e hoje mesmo 
os seus pedldos 

Escreva jei e enviar-Ihe-emos gratis 
2 catalogos dos pr6ximos leilaes. 

Hopk/ns Stamp Auctioneers LId. 
2, Fairwater Road, Cardiff, 

Ace/tamos cheques em ESCUDOS 

s6 para pagamento dos nossos 

fomec/mentos Great Britain, CF5 2XR • 

a 
Jl~/):J!lJW~l:!.% 

COMPRA - VENDE ~~~~\tl~~>:2' 
g fY;. ~ .... -:';;~_ .:. Q'a 

GRANDE STOCK DE SELOS (~ *~. ~~: .. ~ i~l 
DESC 30% ;01 jtt.:r.- ';.b/;J~ 

• ~';r. ~ -M ,\?:~~ 
PRECOS MAIS BAIXOS 'tr¥crO' L-'=" "'>~~ 

TIRAS HAWIO DESOE 160S00 «Q/~JIIIf.', ;:?, " ·"· 
Classlflcadarea desde 22OSOo lll\ll!~IIl?f~h'., 

Albun., Note. au Envelopu 1 •• dla 6OOSOO ~~~.,).::! ~ a ->. '-'/~ 
LUPAS 250$00 , PIN~AS 8OSOO f~ ~ ~ .... r~ 

':t '4/ \ .ifj'f .- I, J ""/_I~ 
Envlamas II Cabrem;:a ~a \:! .. L~· -;"?~ 

UumifilClrf" r ~;t~jFl~~1 \.~ u VU. ~~tr-!J-.!...!.~~ 
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• 

• 

C • SANTANA 
, , 

FILATELIA TEMATICA OU POR PAISES 
GRANDE STOCK 

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO 

EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEfROS 

Em ser·ies completas, novas, e semcharneira 

NOVI'DADES MUNDIAIS aos melhores preyos 

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos 

AV. DA LIBERDADE, 157 _1.0 

(Metro: AVENIDA) 

1200 LIS BOA - Teler. 56 15 39 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.0 OE IOEZEMBRO, 101 - 3.0 

1200 'I""SBOA - Telet. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

Material Filatelico 
(Farol) 

• 

• 

SELOS DE PORTUGAL E UL TRAMAR 
e a nossa grande especlalJdade 

Album de Portugal e estrangeiro, 
capas, estojos, classificadores, folhas 
soltas, expositores, pincas, e todo 0 

material desat conhecida marca alema 
poderc\ encontrar no representante em 
PORTUGAL 

SELOS DE TODO 0 MUNDO 
PARA TODOS OS TEMAS 

Exposl{:80 permanente de Selos em 
15 vltrlnes do Atrlo do rb-do-ch§o 

e no 3.0 andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execuc;-iio rAplda de pedldos 
por correspondAncla 

JORGE M. S. LOPES 
Rua S. Nlcolau, 26 - 4.0 - Sala 3 
1100 L1SBOA-Telefone 878360 

ASSINE - ANUNCIE - DIVULGUE 

BOLETIM DO 

CLUBE FILAULlCO DE PORTUGAL 

M. ALBUQUERQUE 
58, SI. Marks ,Road 

LONDON, W. 10 - ENGLAND 

V. s6 tera vantagem em comprar 
selos noutro Pals! 

Grande Stock de Intelros Postals 
de Portugal e Terrlt6rlos 

Ultramarlnos 

Os nossos leiloes apresentam salos 
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. 

Compra e Venda de Colec{:oes 
Catalogos Estrangeiros, Albuns 

e outr~ material filatelico 

Licitacoes atraves do correio. 

, 

GRATIS 

Consulte-nos ou env/e hoje mesmo 
os seus pedldos 

Escreva jei e enviar-Ihe-emos gratis 
2 catalogos dos pr6ximos leilaes. 

Hopk/ns Stamp Auctioneers LId. 
2, Fairwater Road, Cardiff, 

Ace/tamos cheques em ESCUDOS 

s6 para pagamento dos nossos 

fomec/mentos Great Britain, CF5 2XR • 

a 
Jl~/):J!lJW~l:!.% 

COMPRA - VENDE ~~~~\tl~~>:2' 
g fY;. ~ .... -:';;~_ .:. Q'a 

GRANDE STOCK DE SELOS (~ *~. ~~: .. ~ i~l 
DESC 30% ;01 jtt.:r.- ';.b/;J~ 

• ~';r. ~ -M ,\?:~~ 
PRECOS MAIS BAIXOS 'tr¥crO' L-'=" "'>~~ 

TIRAS HAWIO DESOE 160S00 «Q/~JIIIf.', ;:?, " ·"· 
Classlflcadarea desde 22OSOo lll\ll!~IIl?f~h'., 

Albun., Note. au Envelopu 1 •• dla 6OOSOO ~~~.,).::! ~ a ->. '-'/~ 
LUPAS 250$00 , PIN~AS 8OSOO f~ ~ ~ .... r~ 

':t '4/ \ .ifj'f .- I, J ""/_I~ 
Envlamas II Cabrem;:a ~a \:! .. L~· -;"?~ 

UumifilClrf" r ~;t~jFl~~1 \.~ u VU. ~~tr-!J-.!...!.~~ 
Cal~ada do Carmo, 25, slloja Esq. < iI1l/ilJJ);/Iil)\l'io 
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Coleccionar selos portugueses 
--- -- e descobrir 

I ' 

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

~ CQ\ROOS E TELECOWJNO\COtS DE PORlUCAL 

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




