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EDITORIAL 

Ha esquematizac;lio e elaborac;lio de uma pubJicaC;lio, existem pormenores que esca
pam, naturalmente, II percepc;ao do comum dos leltores. De uma maneira geral, trata-se 
de pequenos factores cujo somat6rio, todavia, tem urna certa importAnc/a no todo que 
constitui a edic;ao. 

Logicamente, tal circunstAnc/a tambem se veri·fica nesta Revista. E apetece-nos 
precisamente divulgar hoje, um desses pequenos factos. Diz ele respelto a sua capa, 
nomeadamente as cores que nelas se utilizam e que, como se sabe variam de nilmero 
para nlimero. Pois neste aspecto, torna-se necess4rio ter em atenc;i~ varios condiclona
lismos dos quais os mais relevantes serlio, porventura, as cores das tiotas ex:stentes 
no mercado para tal f/m e 0 seu enquadramento no modelo de capa actual mente em 
vigor. 

Mesmo assim, permanece em aberto a questlio da sua selecc;ao. Como fazA-lo? 
Que criterio adoptar? 

Part/mos de um crlterio in/cial: evitar a repetic;lio das cores. Mas ainda se mantinha 
a questlio da sua escolha. 

Pois bem, tendo em considerac;lio que em cada esta,.io do ana surgem novas modas 
no trajar, acompanhadas de cores predom/nantes, decidime-nos aOOptar precisamente 
esses tons nas capas correspondentes as epocas em que eles se usam. Evidentemente 
.,ue sempre com a permissa da sua existAncia em tinta para impresslio ou a possibilldade 
1e a compor a partir das disponiveis - 0 que por vezes a faz diferlr um pouco da usada 
,os trajos. 

Se os leitores se derem ao trabalho de irem ver as cores das capas das liltimas 
Revistas e se recordarem os tons em voga as epocas em que elas foram editadas, pode
rlio corroborar esta circunstincla. 

Por isso, dentro do principio enunciado, a capa do presente nlimero e cor de laranja 
- a cor lan,.ada recentemente para a proxima Primavera. 

Se bem que esta arevelac;lio» se enquadra no princfpio que mantemos de dedi car 
este espac;o a urna conversa amena com os nossos prezados leitores, a Selec.;Ao deste 
tema para 0 preencher, revela tambem algo mais: revela que muito pouco ou mesmo 
nada se tem passado no campo da Filatelia que nos pudesse servir de motivac;lio para 
este dlalogo· que desejamos. 

E e penal Multa pena mesmo. 

Na verdade, estamos a assistir a um autAntico marasmo (senio mesmo retrocesso) 
da Filatelia portuguesa. Nao vislumbramos nada de positiv~ no seu panorama. Muito pelo 
contr6rio. Veri·fica-se uma carAncia absoluta de iniciatlvas, de dinamismo, de imaginac;Ao. 

~ doloroso constat6-lo. 

Mas pior: cometern-se erros porventura irrepar6veis ou de diflcil repara,.ao, atropelos" 
dislates. 

Por hoje nio desejamos mencionar nada do muito mau, que estamos a presenciar. 
Vem af a Primavera. Vir6? 

A. SILVA GAMA 
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LEILoES DA PRIMAVERA 

GENEVE 42 0 POBLICO -16 a 19 de Abril d.e 1986 
nas Galerias de Leiloos Feldman, 175 route de Chancy 

1213 Onex - Geneve 
T ) Frant;a COLONIAS POB:rUGUESAS, 

Europa: ~re~i~ ~c~~;a~~~ su~~as'R'ussia, Tu;quia, Fin/andJa, Bosnia, etc.; 
G~: r~~etanha e cdmmonwealth: GB, Ca~o, Falklands, Ir/anda; 
Medio Oriente' Palestina e Arabia Saud/ta; Fa) 
Americas: Est~d.os Unidos, Brasil (colecc;:ao «D. Pedro» de Luis raz 0 

Correio Aereo, Co/ect;oes, etc. . BADOS .. 
Em suplemento deste leilao, ofereceremos a C~I~Ct~~labrep~~~1cao ~~fR , 

de Josequ Hackmey (catalogo separa o. 

CHICAGO -43.0 LEILAO POBLICO .- 30 de Maio de 1986, a tarde 
Leilao ofieia! por oeaSlao da AMREORSIPdEX MUNDO INTEIRO 
com uma seleec;:ao de selos RA 0 

GENEVE 44 a VENDA POR OFERTAS - 6 de Junho 1986 
eo~ uma exeelente seleec;:ao do MUNDO INTEIRO, Jogos OUmpicos 
e outras seec;:oes espeeializadas. 

Catalogos a pedido: 10 frC!neos franeeses (20, p~r aviao) 

DAVID FELDMAN S.A. 
Caixa Postal 81, 1213 On,ex, Geneve, Suiss~ 

Escrit'6ri-o: 175, route {Ie Chancy, Geneve, SUISse H 
Telefone: 572530 (3 linhas) Telex 422757 DFSA 0 

PORTICO 

OS EXTREMOS TOCAM-SE 

Neste comet;o de ano internacional da 
paz, ainda com um sabor adocicado dos fes
tejos nata/lcios, apetece nos continuar a 
refelxao e 0 conv/vio familiar prop/Cio da
quela epoca. Atina/, se ja houve quem dese
jasse um Natal em cada dia do ano, n6s 
vamos mais longe e recapitulamos 0 ano de 
1985 com uma tranquilidade pr6prla das reu. 
n/oes tamiliares e excelentemente adequada 
ao ano da paz. 

De acontecimentos t:latelicos qUe ten ham 
suscitado coment8rios, recordamos um cele
bre Dia do Selo 1985 que se transformou 
em dois dias, grat;as a escolha de um 27 
de Outubro muito bonito pOr ser a data da 
assinatura do Decreto-Real de 1852 que 
estabe/eceu a crlat;ao de selos de correio 
em Portugal. Como nao h8 bonito sem se
nao, mais se tixou que, se eSse 27 de Outu
bro nao fosse um sabado, a celebrat;ao etec
tuar·se·!a no sabado imediatamente anterior. 

Esta coisa de se pensar num 27 de Outu
bro como data importante e num sabado, 
que nada d/z, proporcionou Dias do Selo em 
26 (Sabado) e 27 (Domingo). 

Conc/uiu·se, ",orlanlo, que 0 Dia do Selo 
continuara a gastar tinta em Portugal em 
vez de proporclonar actividades dignas de 
lembrant;a. 

Neste 1985 recentemente rndo, emitiu.se 
a 6.4 serie dedicada ao Natal e seguiu se a 
politic a iniciada em 1983: a da sa/da do~ 
se/os em Novembro, antecipando 0 dia 23 
em 1983 para 0 dia 15 em 1985. Resultado: 

par Alves Coelho 

enviamos varios sobrescritos de primeiro dia 
com saudat;oes natallcias e s6 um destlna. 
rario percebeu que aquilo era mesmo para 
o Natal, respondendo Com prontidao. 

Assim, neste 1986, se chegarmos a De
zembro, teremos d.e proceder de modo dife
rente se os CTT insistirem na antecipat;so 
exagerada das comemorat;oes da Festa da 
Familia. E teremos de oPtsr entre 0 aumento 
da dose de cartoes d.e Boas·Fes!as dos Artis
tas Mutilados e a compra dos cartoes dos 
CTT, embora reconhet;amos qUe estes ulti
mos possam figurar, cOmo /a vlmos, numa 
exposit;ao de intelros postais. E dizemos que 
podem figurar porque um cartso foi ex'posto 
p~r um co/eccionador «ayant;ado». sobrepon
do 0 cartao a um sobrescrito em que se 
garante a sua clrculat;ao mesmo sem selo. 
Quer dizer: 0 cartao nao e inteiro postal, mas 
fica confirmado 0 seu valor pelo sobrescrlto 
onde sera inc/u/do. 

Tudo isto afina/ porque os CTT a'nda nao 
acertaram 0 passo. 

N6s somos d.o tempo em que as «prendas 
postais.. chegavam as estat;oes do correio 
tarde e a mas horas. As estat;oes converte
ram·se em loias e exagera se na antecipa. 
t;ao da data. 

Preter/amos, sob 0 aspecto filate/ico, ra
gressar ao passado. E que temos saudade3 
daqueles saborosas cartoes com folha do
brada, semelhantes aos cartdes de boas tes
tas que hOje se vendem. Numa particularl
dade notBve/ Os privilegiamos: eram aut§n. 
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Neste comer;o de ano internacional da 
paz, ainda com um sabor adocicado dos fes
tejos nataffcios, apetece nos continuar a 
refelxao e 0 convlvio familiar proplcio da
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1985 com uma tranquilidade pr6prla das reu
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ticos inteiros postais, circulavam por pouco 
dinheiro e podia-se escrever tudo 0 que se 
quisesse, alem de profusamente ilustrados. 

Chamava-se Ihes bilhetes postais de Boas
-Festas; no en tanto, uma das colect;oes, 
constituida pelos n."' 27 a 34 de Cata/ogo 
Joaquim L§do, comemorou 0 Duplo Cente
nar.'o da Fundat;ao e Restaurat;ao de Por-

tugal com a inscrit;ao de "Oito Seculos de 
Cristianismo»_ 

,; dessa colect;ao que escolhemos 0 n.O 
33 porque, na pagina res arvada a correspon
d~ncia - a ate ala i1ustrada pr:morosa e 
dupla imprassao da legenda explicativa da 

4 

gravura impressa na pagin/J seguinte, "Por
tugal missionario». 

Naquele tempo, em 1940, felicitavam-sa alS 
pessoas por $75 num postal de boas-festas 
deJicadamente apareceu um erro: uma 
e comemorativo com a possibiJidada de se 
encontrar um "erro» que 0 «valorizasse» 
filatellcamente. 

Teremos n6s, no findar de um ana todo 
ale a prometer PAZ, 0 brinde de aut~nticos, 
seguros e fieis inteiros posta is para felici
tat;oes? 

Ainda 'altam muitos meses ... OxaM a su
gestao se transforme em realidade. 

Os selos clandestinos tipo «CERES» 
de Portugal e UItramar 
em Mostras e Exposi~oes 

Desde 0 ano de 1972, em que foram lan
c;ados no mercado, se tem conhecimento dos 
selos clandestinos nao denteados, em folhas 
de 3 selos (como explicO no meu livro .. Se
los Clandestinos - Tlpo .. CERES .. publicado 
em 1976), que muitos coleccionadores, igno
rando a sua hlst6ria, julgam ser "Provas». 

Os mesmos selos denteados que come
c;aram a aparecer na decada de 46, conti
nuam a ser, na maiorla dos casos, conside
rados como selos autihlticos, e muitos in
cluidos em «stocks .. ou em colecC;iies, como 
se de bons se tratasse, como eu tenho veri
ficado nos dais casas. 

Vou agora fazer algumas considerac;iies 
sobre uns e outros que observei em oito 
grandes Exposlc;oes, desde 1974 a 1985, a 
saber: 

clnvicta 74». no Porto 
.. Espana 75". em Madrid 
.Lubrapex 76", no Porto 
.. Lubrapex 80", em Lisboa 
"~vora 82", em ~vora 
• Porto 83", no Porto 
«Lubrapex 84», em Lisboa 
«Aveiro 85 .. , em Aveiro 

1.0 -SeI05 clandestinos «Denteados» e «NAo 
Denteadosll, apresentados como tal, nas 
aLubrapex 84.. e «Avelro 85» 

Sao as seguintes as duas colecc;oes onde 
aparecem clandestinos com 0 unico nome 
que se 'Ihes deve dar - "Clandestinos» _ 
embora uma das colecc;Oes diga que sao 
.RelmpressOes Clandestinas., com 0 que eu 
nao concordo. 

por Joiio Moreira Baptista 

DO SR. JOS~ MANUEL MIRANDA DA MOTA 
EXPOS NAS «WBRAPEX 84 .. E «AVEIRO .. 
85" 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

De 1912 

1 c., 2 C., 20 c. e 50 c. - Denteado 
15X14 

1/4 C., 1/2 C., 8 c. e 10 c.-Denteado 
12X 11 1/2 

De 1917 

1 1/2 c. - Denteado 12 X 11 1/2 

De 1921- 22 

8 C., 20 c. e 50 c.-Denteado 12X111/2 

De 1923 

20 c. (verde), 25 c. e 1$50 - Denteado 
12X 11 1/2 

De 1924 - 26 

40 C., 1$50 e 2 E-Denteado 12X111/2 

NOTA-Este coleccionador tern Indl
cado sabre as selos em refer~ncia, 
unicamente a palavra .. Clandestlnos», 
o que esta bern. 
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-Festas; no en tanto, uma das colect;oes, 
constituida pelos n."' 27 a 34 de Cata/ogo 
Joaquim L§do, comemorou 0 Duplo Cente
nar.'o da Fundat;ao e Restaurat;ao de Por-

tugal com a inscrit;ao de "Oito Seculos de 
Cristianismo»_ 

,; dessa colect;ao que escolhemos 0 n.O 
33 porque, na pagina res arvada a correspon
d~ncia - a ate ala i1ustrada pr:morosa e 
dupla imprassao da legenda explicativa da 

4 

gravura impressa na pagin/J seguinte, "Por
tugal missionario». 

Naquele tempo, em 1940, felicitavam-sa alS 
pessoas por $75 num postal de boas-festas 
deJicadamente apareceu um erro: uma 
e comemorativo com a possibiJidada de se 
encontrar um "erro» que 0 «valorizasse» 
filatellcamente. 

Teremos n6s, no findar de um ana todo 
ale a prometer PAZ, 0 brinde de aut~nticos, 
seguros e fieis inteiros posta is para felici
tat;oes? 

Ainda 'altam muitos meses ... OxaM a su
gestao se transforme em realidade. 

Os selos clandestinos tipo «CERES» 
de Portugal e UItramar 
em Mostras e Exposi~oes 

Desde 0 ano de 1972, em que foram lan
c;ados no mercado, se tem conhecimento dos 
selos clandestinos nao denteados, em folhas 
de 3 selos (como explicO no meu livro .. Se
los Clandestinos - Tlpo .. CERES .. publicado 
em 1976), que muitos coleccionadores, igno
rando a sua hlst6ria, julgam ser "Provas». 

Os mesmos selos denteados que come
c;aram a aparecer na decada de 46, conti
nuam a ser, na maiorla dos casos, conside
rados como selos autihlticos, e muitos in
cluidos em «stocks .. ou em colecC;iies, como 
se de bons se tratasse, como eu tenho veri
ficado nos dais casas. 

Vou agora fazer algumas considerac;iies 
sobre uns e outros que observei em oito 
grandes Exposlc;oes, desde 1974 a 1985, a 
saber: 

clnvicta 74». no Porto 
.. Espana 75". em Madrid 
.Lubrapex 76", no Porto 
.. Lubrapex 80", em Lisboa 
"~vora 82", em ~vora 
• Porto 83", no Porto 
«Lubrapex 84», em Lisboa 
«Aveiro 85 .. , em Aveiro 

1.0 -SeI05 clandestinos «Denteados» e «NAo 
Denteadosll, apresentados como tal, nas 
aLubrapex 84.. e «Avelro 85» 

Sao as seguintes as duas colecc;oes onde 
aparecem clandestinos com 0 unico nome 
que se 'Ihes deve dar - "Clandestinos» _ 
embora uma das colecc;Oes diga que sao 
.RelmpressOes Clandestinas., com 0 que eu 
nao concordo. 

por Joiio Moreira Baptista 

DO SR. JOS~ MANUEL MIRANDA DA MOTA 
EXPOS NAS «WBRAPEX 84 .. E «AVEIRO .. 
85" 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

De 1912 

1 c., 2 C., 20 c. e 50 c. - Denteado 
15X14 

1/4 C., 1/2 C., 8 c. e 10 c.-Denteado 
12X 11 1/2 

De 1917 

1 1/2 c. - Denteado 12 X 11 1/2 

De 1921- 22 

8 C., 20 c. e 50 c.-Denteado 12X111/2 

De 1923 

20 c. (verde), 25 c. e 1$50 - Denteado 
12X 11 1/2 

De 1924 - 26 

40 C., 1$50 e 2 E-Denteado 12X111/2 

NOTA-Este coleccionador tern Indl
cado sabre as selos em refer~ncia, 
unicamente a palavra .. Clandestlnos», 
o que esta bern. 
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DO SR. PEDRO MAR9AL VAZ PEREIRA 
EXPOS NAS "LUBRAPEX 84» E «AVEIRO» 
85» 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

De 1912 

1/2 C" 2 C., 2 1/2 C., 8 C., 10 C., 
15 C., 30 C., 50 c. e 1 E. - Pares desta

cados de folhas de 3 selos. 
1 C" 7 1/2 C., 8 c. e 10 c.-Isolados, 

destacados de folhas de 3 selos. 
2 c. e 20 c. - Folhas de 3 selos. 

NOTA - Este Fllatelista tern como 
trtulo na sua participaC;ao «Reimpres
sOes Clandestinas ... Nao sao «Reim
pressOes", sao s6 .Clandestinos ... Ver 
nota no meu livro "Selos Clandestinos 
- Tlpo CERES», na pagina 6, sobre 
ReimpressOes. 

Quanto ao resto, "feitos na Casa 
da Moeda sem autorizaC;ao», «galvanos 
autAnticos- e "papel liso acetinado», 
esta bern e da acordo com 0 que eu 
exponho no meu citado livro. 

Congratulo-me em ter verificado que 
os clandeslnos nestas duas colecc;Oes 
estao classificados como tal e nao 
como . ·Ensaios» ou «Provas-, 0 que 
erradamente acontece com algumas 
outras colecc;oes. 

2.° - Selos Clandestlnos «Denteados» e "Nilo 
Denteados» apresentados como ccEn· 
salos» ou «Provas» nas restantes Expo· 
si~s, de 1974 a 1983 

Desde 1974 ate 1985 verifiquei em sete 
grandes Exposicoes a existAncia de bastan
tes .ClandestinQs» que os seus possuldores 
apresentam como «Ensalos" ou .. Provas» por 
desconhecerem a sua qualidade. 

Menclonamos sete exposlc;:oes e nao oito 
como atras indicamos porque na «Lubrapex 
84. estavam expostos s6 .. Clandestinos. 
com tal, e nao como .Ensaios" au .. Provas». 

DO DR. PAULO RUI BARATA 
EX.POS NAS "INVfCTA 74», "ESPAfJA 75», 
.. LUBRAPEX 76» E "LUBRAPEX 80» 

COLEC9AO DE M09AMBIQUE 

Nesta partlcipaC;ao verifiquei a seguinte 
Indlcac;:ao: 

«Estas provas foram feitas fla Casa da 
Moeda, mas, ao que parece, sem auto
rizac;:ao superior ... 

NOTA- Embora esta explicac;:ao nao 
me parec;:a absolutamente correcta, 
visto nao serem «provas .. nilo deixa 
de fazer a ressalva, « ••. sem autor,iza
c;:ao superior». 

De 1914 

Nao denteados 

1 C. 
1 E. 

Ambos, os 1.°8 selos 
retirados de folhas de 3 selos 

Denteados 

2 c.-Denteado 15X14 
1/4 c., 5 c., 7 1/2 C., 8 c., 10 c., 15 c., 

20 c., e 40 c. - Denteado 12 x 11 1/2 
4 c., cinzento - Denteado 12'X 11 1/2 
3 c. e 7 c.-Denteado 12x11 1/2 
4 c., 4 1/2 c., 6 c., 60 c. e 80 C.-

Denteado 12x11 1/2 

Seguem·se duas colecc;oes, com cujos pro· 
prietarios falei na .. ~ora 82. e a quem disse 
que tenclonava fazer oportunamnte urn artigo 
sobre os «Clandestlnos» que tenho vlsto em 
ExposicOes, e a publicar neste Boletim do 
C. F. P. e Iria citar os seus names, ao que 
as dais nao se opuseram, acedendo a que 
eu a fizesse. 

DO SR. JOSE BENTO 
EX'POS NA «tVORA 82» 

COLEC9AO DE M09AMBIQUE 

Selos expostos como «Provas» 

De 1914 

8 c. e 15 c. - Folhas de 3 selos 
1 c.e 1 'E. -Isolados, destacados de 

folhas de 3 selos 

DO SR. PAULO SA MACHADO 
EXPOS NAS "fNVfCTA 74», ccEVORA 82», 
PORTO 83» E "AVEfRO 85» 

1 - COLEC9AO DE A90RES 
EXPOS NAS "INVfCTA 74» E «PORTO 
83» 

Selos expostos como «Provas» 

De 1912/13 
20 c. - Folha de 3 selos 
7 1/2 c., 10 C., '50 c. e 1 E.-Pares 

destacados de folhas de 3 selos 

De 1923/24 

40 c., azul- Folha de 3 selos com 
.CORREIC» em ultimo lugar 

40 c., azul- Isolado, .CORREIC.. des
tacado de folha de 3 selos 

NOTA-Por aqui se va que os «Clan
destinos» foram forjados. Entao 0 
"CORREIC,. nao saltava logo a vista, 
e nao era ·retirado se as folhas fossem 
de provas autanticas? 

2 - COLEC9AO DE MACAU 
EXPOS NAS "tVORA 82», .. PORTO 
83» E "AVEIRO 85» 

Selos expostos como "Provas» 
De 1913 

1/2 a., 1 a., 2 a. e 4 a.-Isolados, des· 
tacados de folhas de 3 selos. - Estre
las 1I1-IV 

NOTA-Na emissao de 1913 nao M 
estrelas nesta posic;:ao. As menciona· 
das no catalogo «SimOes Ferreira», em 
1913, 1915 e 1919, sao todas I-I. Os 
quatro selos mencionados pertencem 
todos a serie de 1913, que fOi forjada 
completa, no total de 16 selos, e nas 
mesmas cores dos autAnticos, embora 
alguns sejam em tonalidades diferen· 
tes. S6 ha estrelas III·IV em 1922, mas 
ja em Papel Lisa, com 0 denteaao 
12X11 1/2, que nao e 0 caso dos 
selos em causa. 

Vou agora referir·me ills seis ultimas colec
cOes que veri·fiquel Incluirem "Clandestinos» 
como se fossem crensaios» ou ccProvas». Gos· 
taria de mencionar os nomes dos respecti· 
vos coleccionadores, mas como nunca Ihes 
falei, para manifestsr 0 meu desejo de indio 
car os seus nomes, abstenho-me de 0 fazer, 
indicando s6 as localidades das respectivas 
resid6ncias que constam de alguns catilogos 
das EXposic;6es que ao principio indico. 

DE UM COLECCfONADOR DE GUfMARAES 
EXPOS NAS «EVORA 82» E «PORTO 83» 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

Selos expostos como .. Provas» 

De 1912 
1 1 /2 c. 

5 c. 
pares destacados de folhas de 3 selos 

DE UM COLECCIONADOR DE EVORA 
EXPOS NAS «LUBRAPEX 80», ccEVORA 82» 
E "PORTO 83» 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

Selos expostos como «Provas» 

De 1912 
1/4 c., 1/2 C., 1 c., 1 1/2 c., 2 c., 2 1/2 C" 
5 c. (azul), 7 1/2 c., 8 C., 10 c. e 15 c. 

De 1923 
5 c. (sepia) 
Isolados. Todos aS selos com margem 
do mesmo tamanno, foram destacados de 
folhas de 3 selos. 

DE UM COLECCIONADOR DE L/SBOA 
EXPOS NA «EVORA 82» 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

Selos expostos como .. Ensaios» 

De 1912 
20 c. - Castanho s/ verde - (Papel) 

Porcelana - Denteado 15 x 14 

De 1917/20 
12 c. - Cinzento - Liso Acetinado -

Oenteado 12 x 11 1/ 2 
18 c. -Amarelo Acinzentado - Liso Ace. 

tinado - Denteado 12 X 11 1/2 

De 1921/22 
12 c. - Violeta Claro - Liso Acetinado -

Denteado 12 x 11 1/2 
24 c. - Rosa Escuro -Liso Acetinado _ 

Denteado 12 x 11 1/2 
60 c. - Azul Claro - Liso Acetinado .. -

Denteado 12x11 1/2 

De 1923 
60 c. - Encarnado - Liso Acetinado 

Denteado 12 x 11 1/2 
40 c. - Azul - "CORREIC" - Liso 

Acetinado - Denteado 12x11 1/2 
1 E. - Azul - Lustrado - Oenteado 

12 x 11 1/2 
1 $50 - Ard6sia Claro - LUstrado -

Denteado 12x 11 1/2 
a mais 0 facto de ser denteado, mas 
este e falso e feito por maquina de 
linha. . 
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DO SR. PEDRO MAR9AL VAZ PEREIRA 
EXPOS NAS "LUBRAPEX 84» E «AVEIRO» 
85» 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

De 1912 

1/2 C" 2 C., 2 1/2 C., 8 C., 10 C., 
15 C., 30 C., 50 c. e 1 E. - Pares desta

cados de folhas de 3 selos. 
1 C" 7 1/2 C., 8 c. e 10 c.-Isolados, 

destacados de folhas de 3 selos. 
2 c. e 20 c. - Folhas de 3 selos. 

NOTA - Este Fllatelista tern como 
trtulo na sua participaC;ao «Reimpres
sOes Clandestinas ... Nao sao «Reim
pressOes", sao s6 .Clandestinos ... Ver 
nota no meu livro "Selos Clandestinos 
- Tlpo CERES», na pagina 6, sobre 
ReimpressOes. 

Quanto ao resto, "feitos na Casa 
da Moeda sem autorizaC;ao», «galvanos 
autAnticos- e "papel liso acetinado», 
esta bern e da acordo com 0 que eu 
exponho no meu citado livro. 

Congratulo-me em ter verificado que 
os clandeslnos nestas duas colecc;Oes 
estao classificados como tal e nao 
como . ·Ensaios» ou «Provas-, 0 que 
erradamente acontece com algumas 
outras colecc;oes. 

2.° - Selos Clandestlnos «Denteados» e "Nilo 
Denteados» apresentados como ccEn· 
salos» ou «Provas» nas restantes Expo· 
si~s, de 1974 a 1983 

Desde 1974 ate 1985 verifiquei em sete 
grandes Exposicoes a existAncia de bastan
tes .ClandestinQs» que os seus possuldores 
apresentam como «Ensalos" ou .. Provas» por 
desconhecerem a sua qualidade. 

Menclonamos sete exposlc;:oes e nao oito 
como atras indicamos porque na «Lubrapex 
84. estavam expostos s6 .. Clandestinos. 
com tal, e nao como .Ensaios" au .. Provas». 

DO DR. PAULO RUI BARATA 
EX.POS NAS "INVfCTA 74», "ESPAfJA 75», 
.. LUBRAPEX 76» E "LUBRAPEX 80» 

COLEC9AO DE M09AMBIQUE 

Nesta partlcipaC;ao verifiquei a seguinte 
Indlcac;:ao: 

«Estas provas foram feitas fla Casa da 
Moeda, mas, ao que parece, sem auto
rizac;:ao superior ... 

NOTA- Embora esta explicac;:ao nao 
me parec;:a absolutamente correcta, 
visto nao serem «provas .. nilo deixa 
de fazer a ressalva, « ••. sem autor,iza
c;:ao superior». 

De 1914 

Nao denteados 

1 C. 
1 E. 

Ambos, os 1.°8 selos 
retirados de folhas de 3 selos 

Denteados 

2 c.-Denteado 15X14 
1/4 c., 5 c., 7 1/2 C., 8 c., 10 c., 15 c., 

20 c., e 40 c. - Denteado 12 x 11 1/2 
4 c., cinzento - Denteado 12'X 11 1/2 
3 c. e 7 c.-Denteado 12x11 1/2 
4 c., 4 1/2 c., 6 c., 60 c. e 80 C.-

Denteado 12x11 1/2 

Seguem·se duas colecc;oes, com cujos pro· 
prietarios falei na .. ~ora 82. e a quem disse 
que tenclonava fazer oportunamnte urn artigo 
sobre os «Clandestlnos» que tenho vlsto em 
ExposicOes, e a publicar neste Boletim do 
C. F. P. e Iria citar os seus names, ao que 
as dais nao se opuseram, acedendo a que 
eu a fizesse. 

DO SR. JOSE BENTO 
EX'POS NA «tVORA 82» 

COLEC9AO DE M09AMBIQUE 

Selos expostos como «Provas» 

De 1914 

8 c. e 15 c. - Folhas de 3 selos 
1 c.e 1 'E. -Isolados, destacados de 

folhas de 3 selos 

DO SR. PAULO SA MACHADO 
EXPOS NAS "fNVfCTA 74», ccEVORA 82», 
PORTO 83» E "AVEfRO 85» 

1 - COLEC9AO DE A90RES 
EXPOS NAS "INVfCTA 74» E «PORTO 
83» 

Selos expostos como «Provas» 

De 1912/13 
20 c. - Folha de 3 selos 
7 1/2 c., 10 C., '50 c. e 1 E.-Pares 

destacados de folhas de 3 selos 

De 1923/24 

40 c., azul- Folha de 3 selos com 
.CORREIC» em ultimo lugar 

40 c., azul- Isolado, .CORREIC.. des
tacado de folha de 3 selos 

NOTA-Por aqui se va que os «Clan
destinos» foram forjados. Entao 0 
"CORREIC,. nao saltava logo a vista, 
e nao era ·retirado se as folhas fossem 
de provas autanticas? 

2 - COLEC9AO DE MACAU 
EXPOS NAS "tVORA 82», .. PORTO 
83» E "AVEIRO 85» 

Selos expostos como "Provas» 
De 1913 

1/2 a., 1 a., 2 a. e 4 a.-Isolados, des· 
tacados de folhas de 3 selos. - Estre
las 1I1-IV 

NOTA-Na emissao de 1913 nao M 
estrelas nesta posic;:ao. As menciona· 
das no catalogo «SimOes Ferreira», em 
1913, 1915 e 1919, sao todas I-I. Os 
quatro selos mencionados pertencem 
todos a serie de 1913, que fOi forjada 
completa, no total de 16 selos, e nas 
mesmas cores dos autAnticos, embora 
alguns sejam em tonalidades diferen· 
tes. S6 ha estrelas III·IV em 1922, mas 
ja em Papel Lisa, com 0 denteaao 
12X11 1/2, que nao e 0 caso dos 
selos em causa. 

Vou agora referir·me ills seis ultimas colec
cOes que veri·fiquel Incluirem "Clandestinos» 
como se fossem crensaios» ou ccProvas». Gos· 
taria de mencionar os nomes dos respecti· 
vos coleccionadores, mas como nunca Ihes 
falei, para manifestsr 0 meu desejo de indio 
car os seus nomes, abstenho-me de 0 fazer, 
indicando s6 as localidades das respectivas 
resid6ncias que constam de alguns catilogos 
das EXposic;6es que ao principio indico. 

DE UM COLECCfONADOR DE GUfMARAES 
EXPOS NAS «EVORA 82» E «PORTO 83» 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

Selos expostos como .. Provas» 

De 1912 
1 1 /2 c. 

5 c. 
pares destacados de folhas de 3 selos 

DE UM COLECCIONADOR DE EVORA 
EXPOS NAS «LUBRAPEX 80», ccEVORA 82» 
E "PORTO 83» 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

Selos expostos como «Provas» 

De 1912 
1/4 c., 1/2 C., 1 c., 1 1/2 c., 2 c., 2 1/2 C" 
5 c. (azul), 7 1/2 c., 8 C., 10 c. e 15 c. 

De 1923 
5 c. (sepia) 
Isolados. Todos aS selos com margem 
do mesmo tamanno, foram destacados de 
folhas de 3 selos. 

DE UM COLECCIONADOR DE L/SBOA 
EXPOS NA «EVORA 82» 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

Selos expostos como .. Ensaios» 

De 1912 
20 c. - Castanho s/ verde - (Papel) 

Porcelana - Denteado 15 x 14 

De 1917/20 
12 c. - Cinzento - Liso Acetinado -

Oenteado 12 x 11 1/ 2 
18 c. -Amarelo Acinzentado - Liso Ace. 

tinado - Denteado 12 X 11 1/2 

De 1921/22 
12 c. - Violeta Claro - Liso Acetinado -

Denteado 12 x 11 1/2 
24 c. - Rosa Escuro -Liso Acetinado _ 

Denteado 12 x 11 1/2 
60 c. - Azul Claro - Liso Acetinado .. -

Denteado 12x11 1/2 

De 1923 
60 c. - Encarnado - Liso Acetinado 

Denteado 12 x 11 1/2 
40 c. - Azul - "CORREIC" - Liso 

Acetinado - Denteado 12x11 1/2 
1 E. - Azul - Lustrado - Oenteado 

12 x 11 1/2 
1 $50 - Ard6sia Claro - LUstrado -

Denteado 12x 11 1/2 
a mais 0 facto de ser denteado, mas 
este e falso e feito por maquina de 
linha. . 
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De 1924/26 
1 $50 - Lihls Claro - Lustrado - Den· 

teado 12x11 1/2 
2 E. - Verde Claro - Lustrado _ Den· 

teado 12 x 11 1/2 

NOTA-O selo de 1923 de 40 c. azul 
com «'CORREIC .. , e a mesma coisa 
do que 0 selo nao denteado do Sr. 
Paulo Sa Machado, de que atras lala
mos. S6 que est a "preciosidade .. tem 
a mais 0 facto de ser denteado, mas 
este e ·falso e feito por maqu'ina de 
linha. 

DE UM COLECC/ONADOR DE ALPEDRNHA 
EXPOS NAS .. LUBRAPEX 76» E "PORTO 
83» 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

Selos expostos como "Provas .. 

De 1912 
20 c. - Isolado, destacado de folha de 

3 selos 

De 1923 
5. - Isolado, destacado de folha de 

3 selos 

DE UM COLECC/ONADOR DO FUNDAO 
EXPOS NAS cclNVICTA 74», "LUBRAPEX 
76» e "LUBRAPEX 80» 

COLEC9AO DE MACAU 

De 1913 
Selo exposto como "Ensaio .. 

Selo sem taxa nem legenda, na cOr 
.. Violeta Claro .. - Par destacado de 
folha de 3 selos. 

NOTA - Quando a mim este selo est a 
indevidamente classificado como "Ma· 
cau .. , quando deveria sll·lo como «UI· 
tramar... .;: assim que eu classifico 
todos Os que nao tllm "Taxa.. nem 
"Legenda.. e sao, por conseguinte, 
comuns a todo 0 Ultramar, como eu 
os descrevo no meu livro "Selos Olano 
destin~s - Tipo CERES .. , nas paginas 
34 e 35. 

De 1913 
Selos expostos como "Provas .. 

1 /2 a. - Isolado, destacado de folha de 
3 selos. 

1 a., 2 a., 4 a., 5 a., 6 a., 8 a., 10 a., 
12 a., 16 a., 20 a., 40 a. e 58 a. - Folhas 

de 3 selos - Estrelas III-IV 

NOTA-Na emissiio de 1913 nao ha 
estrelas nesta posic;:ao, mas sim na 
posic;:iio 1-1. Ver 0 que dizemos quanto 
a Colecc;:iio de Macau do Sr. Paulo 
Sa Machado. 

De 1924 
56 a., 1 P., 3 P. e 5 P. -Isolados, desta· 

cad os de folhas de 3 selos - Estre
las 1-1 . 

NOTA - Na emissao de 1924 nao ha 
estrelas na posic;:ao 1-1 .. Os selos·tipo 
tem as estrelas III-IV, com excepc;:ao do 
selo de 4 a., cujas estrelas sao 11-11. 
As variedades de posic;:ao de estrelas 
sao II-IV, 111-1, 111 ·11 e 111-111 em todas as 
taxas com excepc;:ao do de 4 a., que 

tem mais, como variedade, 1I1·IV. 

DE UM COLECCIONADOR DE ODEMIRA 
EXPOS NAS " EVORA 82» E " PORTO 83» 

COLEC9AO DE ANGOLA 

Selos expostos como " Provas .. 
De 1914 

1/ 4 c., 1/ 2 c., 1 c., 15 c., 
40 c. e 1 E. - Folhas de 3 selos 

De 1925/ 26 
24 c. e 60 c. - Pares destacados de to

Ihas de 3 selos 
25 c. - Isolado, destacado de folhas de 

3 selos 

NOTA - Na " Porto 83 .. este colec· 
clonador, teve duas partioipac;:oes, uma 
de Portugal e outra de Angola. De 
qua']quer delas fiz apontamentos que 
por qualquer circunstancia se extra· 
viaram. Por isso limito me a mencionar 
a parte de Angola, tendo por base as 
notas tomadas na ,, £vora 82 .. , a que 
acrescentei 0 selo de 1/ 2 c. em Folha 
de 3 selos. 

Nilo pretendo fazer uma critica as Colecc;6es por mim anotadas. Unicamente desejo 
contribuir para que, de uma vez por todas, deixe de se considerar os selos em causa 
como Provas, Ensaios ou Reimpress6es, mas aceiti-Ios tal como sao e 56 como .. Clan
destinos», mas sempre anotando nas Colecc;6es 0 que eles realmente silo. 

Assim est6 bem e este facto nAo desvaloriza qualquer colecc;iio. 
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COD/GO POSTAL 

NORMALIZACAO 
DAS MARCAS DO DIA 

Por ser de muito interesse para os filate
tistas e com 0 fim de possibiIitar 0 inicio 
de colecc;6es baseadas em marcas do dla, 
comec;amos por reproduzir a OS005985 CA, 
dimanada do Conselho de Administrac;ao dos 
Correios e Telecomuncac;6es de Portugal, 
datada de 10 de Julho passado e que consta 
do seguinte: 

.A implantagiio dos Centros de Distribuic;:iio 
Postal em todo 0 pars determinou 0 desen
volvimento de varlas ac{:oes de sensibili· 
zac;:ao com vista Ii inscrlc;:iio correcta do C6-
digo Postal no enderego das correspondlln· 
cias. 

Conslderou-se que uma das form as de 
maior alcance para 0 efelto seria a Indicagao 
do C6digo no cunho das marcas do dla. 
inclusive no das maquinas de franquear. 

A extensiio dos nomes de alguns estabe· 
lecimentos 'postais compreendidos em COP 
com designagoes igualmente extensas, difi· 
cultou 0 estudo, obrigando a procura de solu· 
c;:oes adequadas. 

Ap6s a efectivac;:iio de varios ensaios, con· 
cluiu·se pela fixac;:iio de norm as tendentes a 
uniformizar a apresentac;:iio da legendagem 
constitutiva dos cunhos e a f ixar regras para 
o usa de abreviaturas a que tenha de se 
recorrer. 

compilado por J. R. Dias Ferreira 

Nestes termos, 0 CA, em sua sessao de 
hoje, deliberou: 

1 - CUNHOS DAS MARCAS DO DIA 

Os cunhos das marcas do ' dla de apllcagiio 
manual adquiridas a Partir da entrada em 
vigor da presente OS dev~m apresentar as 
seguintes dimenslies: 

1.1 
Diametro do circulo exterior ...... 28 mm 

1.2 
Diametro do circulo Int«;trlor ...... 18 mm 

1.3 
Distancla dos trac;:os horlz.ontals 8 mm 

1.4 , 
Altura das letras e algarismos, 

consoante 0 tlpo de 'caracteres 
a utilizar, entre ...... : ...... '..... ... 2 e 3 mm 

1.5 i . 
Espessura dos trac;:os, latras e al

garismos, com excepc;:ao dos 
que indicam a data ............... 0,3 mm 

1B • 
Espessura dos algarismos refe-

rentes a data ..................... 0,35 mm 
1.7 
Mlnimo de profundidade da gra-

vac;:iio ..... ............................ 1 mm 



De 1924/26 
1 $50 - Lihls Claro - Lustrado - Den· 

teado 12x11 1/2 
2 E. - Verde Claro - Lustrado _ Den· 

teado 12 x 11 1/2 

NOTA-O selo de 1923 de 40 c. azul 
com «'CORREIC .. , e a mesma coisa 
do que 0 selo nao denteado do Sr. 
Paulo Sa Machado, de que atras lala
mos. S6 que est a "preciosidade .. tem 
a mais 0 facto de ser denteado, mas 
este e ·falso e feito por maqu'ina de 
linha. 

DE UM COLECC/ONADOR DE ALPEDRNHA 
EXPOS NAS .. LUBRAPEX 76» E "PORTO 
83» 

COLEC9AO DE PORTUGAL 

Selos expostos como "Provas .. 

De 1912 
20 c. - Isolado, destacado de folha de 

3 selos 

De 1923 
5. - Isolado, destacado de folha de 

3 selos 

DE UM COLECC/ONADOR DO FUNDAO 
EXPOS NAS cclNVICTA 74», "LUBRAPEX 
76» e "LUBRAPEX 80» 

COLEC9AO DE MACAU 

De 1913 
Selo exposto como "Ensaio .. 

Selo sem taxa nem legenda, na cOr 
.. Violeta Claro .. - Par destacado de 
folha de 3 selos. 

NOTA - Quando a mim este selo est a 
indevidamente classificado como "Ma· 
cau .. , quando deveria sll·lo como «UI· 
tramar... .;: assim que eu classifico 
todos Os que nao tllm "Taxa.. nem 
"Legenda.. e sao, por conseguinte, 
comuns a todo 0 Ultramar, como eu 
os descrevo no meu livro "Selos Olano 
destin~s - Tipo CERES .. , nas paginas 
34 e 35. 

De 1913 
Selos expostos como "Provas .. 

1 /2 a. - Isolado, destacado de folha de 
3 selos. 

1 a., 2 a., 4 a., 5 a., 6 a., 8 a., 10 a., 
12 a., 16 a., 20 a., 40 a. e 58 a. - Folhas 

de 3 selos - Estrelas III-IV 

NOTA-Na emissiio de 1913 nao ha 
estrelas nesta posic;:ao, mas sim na 
posic;:iio 1-1. Ver 0 que dizemos quanto 
a Colecc;:iio de Macau do Sr. Paulo 
Sa Machado. 

De 1924 
56 a., 1 P., 3 P. e 5 P. -Isolados, desta· 

cad os de folhas de 3 selos - Estre
las 1-1 . 

NOTA - Na emissao de 1924 nao ha 
estrelas na posic;:ao 1-1 .. Os selos·tipo 
tem as estrelas III-IV, com excepc;:ao do 
selo de 4 a., cujas estrelas sao 11-11. 
As variedades de posic;:ao de estrelas 
sao II-IV, 111-1, 111 ·11 e 111-111 em todas as 
taxas com excepc;:ao do de 4 a., que 

tem mais, como variedade, 1I1·IV. 

DE UM COLECCIONADOR DE ODEMIRA 
EXPOS NAS " EVORA 82» E " PORTO 83» 

COLEC9AO DE ANGOLA 

Selos expostos como " Provas .. 
De 1914 

1/ 4 c., 1/ 2 c., 1 c., 15 c., 
40 c. e 1 E. - Folhas de 3 selos 

De 1925/ 26 
24 c. e 60 c. - Pares destacados de to

Ihas de 3 selos 
25 c. - Isolado, destacado de folhas de 

3 selos 

NOTA - Na " Porto 83 .. este colec· 
clonador, teve duas partioipac;:oes, uma 
de Portugal e outra de Angola. De 
qua']quer delas fiz apontamentos que 
por qualquer circunstancia se extra· 
viaram. Por isso limito me a mencionar 
a parte de Angola, tendo por base as 
notas tomadas na ,, £vora 82 .. , a que 
acrescentei 0 selo de 1/ 2 c. em Folha 
de 3 selos. 

Nilo pretendo fazer uma critica as Colecc;6es por mim anotadas. Unicamente desejo 
contribuir para que, de uma vez por todas, deixe de se considerar os selos em causa 
como Provas, Ensaios ou Reimpress6es, mas aceiti-Ios tal como sao e 56 como .. Clan
destinos», mas sempre anotando nas Colecc;6es 0 que eles realmente silo. 

Assim est6 bem e este facto nAo desvaloriza qualquer colecc;iio. 
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COD/GO POSTAL 

NORMALIZACAO 
DAS MARCAS DO DIA 

Por ser de muito interesse para os filate
tistas e com 0 fim de possibiIitar 0 inicio 
de colecc;6es baseadas em marcas do dla, 
comec;amos por reproduzir a OS005985 CA, 
dimanada do Conselho de Administrac;ao dos 
Correios e Telecomuncac;6es de Portugal, 
datada de 10 de Julho passado e que consta 
do seguinte: 

.A implantagiio dos Centros de Distribuic;:iio 
Postal em todo 0 pars determinou 0 desen
volvimento de varlas ac{:oes de sensibili· 
zac;:ao com vista Ii inscrlc;:iio correcta do C6-
digo Postal no enderego das correspondlln· 
cias. 

Conslderou-se que uma das form as de 
maior alcance para 0 efelto seria a Indicagao 
do C6digo no cunho das marcas do dla. 
inclusive no das maquinas de franquear. 

A extensiio dos nomes de alguns estabe· 
lecimentos 'postais compreendidos em COP 
com designagoes igualmente extensas, difi· 
cultou 0 estudo, obrigando a procura de solu· 
c;:oes adequadas. 

Ap6s a efectivac;:iio de varios ensaios, con· 
cluiu·se pela fixac;:iio de norm as tendentes a 
uniformizar a apresentac;:iio da legendagem 
constitutiva dos cunhos e a f ixar regras para 
o usa de abreviaturas a que tenha de se 
recorrer. 

compilado por J. R. Dias Ferreira 

Nestes termos, 0 CA, em sua sessao de 
hoje, deliberou: 

1 - CUNHOS DAS MARCAS DO DIA 

Os cunhos das marcas do ' dla de apllcagiio 
manual adquiridas a Partir da entrada em 
vigor da presente OS dev~m apresentar as 
seguintes dimenslies: 

1.1 
Diametro do circulo exterior ...... 28 mm 

1.2 
Diametro do circulo Int«;trlor ...... 18 mm 

1.3 
Distancla dos trac;:os horlz.ontals 8 mm 

1.4 , 
Altura das letras e algarismos, 

consoante 0 tlpo de 'caracteres 
a utilizar, entre ...... : ...... '..... ... 2 e 3 mm 

1.5 i . 
Espessura dos trac;:os, latras e al

garismos, com excepc;:ao dos 
que indicam a data ............... 0,3 mm 

1B • 
Espessura dos algarismos refe-

rentes a data ..................... 0,35 mm 
1.7 
Mlnimo de profundidade da gra-

vac;:iio ..... ............................ 1 mm 



2 -IMPRESSAO DOS CUNHOS - LEGENDA-
GEM 

A legendagem das marcas do dla deve obe
decer as normas a segulr discriminadas: 
2.1 
Apresentar, -para alem da designacao do esta
belecimento postal que as utiliza, 0 c6digo 
postal do respectivo COP. 
2.2 
No semi-clrculo superior devem constar as 
letras CTT. 
2.3 
No espaco transversal flgurarS a data, sobre 
rodfzlos m6veis, representada por algarlsmos 
arabes separados por pontos. 
2.4 
o seml-clrculo inferior destlna-se a InscricAo 
do numero de ordem atrlbufdo a marca, 
sequencia I dentro de cada servlco ou sector. 
2.4.1 
Quando, num mesmo sector, seJa utilizada 
mais do que uma marca do dia, aquele nu
mero sera precedido das letras representa
tivas do sector, se este nao figura jli na 
parte superior da marca do dia. 
A inscricao das designac;:Oes referldas em 
2.1 sera definlda pelo O·GC, --em diploma da 
sua compet6ncla. 

3-ABREVIATURAS A UTILIZAR 

Sempre que a extensao dos names dos esta
belecimentos postais e/ ou dos respectivos 
COP impeca a sua total inscricao, deve re
correr-se ao uso de abreviaturas que salva
guardem a integral percepcao da palavra e 
nao deixem duvldas sobre 0 estabeleclmento 
a que pertence a marca. 
Em multos casos, tals abrevlaturas estao 
fixadas -pela rotina. 
No entanto, para malor unlformizacao de cri
terlos, os princlplos a seguir serao Igual
mente flxados pelo OGC. 

4 - MARCAS DO DIA DE APLlCA~.I.0 ME
CANICA 

4.1 
Os cunhos das marcas do dia Integradas nas 
maqulnas de franquear, quer de uso Interno, 
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quer de uso particular, devem obedecer aos 
princlpios estabelecldos na presente OS. 
4.2 
Os mesmos prlnclplos serao observados na 
cunhagem das marcas do dia das maqulnas 
obliteradoras. 

5 - DISPOSI~OES FINAlS 

5.1 
A presente OS entra Imediatamente em vigor. 
5.2 
E revogada a OS n.o 4404,5 de 541944. 

10 de Julho de 1985 - Pelo CA, 0 Presi
dente do 'Conselho d.e AdministracAo, Virgflio 
Mendes». 

Ap6s alguns dias e no seguimento da OS 
00 5985 CA (FL n.O 197-85), isto quer dizer 
- ficha de Legis'a~o - do Bo'etim Otic'a' 
dos CTT, foram publicados na CC 002785 
DGC, directrizes sobre a Normaliza(:lIo, con
serva(:lIo, extravio e substituic;lIo das Marcas 
do dia, que por ser tambem de grande van
tagem dar a conhecer aos nossos 'eitores a 
seguir transcrevemos: 

.. Na sequ6ncia da OS005985CA (FL '0.° 197-
-85), especlficam-se as normas de legenda-

gem das marcas do dla no que respelta a 
inscrlcao do C6digo Postal, abreviaturas a 
utilizar, cui dad os a observar na sua preser
vacao e actuacao em caso de extravlo. 

1 -INSCRI~.I.0 DO CODIGO POSTAL 

1.1 

A -parte descritlva do c6digo postal deve, em 
princlpio, corresponder ao nome da locali
dade onde 0 COP se encontre instalado. 

1.2 
Quando. na area de um GOP, existe somente 
uma CTF, 0 nome desta deve, em princlpio, 
coincldir com a deslgnaCao do COP e figurar 
na parte inferior da marea do dla. 
Na parte superior, flgurara um asterisco. 
Exemplo n.o 1 do anexo. 

1.3 
Quando na area de um COP exlstam varios 
estabelecimentos postais, a deslgnaCao do 
COP mantem-se na parte inferior da marca 
do dia e a do estabelecimento postal- esta
cao central do correio, CTF sate lite ou ur
bana, BEC ou Posto - constarS na parte 
superior da mesma. 
Exemplos n.o 2, 3 e 4. 
1.3.1 
IdentificaCao semelhante sera felta em rela
cao a servicos distintos compreendldos nas 
estacoes centrais de correio ou noutros esta
belecimentos cuja dlmensao 0 justifique. 
Exemplo n.o 5. 
1.4 
Os estabelecimentos postais devem figurar 
nas marcas do dia tal como constam na res
pectiva Lista, escritos, se necessario, de for
ma abreviada. 
Exemplos n.o 6 e 7. 
1.4.1 
As estacOes itinerantes sao Identificadas 
com esta designacao acrescida do numero 
de ordem que tomaram no COP de que de
pendem. A designacao do COP devera cons
tar na ,parte inferior da marca do dia. 
Exemplo n.o '8. 

1.4.2 
Constltuem excePCao ao disposto em 1.4: 

• as estacOes urbanas ou outros estabeleci
clmentos cujadeslgnaqao e segulda do 
nome da localidade que figura no C6digo 
Postal, evitando-se assim a repeticao; 
Exemplos n.o 9 e 10. 

• os BEC, que passam a dispensar a lnscri
cao da C'J1F de Que dependem, tal como 
acontece com Os Postos, a menos que 0 
local onde se situam torne a sua designa
cao Impreclsa. 

Exemplos n.o 11,12 e 13. 

1.4.3 
Quando, poram, a designacao for comum a 
Dutro estabelecimento postal, deve ser man
tida a identificacao completa, embora, se ne
essario, de forma abrevlada. 
Exemplo n.O 14. 

2 - ABREVIATURAS A UTILIZAR 

Conforme 0 expresso no ponto 3 da OS 
005985CA, a necessidade de recorrer a abre
viaturas quando a extensao do nome do esta
belecimento postal e respectivo c6digo exce
dem 0 espaco de inscric§o na marca do dia, 
aconselha a fixacao de princlpios tendntes 
a uniformizacao dos cunhos, os quais se des
crimlnam: 
2.1 
Elimlnacao de todas as preposlcoes ou con
traccoes de preposicOes. 
Exemplo: Ponte de Sor - 'Ponte Sor 

2.2 
A palavra Sao sera abrevlada pela letra S, 
nao seguida de -ponto, mas de espaco. 
Exemplo : Sao Joao da Madeira - S. Joiio Ma· 
delra. 
2.3 
As ·palavras Santo ou Santa apresentarAo, 
para alt~m do S, as letras ceo .. ou «a .. em tipo 
reduzldo. 
Neste caso, podera delxar de haver espaco 
entre a letra reduzlda e a palavra segulnte. 
Exemplo: Santa Cruz da ·Graciosa - s.a Cruz 
Graciosa 

2.4 
Poder-se-ao elimlnar parlmtesis, nAo se crian
do, em seu lugar, espacos. Se bastar a eliml
nacao dos espacos, sera mantldo 0 par6n-
tesis. _ 
E·templo: Pomares (Arganil) - PomaresArga
nil ou, de prefer6ncia, 

Pomares (Arganil) 
2.5 
Serao abreviadas as palavras que, no seu 
conjunto, nao alterem a clareza da desinacao. 
Exem::>lo: Ponta Oelgada (Acores) - P. Oelg.a 

(Acores) 

Troviscal (Oliveira do Balrro) -
- Trovlscal (Oliv. Bairro) 

Ponte de Lima - Pte Lima 
Figueira de Castelo Rodrigo -

- Fig Cast Rodrigo 
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2 -IMPRESSAO DOS CUNHOS - LEGENDA-
GEM 

A legendagem das marcas do dla deve obe
decer as normas a segulr discriminadas: 
2.1 
Apresentar, -para alem da designacao do esta
belecimento postal que as utiliza, 0 c6digo 
postal do respectivo COP. 
2.2 
No semi-clrculo superior devem constar as 
letras CTT. 
2.3 
No espaco transversal flgurarS a data, sobre 
rodfzlos m6veis, representada por algarlsmos 
arabes separados por pontos. 
2.4 
o seml-clrculo inferior destlna-se a InscricAo 
do numero de ordem atrlbufdo a marca, 
sequencia I dentro de cada servlco ou sector. 
2.4.1 
Quando, num mesmo sector, seJa utilizada 
mais do que uma marca do dia, aquele nu
mero sera precedido das letras representa
tivas do sector, se este nao figura jli na 
parte superior da marca do dia. 
A inscricao das designac;:Oes referldas em 
2.1 sera definlda pelo O·GC, --em diploma da 
sua compet6ncla. 

3-ABREVIATURAS A UTILIZAR 

Sempre que a extensao dos names dos esta
belecimentos postais e/ ou dos respectivos 
COP impeca a sua total inscricao, deve re
correr-se ao uso de abreviaturas que salva
guardem a integral percepcao da palavra e 
nao deixem duvldas sobre 0 estabeleclmento 
a que pertence a marca. 
Em multos casos, tals abrevlaturas estao 
fixadas -pela rotina. 
No entanto, para malor unlformizacao de cri
terlos, os princlplos a seguir serao Igual
mente flxados pelo OGC. 

4 - MARCAS DO DIA DE APLlCA~.I.0 ME
CANICA 

4.1 
Os cunhos das marcas do dia Integradas nas 
maqulnas de franquear, quer de uso Interno, 
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quer de uso particular, devem obedecer aos 
princlpios estabelecldos na presente OS. 
4.2 
Os mesmos prlnclplos serao observados na 
cunhagem das marcas do dia das maqulnas 
obliteradoras. 

5 - DISPOSI~OES FINAlS 

5.1 
A presente OS entra Imediatamente em vigor. 
5.2 
E revogada a OS n.o 4404,5 de 541944. 
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dente do 'Conselho d.e AdministracAo, Virgflio 
Mendes». 

Ap6s alguns dias e no seguimento da OS 
00 5985 CA (FL n.O 197-85), isto quer dizer 
- ficha de Legis'a~o - do Bo'etim Otic'a' 
dos CTT, foram publicados na CC 002785 
DGC, directrizes sobre a Normaliza(:lIo, con
serva(:lIo, extravio e substituic;lIo das Marcas 
do dia, que por ser tambem de grande van
tagem dar a conhecer aos nossos 'eitores a 
seguir transcrevemos: 

.. Na sequ6ncia da OS005985CA (FL '0.° 197-
-85), especlficam-se as normas de legenda-

gem das marcas do dla no que respelta a 
inscrlcao do C6digo Postal, abreviaturas a 
utilizar, cui dad os a observar na sua preser
vacao e actuacao em caso de extravlo. 

1 -INSCRI~.I.0 DO CODIGO POSTAL 

1.1 

A -parte descritlva do c6digo postal deve, em 
princlpio, corresponder ao nome da locali
dade onde 0 COP se encontre instalado. 

1.2 
Quando. na area de um GOP, existe somente 
uma CTF, 0 nome desta deve, em princlpio, 
coincldir com a deslgnaCao do COP e figurar 
na parte inferior da marea do dla. 
Na parte superior, flgurara um asterisco. 
Exemplo n.o 1 do anexo. 

1.3 
Quando na area de um COP exlstam varios 
estabelecimentos postais, a deslgnaCao do 
COP mantem-se na parte inferior da marca 
do dia e a do estabelecimento postal- esta
cao central do correio, CTF sate lite ou ur
bana, BEC ou Posto - constarS na parte 
superior da mesma. 
Exemplos n.o 2, 3 e 4. 
1.3.1 
IdentificaCao semelhante sera felta em rela
cao a servicos distintos compreendldos nas 
estacoes centrais de correio ou noutros esta
belecimentos cuja dlmensao 0 justifique. 
Exemplo n.o 5. 
1.4 
Os estabelecimentos postais devem figurar 
nas marcas do dia tal como constam na res
pectiva Lista, escritos, se necessario, de for
ma abreviada. 
Exemplos n.o 6 e 7. 
1.4.1 
As estacOes itinerantes sao Identificadas 
com esta designacao acrescida do numero 
de ordem que tomaram no COP de que de
pendem. A designacao do COP devera cons
tar na ,parte inferior da marca do dia. 
Exemplo n.o '8. 

1.4.2 
Constltuem excePCao ao disposto em 1.4: 

• as estacOes urbanas ou outros estabeleci
clmentos cujadeslgnaqao e segulda do 
nome da localidade que figura no C6digo 
Postal, evitando-se assim a repeticao; 
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• os BEC, que passam a dispensar a lnscri
cao da C'J1F de Que dependem, tal como 
acontece com Os Postos, a menos que 0 
local onde se situam torne a sua designa
cao Impreclsa. 

Exemplos n.o 11,12 e 13. 

1.4.3 
Quando, poram, a designacao for comum a 
Dutro estabelecimento postal, deve ser man
tida a identificacao completa, embora, se ne
essario, de forma abrevlada. 
Exemplo n.O 14. 

2 - ABREVIATURAS A UTILIZAR 

Conforme 0 expresso no ponto 3 da OS 
005985CA, a necessidade de recorrer a abre
viaturas quando a extensao do nome do esta
belecimento postal e respectivo c6digo exce
dem 0 espaco de inscric§o na marca do dia, 
aconselha a fixacao de princlpios tendntes 
a uniformizacao dos cunhos, os quais se des
crimlnam: 
2.1 
Elimlnacao de todas as preposlcoes ou con
traccoes de preposicOes. 
Exemplo: Ponte de Sor - 'Ponte Sor 

2.2 
A palavra Sao sera abrevlada pela letra S, 
nao seguida de -ponto, mas de espaco. 
Exemplo : Sao Joao da Madeira - S. Joiio Ma· 
delra. 
2.3 
As ·palavras Santo ou Santa apresentarAo, 
para alt~m do S, as letras ceo .. ou «a .. em tipo 
reduzldo. 
Neste caso, podera delxar de haver espaco 
entre a letra reduzlda e a palavra segulnte. 
Exemplo: Santa Cruz da ·Graciosa - s.a Cruz 
Graciosa 

2.4 
Poder-se-ao elimlnar parlmtesis, nAo se crian
do, em seu lugar, espacos. Se bastar a eliml
nacao dos espacos, sera mantldo 0 par6n-
tesis. _ 
E·templo: Pomares (Arganil) - PomaresArga
nil ou, de prefer6ncia, 

Pomares (Arganil) 
2.5 
Serao abreviadas as palavras que, no seu 
conjunto, nao alterem a clareza da desinacao. 
Exem::>lo: Ponta Oelgada (Acores) - P. Oelg.a 

(Acores) 

Troviscal (Oliveira do Balrro) -
- Trovlscal (Oliv. Bairro) 

Ponte de Lima - Pte Lima 
Figueira de Castelo Rodrigo -

- Fig Cast Rodrigo 
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2.6 
Serao abolidos espar;:os e pontos quando a 
aus~ncla dos mesmos nao altere a clareza do 
nome. 
Exemplo: S. Marcos da Serra - SMarcosSerra 

3 - CONSERVA~AO E APLlCAOAO DAS 
MARCAS DO DIA 

3.1 
A boa conservar;:Ao e limpeza das marcas do 
dia deve processar-se p~r forma a que a sua 
aplicar;:ao se produza sempre com a neces
saria nitidez. 
Da mesma forma deve ser mantldo 0 born 
funcionamento das maquhias de obliterar. 
3.2 
Recomenda-se ainda que sejam observados 
os preceitos de inuUlizar;:Ao de franquias e 
marcar;:ao de outros objectos. 

4-SALVAGUARDA DAS MARCAS DO DIA 

4.1 
As marcas do dla deverao ser devidamente 
acauteladas, em especial quando se encon
trem ao servir;:o de poslr;:Ms de postigo, ou 
outras, ao alcance do exterior. 
4.2 
A sua exlst~ncla deve ser conferida dlaria
mente e ainda quando ocorra: 
- suspeita de desaparecimento, ·roubo ou 

extravlo; 
-translr;:Ao de chefias. 
4.3 
A substituir;:ao das marcas exlstentes far-se-a 
quando: 
• necessltem de conserto apreciavel; 
• se apresentem gastas pelo uso; 
• outros motlvos ponderados 0 determinem. 

5 - PROCEDIMENTO EM CASO DE DESA. 

5.1 

P.4RECIMENTO - ROUSO OU EXTRA. 
VIO 

No caso de desapareclmento de uma marca 
do dla, 0 empregado que verificar a ocorr~n· 
cia deve participa-Ia de imediato ao respon· 
savel local. 
Obtlda a confirmar;:Ao, 0 facto sera comuni
cado por via hierarquica, a 'respectiva ORC, 
utilizando-se para 0 efelto 0 telefone, com 
vista a malor rapldez de Informar;:ao. 
5.2 
Acomunlcar;:ao telef6nica sera confirmada 
po escrito, sendo referidas todas as circuns
tanclas consideradas uteis para a investlga
cao. 
5.3 
Se a marca do dia desaparecida nao for 
numerada e houver outras em usc, a ORC 
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promovera a substitulr;:Ao de todas elas p~r 
marcas do dla numeradas. 
5.4 
Se a marca do dla desaparecida for nume
rada, deve ser substltulda por outra com 
numero sequente ao das marcas utilizadas 
naquele estabeleclmento postal ou servlr;:o. 
5.5 
Caso a ORC nAo possua marcas do dia nume
radas em quantidade suficiente recorrera a 
OSP que providenciara as medidas necessa
rias. 
s.e 
Para alam da substiuir;:l!Io das marcas do dia 
descritas nos pontos anteriores, a ocor~ncia 
sera de imediato comunicada pela ORC: 
• a OSP e 
• aos SI. 
Os :dados a fomecer aqueles servlr;:os terao 
em vista que: 
5.6.1 
A OSP fara a divulgar;:ao da ocorr~ncia, p~r 
via telegratlca ou telex, a todos os servir;:os 
interessados indicando as caracterfsticas da 
marca ou marcas desaparecidas, data do 
desaparecimento e das consequentes substi
tuir;:oes, com 0 flm de serem apreendldos os 
documentos que se apresentem autenticados 
pelas mesmas com data posterior e tomadas 
as medldas adequadas em relar;:ao aos seus 
apresentantes. 
Entre os servir;:os Interessados a OSP devera 
considerar servir;:os estranhos eventual mente 
suscept!vels de serem afectados, tals como: 
CEP, Olreccao-Geral da Fazenda Publica e 
B"nco de Portugal. 
5.8.2 
OS SI necessitam de ter conhecimento por
menorizado do extravio para efectuarem as 
necessarias averlguar;:Oes. 

6 - DISPOSIOOES FINAlS 
6.1 
Apresentam-se em anexo os cunhos de algu
mas marcas do dia exemplificativos das nor
mas constantes da OS005985CA, e da pre
sente circular. 
6.2 
A presente circular entra 'imediatamente em 
vigor. 
6.3 
~ derrogado 0 ponto 1.4 da CC4,81DGC, FL 
n.O 18-81. 
~ revogada a CC 29,80, FL n.o 261-80. 

19 de Julho de 1985 - 0 OGC, E. Correia 
de Matos». 

UNIVERSO DE FILATELIA 

«AUDIATUR 

ET ALTERA PARS» 

Qu·ando iniciamos 0 coleccionismo dos 
selos, aos nove anos, havia 0 costume de 
presentear com pequenas somas, as visitas 
aos parentes em alturas festivas. «Isto e eara 
os rebul;ados». Abrlamos as maozitas e, la 
estava a moedinha de vinte e oinco tost5es 
ou de cinco escudos - era a felicidade de 
ir aos Correios, e comprar mais -um selo para 
a colecCao! Hoje, queimam OS selos e dizem 
que «Coleccionar e descobrir»? 

A ideia de coleccionar selos como passa· 
tempo esIa a tornar·se romAn~ica! 

Torna-se cada dia mais diflcil convencer 
os jovens que ,podem coleccionar selos usa
dos ou mesmo novos, descobrir novos hori
zontes, estudar e divertir-se. Como? 

'Quem de ·boa fe, dira que se pode iniciar 
urna coleccao entre estes dois limites: por 
um lado os COHeios Portugueses nao ven
dem os selos 'Para cumprir ceO motivo para 
que foram criados» - ciroular - 'pois que 
sao devolvidos a Loja de Filatelia todas as 
emissOes que nao foram vendidos, em series 
completas, 'P0rque isolados s6 podem sar 
adquiridos em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, 
Ponta ·Oelgada e Funchal nas respectivas 
lojas e no .orazo de -tr~s escassos mesesl 

por Noel de Vasconcelos 

Os selos ja nao circulam, como porte pos
tal, mas como objecto comercisl dos CTT, 
como modo de capitalizar economias ou de 
obter divisas; deste modo nao sao vendidos 
nas estac;:oes' Postais senao os que consti
tuem as emissOes ordinarias, ou «b.ase»; as 
series ditas «comemorativas», pois que de 
comemorativas s6 tem 0 nome! Que come
morao ,as emissoes dos Barcos da Costa 
Portuguesa, os ·caes e os selos das Aves 
do Litoral ou do Estuario do Tejo? E, as 
emissOes ordinarias: Flores? Qual sera 0 
sentido de umas e de outras? Como distin
guir uma amissao base, para circular em 
Portugal e nas Regioes AutOnomas dos Aco
res e da Madeira se nao aparecem 'Para 
venda nos balcOeS de Alveres ou de Freixo
-d&-Espada a-Cinta, senao as emissOes de 
pouca ·prooura como as dos «Instrumentos» 
ou da «Arquitectura»? Por serem mais feios? 
Entao como incentivar 0 coleccionismo com 
tal 'Polltica? 

Procura-se 0 selo usado, circulado, que 
faz de 'porte 'postal e s6 sa encontram os 
cclnstc.umeotoa de Tc.ab..albo» OlJi a «Arquitec
tura Regional? Os selos «base» mais bonitos 
nao existem senao nas lojas de Filstelial As 
«comemorativ8s» s6 am series completas, e 
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no espa((o de ,um m~s nas Esta((oes ou no 
de tr~s nas Lojas! Rams sao os selos que 
aparecem nas Esta((oes, e se aparecem sAo 
os tais Blocos Filatelicos ou Folhinhas que 
nas Lojas ja estAo esgotadas mas que, de· 
po is sAo vendidos a «retaiho" nas Esta((oes? 
Neste caso estao os Blocos do Papa Joao 
Paulo II, Europa e, no outro todos os Blocos 
e Folhinhas dos «5 Seculos do Azulejo em 
Portuga/»1 

As «Carteiras Anuais» absorvem a totali
dade das series «esgotad.as»; os Blocos com 
menos venda «imediata» sao retalhados, os 
de maior procura retirados para fomecer 0 
comercio intemacional para obter divisas! 
EntAo e n6s1 Sim e n6s; 

Jovens em idade escolar. Teremos dUzen
tos ou 'Quatrocentos escudos para comprar 
de uma s6 vezas emissoes completas? Como 
olYter dos familiares 200$00 para rebu((ados? 
Como dizer em casa que 0 cademo que 
custa 75$00 nao pode custar 200$00 e como 
todos os meses sao novas emissoes ... emi
tidas aos «montes». Milhoes de selos para 
qu~1 

Filatelistas com correspondencia intema
cional . Coleccionadores com men os reoursos 
econ6micos. Onde esta a expansao da fila
telia portuguesa e dos selos de Portugal? 
Quem pode manter estoques para manter 
trocas? Se 'para «Registar» uma simples car
ta e preciso escrever aos CTT-Loja de Fila
telia para que a carta correspond a ao que 
nos e enviado pelos correspondentes, tro
qUistas, com bonitos selos desses Palses; e, 
n6s teremos que nos «contentar» com os 
selos mais «feios» ou com os restos d09 
blocos-filatelicos com men os venda «im8-
diata .. ? 

Em Agosto de 1983 foi-nos dito que os 
selos das ccPaisagens e Monumentos» seriam 
retriados de circula((aol Porque se esgotam? 
Nao, para serem, simplesmente. _. aUeima
dosllll Como? Selos de 5$00, com 0 uTemalo 
de Diana» que atingem nos catalogos a m6-
ica quantia de 1000$00 iam ser .pura e sim
plesmente ... queimados? E ja nao apareciam 
Ii venda nas -Lojas de Filatelia desde 1978. 
Procurava-se os selos de 20$00 do «Jardim 
dos Reis - Castelo Branco» esgotado desde 
19801 Todos estes selos «esgotact.os» nas 
Lojas de Filatelia, foram queimadosl 

Se juntarmos a esle quadro «encantador» 
e ccprometed,or» de «l1ocizontes la[gos» PARA 
A FILATBLlA tOE PORTUGAL estes outros 
mimos: - Selo de 30$00 dos- «Instrumentos 
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de Trabalho» sem gravura retocada, que che
gou a ser comercializado por 30 conlos, ago
ra s6 se vende nas Lojas de Filatelia; - por 
30 escudos; Os Blocos da «Euc.o.'1aj84» que 
desapareceram; os selos das emissoes: «Aves 
- do Estuario do Tejo,,; «Caes de Rar;a Por
tuguesa» on de falla 0 Rafeiro Alentejano) ; 
ou 0 ccAno do Rato» de Macau; estao .. esgo
tado»! Nas Esta((Oes Postais, Central OU Re
ginoais, nao existem - nas Lojas de Filatejia 
dos CTT sQ se vendem em .. Cac.teiras Anuais» 
- acrescidos de 30 % do valor facial! 

As «Mostras Filatelicas», ccExposir;oes de 
DivulOat;ao Filatelica», mesmo os «Sa/oe-s de 
Filatelia» sao -uma mostra da dinAmica e da 
vitalidade da Filatelia Portugues8, mas os 
frutos nao sao recolhidos por falta de uma 
poHtica transparente, de uma base comercial 
e de um plano de distribui((ao dos selos pos· 
tais de modo a satisfazer toda a «rede» de 
Esta((oes Postais, uma efectiva descentra,Jj
zac;:ao da venda dos selos par todo 0 terri· 
Iorio naoionall 

A Franc;:a determina um prazo de venda 
dos selos, baseada na planifica((ao das ven
das por todo 0 territ6rio, em series ou iso
lad os, a Suecia centraliza as venda nas 
Estac;:oes Postais e esgota as emissoes em 
dois ou tras anos, podendo ser adquiridos 
selos emitidos ha dez an os, ounca foram reti
rados de circu.lac;:ao, podendo circular todos 
Os selos com valor postal; os Estaaos Uni
dos da America nao 0 1az e pode-sa assistir 
ccmara::i1haqo» a uma carta com um selo 
emitido em 1945 com urn carimbo de 1985, 
quarenta anos depoisl 

Se somarmos a isto a desvalorizac;:ac com
parativa com outrosanos, da generalidade 
dos selos de Portugall Os Catalogos Intema
cionais vem vindo a desvalorizar - sob a for
ma de desvalorizac;:ao da moeda portuguesa 
e manutenc;:ao das cotac;:oes, ou de subidas 
nao significativas de poucos centimos - Ira
du'zindo-se numa troca lesiva aos interesses 
dos filatelistas nacionais. 

Ate quando? 

INSCREVA·SE 

SOCIO NO 

FILATELICO DE 

CLUBE 

PORTUGAL 

Ser 
Colecionador 

por Nelson N, Carvalho 

U m coleccionador e um ser diferente, 
distingue-se entre todas as ,pessoas, 
alem de ter pac~ncia, e znteligente 
r8Dela sem duvida outras coisas boas! 

Para mim dou-lhe e"tG justa definir;E.o 
com longa e:cpemncia, certo aqui dilJO: 
Coleccionador que clmga e uma uniiio; 
Coleccio1Wdor que chega e um amigo! 

Amigo seja benvindo ao nosso mundo 
onde niio lui politica, nem ditadores 
vamos trocar 0 sentimento profundo 
com um abrafo bom de coleccio1Wdores! 

Junta aos teus selos 0 perfeito selo 
que estampa a carta delicada d'alwnf(a 
uma colecfao encerra destinfao e zelo 
btueando-se no selo recto da confianca! 

Ve nos selos nao sO beleza superior 
numa velhinha carta d'amor atributo 
que vai dar a FilatQlia grande amor 
que poae haver e podes colher 0 !roto! 

Eis as regras, Amigos, do bom filatelista, 
ou outro coleccionador serio, consciente 
uma coleCfaO deve ter algo de artista, 
e um grande Amor constante e latente! .. , 

Procura sempre com afa a melhor peflJ 
da-Ihe no teu album tOdD relevo e valor 
uma colecfao tem sempre belem impresS4 
quando se sabe ser bom coleccionador! 

Vem pois Amigo, saudo-te; se Benvindo 
consider~te desde jli um bom confrade, 
coleccionar e Uln ,passatempo bem linda 
que vai certo transformar-se em AMIZADE! 

Com toda B 8.lIma ao meu querldo amlao Sr. Fernando Crespo 
de LJaboa fIIatellata/VilolfJIIsta e a todos os a6clos do CLUBE 
FILAnLiCO DE PORTUGAL 
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INSCREVA·SE 

SOCIO NO 

FILATELICO DE 

CLUBE 

PORTUGAL 

Ser 
Colecionador 

por Nelson N, Carvalho 
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da-Ihe no teu album tOdD relevo e valor 
uma colecfao tem sempre belem impresS4 
quando se sabe ser bom coleccionador! 

Vem pois Amigo, saudo-te; se Benvindo 
consider~te desde jli um bom confrade, 
coleccionar e Uln ,passatempo bem linda 
que vai certo transformar-se em AMIZADE! 

Com toda B 8.lIma ao meu querldo amlao Sr. Fernando Crespo 
de LJaboa fIIatellata/VilolfJIIsta e a todos os a6clos do CLUBE 
FILAnLiCO DE PORTUGAL 
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A Companhia de Navios a Vapor 
da Mala Real 
(1842-1875) 

(Tradur;ao de Romano Caldeira Camara 

A Companhia Royal Mail Steam Packet anteriormente ao inicio da sua carreira mensai 
para a America do Sui -em 1851, a qual geralmente se associ a a Portugal, por causa da 
sua escala por Lisboa, tinha estado a operar um servi<;o quinzenal entre inglaterra e as 
Indias Ocidentais, com come<;o em 1842, 0 qua,l tambem escalava portos no territ6rio 
portuguas. 

De acordo com 0 plano de rota original, em vigor desde 0 comer;:o de 1842, cada 
barco a vapor devia escalar La Coruna e Madeira, na sua viagem a caminho das Indias 
Ocidentais. 

Na viagem de retorno, cada um dos barcos a vapor devia escalar 0 Faial, nos Ar;:ores. 

oNa realidade estas escalas tinham sido projectadas de maneira que os barcos a vapor 
pudessem obter novos fornecimentos de carvao, porquanto as suas maquinas nao eram 
suficlentemente eficientes, e sob condir;:Oes adversas de tempo, poderlam facilmente 
consumlr tode 0 seu abastecimento primitivo de carvao. 

Contudo, dada a natureza regular destas escalas, passageiros e malas de correio 
eram permutadas em cada um destes 'portos de escala. 

Devido ao afundamento do barco a vapor «SOLVAY~, em La Coruna, em 7 de Abril 
de 1843, a R. M. S. P. 'instituiu uma nova rota, que entrou em vigor a partir de 17 de 
Junho de 1843, a qual eliminava a paragem naquele porto, para todos os seus barcos a 
vapor no caminho da ida. 

Contudo, a escala pela Madeira, assim como a do Faial foram mantidas de acordo 
com 0 plano original. 

A R. M. S. P. Co. instituiu uma outra rota com ~aracter permanente a partir de 2 de 
Novembro de 1847. De acordo com ela, cada barco a vapor que deixasse Ingtaterra no 
segundo dia de cada mas, devia dirigir-se directamente para a IIha da Bermuda, e inves
samente, eliminando-se as duas escalas tanto na Madeira como no Faial. Contudo, 0 outro 
barco ,a vapor que partie de Inglaterra no dia 17 de cada mas, devia manter ambas as 
escalas sem qualquer alterar;:iio. 

Com 0 comer;:o do novo roteiro a partir de 2 de Agosto de 185G, todos os barcos 
a vapor da R. M. S. P. Co. deyeriam viajar dlrectamente entre lnglaterra e 8t.° Thomas, 
sem qualquer escala intermedia. Com caracter permanente a partir desta data, tanto a 
Madeira como 0 Faial deixaram de ser portos de escala regulares desta Companhia para 

\ 
) 

as Indias Ocidentais. Todavia talvez tras ou quatro vezes durante 0 ano, devido quase 
sempre a condlr;:Oes adversas de tempo. um barco a vapor nesta rota escalou um ou 
outro destes portos, regra geral a Madeira nas viagens de ida, e 0 Faial nas viagens de 
retorno, e transportando sempre com eles malas de correio. 

Estes servlr;:os extraordinarios continua ram por toda a decada de 1860. 

Ainda em relar;:ao ao novo rotelro de 2 de Agosto de 1850, e Interessante notar que 
existe um pequeno intervalo de tempo durante 0 qual nenhum dos barcos a vapor da 
R. M. S. P. Co. escalaram qualquer porto em territ6rlo portugues numa base regular. 
Esta falta foi remediada efectivamente a partir de 9 de Janeiro de 1851, quando a R.M.S.P. 
Co. comer;:ou 0 seu novo servir;:o mensa I para a America do Sui entre Inglaterra e 0 Brasil 
com escalas nas duas dlrecr;:Oes em Lisboa, Madeira, Tenerife e S. Vicente. Nesta rota 
Sui-Americana, que teve lugar a partir de 10 de Maio de 1858, as escalas mensais na 
Madeira e Tenerife foram eliminadas. Contudo, foram mantidas as escalas ,habituais em 
Lisboa e Sao Vicente, em ambas as dlrecr;:oes. 

Carimbo POSTED ON THE / HIGH SEAS 

privativo dos barcos a vapor da Royal Mail Steam Packet Company nos seus 
primeiros an os do Seculo xx. Carimbo de data de S. Vicente, Cabo Verde 
31 OUT 1906 e carimbo PAQUEBOT de S. Vicente. 

CO/llc(:lio R. CAmara 

Durante a decada de 1860, parece nao ter havido mudanr;:as no roteiro, exceptuando 
o facto de os barcos a vapor transatlanticos continuarem a viagem ate Buenos Aires, em 
vez de terminarem a sua rota no Rio de Janeiro, como anteriormente. Devido a esta exten-
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sao, a data do m€ls em que 0 retorno se efectuava foi alterada, mantendo-se embora os 
portos de escala. 

A partir de Agosto de 1872, a R. M. S. P. Co., comecou a operar mensalmente com 
urn segundo barco a vapor (uma vez em cada 15 dias) na rota Sui-Americana. A partir de 
Janeiro de 187-5 este segundo barco a vapor foi finalmente autorizado a transportar a mala, 
segundo 0 contrato postal ingl€ls. 

S. Vicente (llhas Virgens U.S.A.); Carta de Junho 1858 enderel;ada para 
Franl;a com 0 selo da Gra Bretanha de 1 d. e 6 d. liIas ambos obliterados 
com 0 carimbo A 10 numeral e 0 carimbo cl.e data de S. Vicente no verso, 
e a indical;ao manuscrita "Per Royal Mail / Steam Packet». A chegada 
a Franl;a a carta foi reenviada com 0 selo franciJs 40 c laranja vermelho 
ob/iterado com 0 losango de pontos. Uma das primeiras cartas com selos 
da Gra Bretanha que se tern conhecimento. Muito espectacular. 

F. 6.500 Argyll Elkin, Londres 

Nesta altura, as suas escalas eram em La Coruna, Llsboa e Sao Vicente. A partir de 
Junho de 1676, Vigo fol lncluido na rota segulda mas somente com este segundo barco 
a vapor. 0 outro barco a vapor parece ter somente escalado Lisboa e Sao Vicente durante 
este tempo. Ambos tinham como ponto de escala fina·I, Buenos Aires. 

18 

Este servico bi-mensal continuou ate Novembro de 1878 altura em que a R. M. S. P. 
Co., instituiu urn novo plano completamente diferente, baseado em tr€ls servicos par m&s. 
Cada urn dos barcos a vapor destes tr€ls servicos mensais nao s6 escalava as diferentes 
portos da rota, como tambam escalava diferentes -portos da America do SuI. Somente 
dais dos servlcos mensais escalavam Usboa, e dos quais apenas urn, escalava SAo 
Vicente. Ambos estes barcos a vapor terminavam a rota em Santos no Brasil, urn novo 
porto terminus da carreira. 0 terceiro barco a vapor continuava a escalar La Coruna e 
Vlgo, e era a unlco a alcancar Buenos Aires. 

Bi/hete Postal do Navio "Andes» enviado de bordo, enderel;ado para Usboa, 
em 21 JUlho 1949 e selado com dois se/os: urn ingles e outro brasileiro. 
Em Usboa recebeu em 21 Julho 0 carimbo de data Paquete da 3.4 SeCl;ao 
e (multado?) com a selo de 1 $00 Carave/a e obJiterado com 0 car/mbo de 
data de Usboa 2.4 Secl;80 dia 22 de Julho. 

CO/fJC'Yilo R. C~mara 

Mudant;as edlclonals no plano da rota da R. M. S. P. Co. em 1879 e em 1880 (duas 
vezes) e posteriormente, provaram ser diffceis de documentar, porquanto eles seguiram·se 
uns aos outros em rapida sucessao. 
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LUBRAPEX 88 

A Direc~o do Clube Filat'lico de Portugal, atenta ao interesse cia continuac;lo etas 
exposic;Oes filat"icas denominadas aLubrapex», candidatou·se i'I organizac;Ao do certame 
em causa, perante a Federac;io Portuguesa de Filatelia, no mis de Setembro do ana 
transacto, au seja logo ap6s se ter conhecimento de que 0 referido evento, em 1986, 
teria lugar na cidac:le do Rio de Janeiro, Brasil. 

Foi para 0 Clube Filatellco de Portugal motivo de regozljo receber a resposta da 
entidade maxima da filatelia Nacional Informando-nos que a nossa candidatura era a prj· 
melra a ser apresentada, e, que, consequentemente, em, principio estava aceite. 

Logo que tenhamos mals noticias nao deixaremos de entrar em contacto com todos 
os nossos Associados e os filatellstas em geral, dado 0 interesse que tern para todos ti~ 
Importante certame. 

A Dir~1o 

OS MUITOS QUE SOMOS, NUNCA SEREMOS DEMAIS! 

A actual Dire~o do Clube Fllat"ico de Portugl pretende um aumento substancial 
de associados. Para atingir esse objectivo, leva a efeito uma campanha de angariac;Ao de 
s6cios com vantagens para os propostos, para os proponentes e, porque nao diza-Io, 
tambem para a colectividade. 

Em que consiste? 
Aos novos s6cios efectivos e correspondentes que liquldem as quotas dos anos de 

1986 e 1987, 0 Clube oferece sobrescritos do primeiro dia dos crr (FCC), cujo valor de 
cat610go nunca ser' inferior a Esc.: 500$00 (cat610go E. S.). 

Ao novos s6cios juniores que fac;am 0 pagamento das quotas dos anos de 1986 e 
1987 serio ofertados sobrescritos de primeiro dia dos crr (FDC) de valor nunca inferior 
a Esc.: 250$00 (cat6logo E. S.). 

Aos s6cios proponentes, por cada tm novos s6cios, igualmente temos uma lem
branc;a pela colaborac;Ao que prestarem a esta campanha: vlnte e cinco sobrescritos 
comemorativos, ediC;ilo do C!ube, todos dlferentes, com carimbo do evento. 

Estamos certos que as condh;6es silo aliciantes para todos e ficamos aguardando 
os resultados desta campanha que se prolongar6 ate trinta de Junho do corrente ano. 
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COBRAN~A DA QUOTlZA~AO 

Apelamos para que todos os oossos Assoclados e Amigos liquidem 
as quotas do Ano de 1986 remetendo-noe a respectlva importancia. 

o nosso pedido baseia-se no facto de as taxas de cobranc;a, serem 
de rnontante elevado ,e a verlflcar·se uma adeslo ao nosso pedido 0 Clube 
poupara urna quantia apreciavel, essencial para a realizaC;io dos noSSOA 
objectlvos. 

Urn agradecimento anteclpado a todos. 

LEGISLA(:AO DE INTERESSE FILATELICO 

DISPOSICOES DIVERSAS 

CC000885 OGC. 20-3-1985. Entrega de Cor· 
respondlmcia em mao pr6pria. Aviso . 25.3-
-1985. Maquina de franquear «Hasler.
Mod.· F 101 . 

Despacho Conjunto. PCM/MFP/MES. 2-4-
·1985. ·Expedic;:ao postal gratuita, em regime 
de avenea, de publicac;:6es enviadas a ass i
nantes residentes no estrangeiro. 

Oespacho Conjunto. PCM/MFP/MES. 2-4-
-1985. ,Expedlc;:ao postal gratuita, em regime 
de avenea, das publicac;:oes peri6dicas ende
reeadas aosassinantes residentes no terri
t6rlo nacional. 

Aviso MNE. 24-4-1985. Acordo Especial en· 
tre Portugal e Cabo Verde para Aplicaeao 
da Tarifa Postal Interna aos Objectos de 
Correspond6ncla a Permutas entre os dois 
Parses. Denuncia. 

OE001285 CA. 9-5-1985. CTFU4 a) de Pe
drulha (Coimbra) . Crlaeao. 

CCOO1985 DGC. 27-5-1985. Israel-Aero
gramas. 

CC001885 OGC. 24"5-1985. Estabelecimento 
da 'Estaeao Itinerante de Tavira. 

DE001385 CA. 3()'5-1985. CTFU 4 a) de Gil 
Eanes (Portimao). Criaeao. 

CC002285 OGC. 3-6·1985. PerfuraeAo de 
selos. 'Autorizaeoes. 

CC002185 D,GC. 3-6.1985. Vinhetas. Auto
rizaeoes de circulaeao. 

DE001585 CA. 12-6·1985. Acordo Especial 
entre Portugal e Cabo Verde para a aplicaeao 
da tarifa postal ~nterna aos objectos de cor· 
respondl!ncia a permutar entre Os dois par
ses. 

OS005985 CA. 10-7-1985. ,Normalizaeao das 
marcas do dia. 

DE001985 CA. 18-7-1985. Criaeao da CliFU 
FernAo de Magalhaes (Coimbra). Supressao 
da C'fFU Padrao (Coimbra). 

CC002785 DG. 19-7·1985. Marcas do Dia. 
Normalizacao, conservaeao, extravio e subs
tituleao. 

compila~ao de J. R. Dias Ferreira 

PORTARtAS 

Portaria n.· 255/85. 8-5-1985. Emissao de 
bilhetes-postais simples para 0 servieo Na
cional. 

Portaria n.· 297/85. 23-5-1985. Emissao de 
selos com tarja fosforescente alusiva as .. Es
pecies Marinhas da Madeira" . 

Portaria n.· 400/85. 28-6-1985. Emissao de 
selos, com tarja fosforescente, alusiva aos 
.,sarcos Tipicos dos Aeores». 

Portaria n.· 414/85. 29-6·1985. Emissao de 
selos, com tarja ,fosforescente. alusiva aos 
.5 Seculos do azulejo em Portugal» -19.· 
grupo. 

Portaria n.O 415/85. 29-6-1985. Emissao de 
selos, serie ordinaria, com tarja fosfores
cenet, designada .Arquitectura Popular Por
tuguesa». 

Portaria n.O 416/85 29-12-1985. -Emissao de 
selos. com tarja fosfoFescente, alusiva as 
..Datas da Hist6ria de Portugal». 

RENOVA~AO DE ASSINATURAS 
DE ccPAGELAS .. 

Informam-nos os ew que no caso dos Inte
ressados desejarem manter a assinatura, de· 
vern remeter a quantis de 500$00, a qual cor· 
responde ao custo determinado para 0 pr6-
x'imo ano. 

MAQUINAS DE VENDER ETIQUETAS 
COM IMPRESSAO DE FRANQUIA 

Comunica-se que toram instaladas as 
maquinas 008 (em 1/1U85) na Estaeao do 
Aeroporto • Lisboa e 06.9 (em 15/1/86) na 
Estaeao do Funchal • Madeira. 

Foram retiradas a 004- em 21/11/85) de 
Santa Marta - Lisboa e' 005 em 31/12/85 
de Vila Real de Santo Artt6nio. 
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em causa, perante a Federac;io Portuguesa de Filatelia, no mis de Setembro do ana 
transacto, au seja logo ap6s se ter conhecimento de que 0 referido evento, em 1986, 
teria lugar na cidac:le do Rio de Janeiro, Brasil. 

Foi para 0 Clube Filatellco de Portugal motivo de regozljo receber a resposta da 
entidade maxima da filatelia Nacional Informando-nos que a nossa candidatura era a prj· 
melra a ser apresentada, e, que, consequentemente, em, principio estava aceite. 

Logo que tenhamos mals noticias nao deixaremos de entrar em contacto com todos 
os nossos Associados e os filatellstas em geral, dado 0 interesse que tern para todos ti~ 
Importante certame. 

A Dir~1o 

OS MUITOS QUE SOMOS, NUNCA SEREMOS DEMAIS! 

A actual Dire~o do Clube Fllat"ico de Portugl pretende um aumento substancial 
de associados. Para atingir esse objectivo, leva a efeito uma campanha de angariac;Ao de 
s6cios com vantagens para os propostos, para os proponentes e, porque nao diza-Io, 
tambem para a colectividade. 

Em que consiste? 
Aos novos s6cios efectivos e correspondentes que liquldem as quotas dos anos de 

1986 e 1987, 0 Clube oferece sobrescritos do primeiro dia dos crr (FCC), cujo valor de 
cat610go nunca ser' inferior a Esc.: 500$00 (cat610go E. S.). 

Ao novos s6cios juniores que fac;am 0 pagamento das quotas dos anos de 1986 e 
1987 serio ofertados sobrescritos de primeiro dia dos crr (FDC) de valor nunca inferior 
a Esc.: 250$00 (cat6logo E. S.). 

Aos s6cios proponentes, por cada tm novos s6cios, igualmente temos uma lem
branc;a pela colaborac;Ao que prestarem a esta campanha: vlnte e cinco sobrescritos 
comemorativos, ediC;ilo do C!ube, todos dlferentes, com carimbo do evento. 

Estamos certos que as condh;6es silo aliciantes para todos e ficamos aguardando 
os resultados desta campanha que se prolongar6 ate trinta de Junho do corrente ano. 
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COBRAN~A DA QUOTlZA~AO 

Apelamos para que todos os oossos Assoclados e Amigos liquidem 
as quotas do Ano de 1986 remetendo-noe a respectlva importancia. 

o nosso pedido baseia-se no facto de as taxas de cobranc;a, serem 
de rnontante elevado ,e a verlflcar·se uma adeslo ao nosso pedido 0 Clube 
poupara urna quantia apreciavel, essencial para a realizaC;io dos noSSOA 
objectlvos. 

Urn agradecimento anteclpado a todos. 

LEGISLA(:AO DE INTERESSE FILATELICO 

DISPOSICOES DIVERSAS 

CC000885 OGC. 20-3-1985. Entrega de Cor· 
respondlmcia em mao pr6pria. Aviso . 25.3-
-1985. Maquina de franquear «Hasler.
Mod.· F 101 . 

Despacho Conjunto. PCM/MFP/MES. 2-4-
·1985. ·Expedic;:ao postal gratuita, em regime 
de avenea, de publicac;:6es enviadas a ass i
nantes residentes no estrangeiro. 

Oespacho Conjunto. PCM/MFP/MES. 2-4-
-1985. ,Expedlc;:ao postal gratuita, em regime 
de avenea, das publicac;:oes peri6dicas ende
reeadas aosassinantes residentes no terri
t6rlo nacional. 

Aviso MNE. 24-4-1985. Acordo Especial en· 
tre Portugal e Cabo Verde para Aplicaeao 
da Tarifa Postal Interna aos Objectos de 
Correspond6ncla a Permutas entre os dois 
Parses. Denuncia. 

OE001285 CA. 9-5-1985. CTFU4 a) de Pe
drulha (Coimbra) . Crlaeao. 

CCOO1985 DGC. 27-5-1985. Israel-Aero
gramas. 

CC001885 OGC. 24"5-1985. Estabelecimento 
da 'Estaeao Itinerante de Tavira. 

DE001385 CA. 3()'5-1985. CTFU 4 a) de Gil 
Eanes (Portimao). Criaeao. 

CC002285 OGC. 3-6·1985. PerfuraeAo de 
selos. 'Autorizaeoes. 

CC002185 D,GC. 3-6.1985. Vinhetas. Auto
rizaeoes de circulaeao. 

DE001585 CA. 12-6·1985. Acordo Especial 
entre Portugal e Cabo Verde para a aplicaeao 
da tarifa postal ~nterna aos objectos de cor· 
respondl!ncia a permutar entre Os dois par
ses. 

OS005985 CA. 10-7-1985. ,Normalizaeao das 
marcas do dia. 

DE001985 CA. 18-7-1985. Criaeao da CliFU 
FernAo de Magalhaes (Coimbra). Supressao 
da C'fFU Padrao (Coimbra). 

CC002785 DG. 19-7·1985. Marcas do Dia. 
Normalizacao, conservaeao, extravio e subs
tituleao. 

compila~ao de J. R. Dias Ferreira 

PORTARtAS 

Portaria n.· 255/85. 8-5-1985. Emissao de 
bilhetes-postais simples para 0 servieo Na
cional. 

Portaria n.· 297/85. 23-5-1985. Emissao de 
selos com tarja fosforescente alusiva as .. Es
pecies Marinhas da Madeira" . 

Portaria n.· 400/85. 28-6-1985. Emissao de 
selos, com tarja fosforescente, alusiva aos 
.,sarcos Tipicos dos Aeores». 

Portaria n.· 414/85. 29-6·1985. Emissao de 
selos, com tarja ,fosforescente. alusiva aos 
.5 Seculos do azulejo em Portugal» -19.· 
grupo. 

Portaria n.O 415/85. 29-6-1985. Emissao de 
selos, serie ordinaria, com tarja fosfores
cenet, designada .Arquitectura Popular Por
tuguesa». 

Portaria n.O 416/85 29-12-1985. -Emissao de 
selos. com tarja fosfoFescente, alusiva as 
..Datas da Hist6ria de Portugal». 

RENOVA~AO DE ASSINATURAS 
DE ccPAGELAS .. 

Informam-nos os ew que no caso dos Inte
ressados desejarem manter a assinatura, de· 
vern remeter a quantis de 500$00, a qual cor· 
responde ao custo determinado para 0 pr6-
x'imo ano. 

MAQUINAS DE VENDER ETIQUETAS 
COM IMPRESSAO DE FRANQUIA 

Comunica-se que toram instaladas as 
maquinas 008 (em 1/1U85) na Estaeao do 
Aeroporto • Lisboa e 06.9 (em 15/1/86) na 
Estaeao do Funchal • Madeira. 

Foram retiradas a 004- em 21/11/85) de 
Santa Marta - Lisboa e' 005 em 31/12/85 
de Vila Real de Santo Artt6nio. 
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LISTA DE SOCIOS 

DO 

·CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERA~OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

99 - Coronel Helder Jose Francois Sar
mento. Torre ·F 4.° Dt.o - 2780 Nova 
Oeiras. 

161 -Durval Arnaldo Pereira de Brito, 44 
Praca da RepblJca 4915 V. P. de An
cora. Po. T. C. V. N. U. 10. 1. 2. 15. 
31. 90. 93. 

799- Dr. Jose Rocha Sieuve Afonso. Lote 
87. 3.° Dt.o Urb. da Portela. 2685 
Sacavem. (p) Po. Fr. In. AI. T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 21. Tematica de 
Medicina. 90. 94. 

1139-Joaqulm Furtado Leote. Rua Victor 
Hugo, 2-6.° Esq.o. 1000 Lisboa. 

1252 - Nucleo Filatelico de Portalegre. Av. 
de S. Ant6nio. Lote C. 1.0 Dt.°. 7300 
Portalegre. 

1715 - Joaquim Manuel de Salles Viana. 2, 
Rua Dr. Cunha Seixas. 1500 L'sboa. 
(P) Po. Fr. In . T. C. V. N .. U. 60. 

1803 - Fernando Miguel dos Santos Correia. 
Urbanizaciio da Portela. Lote 1'59-a.O 
DU. 2685 Sacavem. (p) T. C. 60. 
N. U. 

1900 - Fernando Carlos Bettencourt ~acha
do. Urbanizaciio Verde Sintra. Lote 
96_1.° Llnh6. 2710 Sintra. (M) T. C. V. 
60. N. U. 1. 2A. 15. 16. 19. 21. 28. 
30. 50. 90. 93. 94. 

1927 -Isak J. Azriel. Apartado 1244. 1007 
Lisboa Codex. (M) Po. Fr. In. T. C. 
60. N. U. 1. 2A. 34. 59. 72A. 

1945 - Prof. Victor Manuel Gomes de Pinho. 
34.s.0. Rua Presidente Arriaga. 1200 
Llsboa. (M) Po. In T. V. N. 60. 67B. 
1. 2A. 2C. 15. 19. 72. 94. T5. T7. T10. 
T13. T42. 
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2260 - Pereira Jacques. Vale de Leao. 3080 
Buarcos. 

2388-Eng. ,Ant6nio Maximo Rodrigues Ven
tura - Lar Elr6 Gomes. 2330 Entron
camento. (A) Po. Fr. In. T. C. V. N. 
U. 60. 1. 5. 6. 8. Tematica de Passa
ros. T41. 90. 92. 

2746 - Edmundo Miranda dos Santos. RUB 
Carlos Mardel. 129-2.° Ot.o. 1900 Lls
boa. (M) T. C. 60. N. U. 5A. 90. 

2747 - Anibal Ventura da Silva. Rua Ant6nio 
Nobre n.o 5_1 .° Esq.o Queljas. 2795 
Linda-a-Velha. Po. Fr. In. T. C. V. 60. 
N. 1. 94. 

2748 - Miguel Jose Pinto Tavares Moura e 
Sousa. Av. Estados Unidos da Ame
rica n.O 103-2.° ES(J.o. 1700 L1sboa. 
(M) Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. Tema 
Unlformes Militares. N. 

2749- Alberto Nunes Goncalves. Rua CI
dade da Belra. Lote 20-6.° A. 1800 
Lisboa. (M) Fr. T. C. 60. N. 1. 44. 
T16. SA. T7. 90. 94. 

2753 - Carlos Alberto Lourenco dos Reis . 
R. Edison 4 - 3.° Dt.o. 1000 Lisboa. 
(MIA) Po. Fr. Es. It. In. T. C. V. N. 
U. N. de prefer~ncia. U. s6 muito 
bons 1.2 A 90. 93. 94. Ateneu. 

2754 - JOBO Carlos de Faria Lestro. R. D. 
Vasco 462.° Esq.o. 1300 Lisboa. (M) 
Po. Fr. In. T. C. N. U. 60. 1. 3. 

2755 -Joaquim Antonino Ferreira Passos. 
Souto Modelos - 4590 Pacos de Fer
reira . (P) Po. C. N. 60. 

2756 - Jose Manuel RodrIgues de Matos. 
22-2.° Dt.o Rua Santa Catarina. 2900 
Setubal. (M) Po. T. 60. U. 1. IIhas . 
2A. 19. 21 . 22. 90. 94. 

2758 - Carlos Jose Neves Monteiro Barata. 
Rua Ricardo Jorge. n.O 9_2 .° Esq.o. 
1700 Lisboa. (P) Po. Fr. In. T. C. V. 
N. 1. 9. 17. 22. Corela do SuI. !thas 
Faraoe . Suecia. 56. 90. 

2760 - Jorge Manuel Marques Jorge. Silvel
ro - 3770 O. do Balrro. (P) Po. Es. 
In. T. C. V. 60. U. 94. 

A~ORES 

130 - Jose Gabriel Bettencourt Porto -
Rua da Madre de Deus. 15 - 9700 
Angra do Herolsmo - (M) Po. T. C. 
N. U. 60. 3. 

1074-Helder Pamplona Duarte de Sousa
Rua Dr. SId6nlo Pais. 61 - 970a 
Angra do Herolsmo - (P) T. C. N. 
.u. 60. 1. 93. 94. 

1107 - Artur Goulart da Sliva - Rua do 
Comendador Macedo. 12. Apartado 
41 . - Marlz - 9900 Horta - Faial 
- (M) Po. In T. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

1204 - Garibaldi de Sousa Santos. Rua da 
Prachlnha. 14. 9500 Ponta Delgada. 
S. Miguel. (A) Po. lin. T. C. V. U. 
60. 10 Federal. 16.90. 

1226 - Joiio Ant6nio de Almeida Fragoso 
dos Santos-a/c - Prolacto-Lacticinlo 
S. Miguel S. A. R. L. - Lagoa -
9700 Ponta Delgada - (P) Po. T. N. 
U. 60. 

1391 -Jose IGuilherme Teixeira Machado, 
Ribeira do Nabo, Preza das Cruzes-
9800 Velas. S. Jorge - (M) Po. Fr. 
In. AI. T . C. V. U. 60. 1. 2. 3. 69. 75. 94. 

1688 - Ant6nio Manuel Rego. Rua dos Pra
zeres. 23-9600 Pico da Pedra. RI
beira Grande. T. C. V. N. 60. 94. 

2205 - Manuel Pereira Rodrigues. Rua Vis
conde Sant'Ana. 30. 9900 Horta. Faial. 
(M) Fr. In. T. 60. N. U. 1. 2A. 15. 19. 
30. T7 . 90. 94. 

2642 - Eng.o Jose Manuel Pacheco Rego 
Costa. Av. Gaspar Frutuoso. 6 9500 
Ponta Delgada. (M) T. C. 60. N. U. 1. 
2. 2A. 94. 

2725 - Susana Maria da Silva Cota. Rua das 
Maravilhas, 16. 9700 Angra do He
rolsmo (P).Po. Fr. In . T. 60. N. de 
preferllncla U. 1. 3. 90. 

MADEIRA 

58-M. M. Lourenco de Gouveia-C. P. 
n.o 756-9000 <Funchal - (M) Po. 
In. Fr. Es. Ep. T. C. V. 'N. U. 3 -
Tematlco 4- postals - (T. C. V.). 

515 - Alfredo Jose Fernandes - Rua de 
Santa Luzla. 51 - 9000 Funchal
(p) -Po. T. N. 60. 3. 94/1962. 

523 - Clube Fj.fatetrco da MadeIra - RUB 
do Dr. FernAo Ornelas. 52-2.° - Apar
tl'ldo 495 - 9000 ·Funchal- Po. In. 
Fr. Ep. 

538 - Jose Manuel Pereira Nunes - Levada 
da Corujeira-Monte - 9000 Funchal 
- (P) Po. ·Fr. In T. C. V. N. U. 60. 

1842 - Waldemar Hip6lito Santos - Caixa 
Postal. 697 - 9008 Funchal - (M) 
Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2A. 3. 

2243 - Paulo ,Epitano de Sousa. Calxa Pos
tal. '511.9007 Funchal Codex. (A) Po. 
Fr. In. T. C. 60. N. U. I. Acores. 
Madeira. A. 90. 94. 

2247 - Ant6nlo Jose Abreu. Rua Nova S. 
,joaa. 10. 9000 Funchal. (M \ Po. It: 
Es. Fr. T . C. 60. N. U. 1. 19. 24. S. 
Marino. 38. 90. 94. 

2476- Ana Paula Lourenco Marques. Apar
tamentos Plorvals. Bloco 9-2.° A. 
9000 Funchal. (M) T. 60. N. U. 1. 3. 
67B. de 1. 

2617 -Goncalo Nuno Andrade Sliva. Av. LuIs 
de Camoes, bloco 5. 1.0"E. 9000 Fun
chal. (P) T. C. 60. N. U. 1. 2. 3. 94. 

2672- Silvio Ant6nlo Barradas dos Santos 
Coentro. Apartado 21 - 9401 Porto 
S~lnto Codex -Franqulas mecanicas 
pubilcitarlas privadas em pecas Intei
ras. 

2681 - Mario Baptista Sardinha. Levada dos 
Barreiros - 58-9000 Funchal - (M) 
Po. Fr. T. C. «CEPT» Completo com 
quadras e mlni-folhas. 21. desde 
1945. 2-A. 60. 1. IIhas. Series. Qua
dras. 66. Cartas clrculadas. Quadras 
de 1 e folhas desrle 1910. 21 por 
tipos. uSabrine». «Liberts», etc. 70 
sobre filatella . 73. 90. 94. 

2752 - Helder Manuel Rodrigues. Apartado 
95-9001 Funchal Codex. (M) T. C. 
V. N. 6 N. 1. 2A. Jersey. Gernesey e 
MAN. 90. 
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DO 

·CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERA~OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

99 - Coronel Helder Jose Francois Sar
mento. Torre ·F 4.° Dt.o - 2780 Nova 
Oeiras. 

161 -Durval Arnaldo Pereira de Brito, 44 
Praca da RepblJca 4915 V. P. de An
cora. Po. T. C. V. N. U. 10. 1. 2. 15. 
31. 90. 93. 

799- Dr. Jose Rocha Sieuve Afonso. Lote 
87. 3.° Dt.o Urb. da Portela. 2685 
Sacavem. (p) Po. Fr. In. AI. T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 21. Tematica de 
Medicina. 90. 94. 

1139-Joaqulm Furtado Leote. Rua Victor 
Hugo, 2-6.° Esq.o. 1000 Lisboa. 

1252 - Nucleo Filatelico de Portalegre. Av. 
de S. Ant6nio. Lote C. 1.0 Dt.°. 7300 
Portalegre. 

1715 - Joaquim Manuel de Salles Viana. 2, 
Rua Dr. Cunha Seixas. 1500 L'sboa. 
(P) Po. Fr. In . T. C. V. N .. U. 60. 

1803 - Fernando Miguel dos Santos Correia. 
Urbanizaciio da Portela. Lote 1'59-a.O 
DU. 2685 Sacavem. (p) T. C. 60. 
N. U. 

1900 - Fernando Carlos Bettencourt ~acha
do. Urbanizaciio Verde Sintra. Lote 
96_1.° Llnh6. 2710 Sintra. (M) T. C. V. 
60. N. U. 1. 2A. 15. 16. 19. 21. 28. 
30. 50. 90. 93. 94. 

1927 -Isak J. Azriel. Apartado 1244. 1007 
Lisboa Codex. (M) Po. Fr. In. T. C. 
60. N. U. 1. 2A. 34. 59. 72A. 

1945 - Prof. Victor Manuel Gomes de Pinho. 
34.s.0. Rua Presidente Arriaga. 1200 
Llsboa. (M) Po. In T. V. N. 60. 67B. 
1. 2A. 2C. 15. 19. 72. 94. T5. T7. T10. 
T13. T42. 
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2260 - Pereira Jacques. Vale de Leao. 3080 
Buarcos. 

2388-Eng. ,Ant6nio Maximo Rodrigues Ven
tura - Lar Elr6 Gomes. 2330 Entron
camento. (A) Po. Fr. In. T. C. V. N. 
U. 60. 1. 5. 6. 8. Tematica de Passa
ros. T41. 90. 92. 

2746 - Edmundo Miranda dos Santos. RUB 
Carlos Mardel. 129-2.° Ot.o. 1900 Lls
boa. (M) T. C. 60. N. U. 5A. 90. 

2747 - Anibal Ventura da Silva. Rua Ant6nio 
Nobre n.o 5_1 .° Esq.o Queljas. 2795 
Linda-a-Velha. Po. Fr. In. T. C. V. 60. 
N. 1. 94. 

2748 - Miguel Jose Pinto Tavares Moura e 
Sousa. Av. Estados Unidos da Ame
rica n.O 103-2.° ES(J.o. 1700 L1sboa. 
(M) Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. Tema 
Unlformes Militares. N. 

2749- Alberto Nunes Goncalves. Rua CI
dade da Belra. Lote 20-6.° A. 1800 
Lisboa. (M) Fr. T. C. 60. N. 1. 44. 
T16. SA. T7. 90. 94. 

2753 - Carlos Alberto Lourenco dos Reis . 
R. Edison 4 - 3.° Dt.o. 1000 Lisboa. 
(MIA) Po. Fr. Es. It. In. T. C. V. N. 
U. N. de prefer~ncia. U. s6 muito 
bons 1.2 A 90. 93. 94. Ateneu. 

2754 - JOBO Carlos de Faria Lestro. R. D. 
Vasco 462.° Esq.o. 1300 Lisboa. (M) 
Po. Fr. In. T. C. N. U. 60. 1. 3. 

2755 -Joaquim Antonino Ferreira Passos. 
Souto Modelos - 4590 Pacos de Fer
reira . (P) Po. C. N. 60. 

2756 - Jose Manuel RodrIgues de Matos. 
22-2.° Dt.o Rua Santa Catarina. 2900 
Setubal. (M) Po. T. 60. U. 1. IIhas . 
2A. 19. 21 . 22. 90. 94. 

2758 - Carlos Jose Neves Monteiro Barata. 
Rua Ricardo Jorge. n.O 9_2 .° Esq.o. 
1700 Lisboa. (P) Po. Fr. In. T. C. V. 
N. 1. 9. 17. 22. Corela do SuI. !thas 
Faraoe . Suecia. 56. 90. 

2760 - Jorge Manuel Marques Jorge. Silvel
ro - 3770 O. do Balrro. (P) Po. Es. 
In. T. C. V. 60. U. 94. 

A~ORES 

130 - Jose Gabriel Bettencourt Porto -
Rua da Madre de Deus. 15 - 9700 
Angra do Herolsmo - (M) Po. T. C. 
N. U. 60. 3. 

1074-Helder Pamplona Duarte de Sousa
Rua Dr. SId6nlo Pais. 61 - 970a 
Angra do Herolsmo - (P) T. C. N. 
.u. 60. 1. 93. 94. 

1107 - Artur Goulart da Sliva - Rua do 
Comendador Macedo. 12. Apartado 
41 . - Marlz - 9900 Horta - Faial 
- (M) Po. In T. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

1204 - Garibaldi de Sousa Santos. Rua da 
Prachlnha. 14. 9500 Ponta Delgada. 
S. Miguel. (A) Po. lin. T. C. V. U. 
60. 10 Federal. 16.90. 

1226 - Joiio Ant6nio de Almeida Fragoso 
dos Santos-a/c - Prolacto-Lacticinlo 
S. Miguel S. A. R. L. - Lagoa -
9700 Ponta Delgada - (P) Po. T. N. 
U. 60. 

1391 -Jose IGuilherme Teixeira Machado, 
Ribeira do Nabo, Preza das Cruzes-
9800 Velas. S. Jorge - (M) Po. Fr. 
In. AI. T . C. V. U. 60. 1. 2. 3. 69. 75. 94. 

1688 - Ant6nio Manuel Rego. Rua dos Pra
zeres. 23-9600 Pico da Pedra. RI
beira Grande. T. C. V. N. 60. 94. 

2205 - Manuel Pereira Rodrigues. Rua Vis
conde Sant'Ana. 30. 9900 Horta. Faial. 
(M) Fr. In. T. 60. N. U. 1. 2A. 15. 19. 
30. T7 . 90. 94. 

2642 - Eng.o Jose Manuel Pacheco Rego 
Costa. Av. Gaspar Frutuoso. 6 9500 
Ponta Delgada. (M) T. C. 60. N. U. 1. 
2. 2A. 94. 

2725 - Susana Maria da Silva Cota. Rua das 
Maravilhas, 16. 9700 Angra do He
rolsmo (P).Po. Fr. In . T. 60. N. de 
preferllncla U. 1. 3. 90. 

MADEIRA 

58-M. M. Lourenco de Gouveia-C. P. 
n.o 756-9000 <Funchal - (M) Po. 
In. Fr. Es. Ep. T. C. V. 'N. U. 3 -
Tematlco 4- postals - (T. C. V.). 

515 - Alfredo Jose Fernandes - Rua de 
Santa Luzla. 51 - 9000 Funchal
(p) -Po. T. N. 60. 3. 94/1962. 

523 - Clube Fj.fatetrco da MadeIra - RUB 
do Dr. FernAo Ornelas. 52-2.° - Apar
tl'ldo 495 - 9000 ·Funchal- Po. In. 
Fr. Ep. 

538 - Jose Manuel Pereira Nunes - Levada 
da Corujeira-Monte - 9000 Funchal 
- (P) Po. ·Fr. In T. C. V. N. U. 60. 

1842 - Waldemar Hip6lito Santos - Caixa 
Postal. 697 - 9008 Funchal - (M) 
Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2A. 3. 

2243 - Paulo ,Epitano de Sousa. Calxa Pos
tal. '511.9007 Funchal Codex. (A) Po. 
Fr. In. T. C. 60. N. U. I. Acores. 
Madeira. A. 90. 94. 

2247 - Ant6nlo Jose Abreu. Rua Nova S. 
,joaa. 10. 9000 Funchal. (M \ Po. It: 
Es. Fr. T . C. 60. N. U. 1. 19. 24. S. 
Marino. 38. 90. 94. 

2476- Ana Paula Lourenco Marques. Apar
tamentos Plorvals. Bloco 9-2.° A. 
9000 Funchal. (M) T. 60. N. U. 1. 3. 
67B. de 1. 

2617 -Goncalo Nuno Andrade Sliva. Av. LuIs 
de Camoes, bloco 5. 1.0"E. 9000 Fun
chal. (P) T. C. 60. N. U. 1. 2. 3. 94. 

2672- Silvio Ant6nlo Barradas dos Santos 
Coentro. Apartado 21 - 9401 Porto 
S~lnto Codex -Franqulas mecanicas 
pubilcitarlas privadas em pecas Intei
ras. 

2681 - Mario Baptista Sardinha. Levada dos 
Barreiros - 58-9000 Funchal - (M) 
Po. Fr. T. C. «CEPT» Completo com 
quadras e mlni-folhas. 21. desde 
1945. 2-A. 60. 1. IIhas. Series. Qua
dras. 66. Cartas clrculadas. Quadras 
de 1 e folhas desrle 1910. 21 por 
tipos. uSabrine». «Liberts», etc. 70 
sobre filatella . 73. 90. 94. 

2752 - Helder Manuel Rodrigues. Apartado 
95-9001 Funchal Codex. (M) T. C. 
V. N. 6 N. 1. 2A. Jersey. Gernesey e 
MAN. 90. 
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REP. POP. DE ANGOLA 

73-Artur Rafael da Costa, Alc Oiaman· 
gue - OECE. Oundo. Lunda Norte 
(M) Po. In. T. C. N. 60. 1. 2. T. 10. 
90.94. 

720 - Pe. Adriano da Rocha. Calxa Postal 
29, Cabinda. T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 
93. 

1120 - Veturio de Jesus Dias, EPIEL. C. Pas· 
tal 180. Luanda. (M) Po. Fr. In. TC. 
60. :N. U. 1. e IIhas. Ceres. 2. 93. 94. 

2125 - Fernando Teixeira Xavier Martins. 
Caixa Postal, 49. Oundo (Prov. Lunda 
Norte) . 

2169-Mario Joao Franco Horta. C. Postal 
n.o 12408 M. Luanda. (M) Po. In. Es. 
60. 2. 2A. 2B. 2C. 3. 5. 15. 105. 6. 7. 
8. 9. 60. 69. 70. 75. 8Q.. <81. 90A. 95. 

2328 - Alberto Trindade Vargues. Tecnico da 
Intracto. Caixa Postal, 83, S. M. E. 
Al c da ;Oiamang. Dundo. Lunda Norte. 
(M) Po. T. 60. N. U. 3. 75. 90. 

2430 - Carlos Manuel Leitao da Costa San. 
tos. C. Postal 3330. Luanda. Po. In. 
'T. 60. U. 3. 90. 93.94. 

2537 - Victor Manuel ·Guerreiro Viegas. Cai· 
xa Postal, 2749 Luanda. Po. Fr. In. 
'Es. T. 60. T.7. Flora. T-10. Arte. T-11. 
Transportes. T -44. 90. 94. 

2682 - Ant6nio Adao Alves Simoes. Caixa 
Postal, 1493 Luanda (M) Po. Fr. In. 
T. Cartas com 60 de 23. 60. Tipo 
Coroa de 2-B. em partes. Quadras. 
60. 1. 28. C. Verde. 94. 

2726 - Joso Carlos Ramos Simoes. Av. 1.° 
Congresso do MPLA-Pt. n.o 26 - 5.° 
55 - C. P. 1493 Luanda. (P) Po. Es. 
T. 60 N. U. 1.2B T10. 90. 94. 

Comemorando 0 centenlirio do Clube Fila.. 
telico de Copenhague, a mais antiga agremia· 
c;ao filatelica dinamarquesa. desenrolar·se-a 
de 16 a 25, de Outubro de 1987, naquela capi. 
tal escandinava a ExposiC;ao Filatelica Mun
dial HAFNIA 87. 

o certame contarA com 4.000 quadros para 
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REPOBLICA DE CABO VERDE 

489-Joao de Deus Lopes da Silva -Av. 
Andrade Corvo, 42 - Praia - (M) 
Po. Es. T. N. U. 60. 1. 2. 94. 

881 - Adriano Pires Ferreira de Morals. 
Caxa Postal, 123. S. Vicente. Po. Fr. 
In. It. T. 60. N. U. 7. Novos Parses 
de Expresseo Portuguesa. 

1398 - Ant6nio Sergio Borja Barbosa Men· 
des - C. Postal 109 - Praia - Fr. 
Es. In. Po. T. 60. 3. - Tematicas de 
Fauna, flora, e desporto em N. U. 

1600 - Henrique Hilariano Rodrigues Pires. 
C. P. 58., Praia. Po. T. 60. N. U. 1. 
2A.94. 

REPOBLICA POPULAR 
DE MO~AMBIQUE 

2488 - Jose Lufs Lobao Tello. Emofauna. 
Box 2706. Maputo. (A) Po. In. T. 60. 
2C African wild life 90. 92. 93. 94. 

2272 - Guilherme Cabaeo. Avenida Julius 
Nyerere, 954.7.°, Esq.o Apt.o 13, Ma
puto. (A) T. C. V. 60. N. U. 1. 2A. 
90.93.94. 

2312 - Ant6nio Cerca. Rua Mouzinho de AI· 
buqueraue, 1934, 7.° Esq.o. C. P. 1589. 

Beira. {oM} Po. T. 60. N. 1. 2C. T14. 
Quadros celebres. 93. 

REPOBLICA DEMOCRATICA DE S. TOMIl! 
E PRINCIPE 

56 - Leonel Duarte Henriques - Calxa 
Postal n.o 20 - S. Tome - Nao tro· 
ca. N'echange pas. 

a Classe Competitiva, os quais albergario 
cerca de 64.000 folhas. 

Foi designado Comisslirio em Portugal, 
Fernando Carrio (Av. Mousinho de Albuquer. 
que, 24-4.° Dt.° -1100 Lisboa) aD qual os 
interessados poderao solicitar informac;oes 
bem como 0 Boletim n.O 1 da HAFNIA 87. 

BOlSA FllATEllCA 

Espaeo a disposil;:so de todos as leitores que podem aqui inserlr 
o seu anuncio ao prec;o econ6mico de 25$00 por Iinha. 

Precario de Sobrescritos do 
Primeiro Oia de Portugal
Se colecciona os envelopes 
editados pelos correios (ou 
pensa coleccionar), todos com 
series completas, nao deixe 
de solicitar este precario. ser· 
gio W. de Sousa Simoes-
2500 Caldas da Rainha. 

Coleccionador de Europa 
(CEPT) procura correspon· 
dentes para trocas de infor· 
macoes e duplicados. Posso 
fornecer todos os selos da 
Belgica. Correspondencia em 
frances e ingles. 
Erwin Willems. St. Arnoldus· 

laan 118 
B. 8200 Brugge Belgique 

Tiras plasticas e classifica· 
dores - E todo 0 restante 
material filatelico. Em distri· 
buicao gratuita, um precario 
que Ihe sera remetido com 
todo 0 prazer. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas 
da Rainha. 

Europa de Leste. Of ere co 
aos melhores precos series 
novas tematicas au outras, 
incluindo novidades. F. Lou· 
reiro, Rua Eng.o Ferreira Mes· 
quita, lote A - 1.° 0 - 1000 
Lisboa. 

Pedro Ros Pujol. Providen· 
cia 11-15 B. 2.0 3.". 08024 
Barcelona. Espanha. Troca se· 
los usados. Correspondencia 
em Espanhol, PortugueS, Fran· 
ces, Ingles au Italiano. 

Folhinhas com os mais be· 
los carimbos de Portugal -
Estavam editadas ate final de 
1980, 457 folhinhas com mar
cas diferentes. Salvo 0 nume· 
ro um, esgotada (e que com· 
pramos par muito bom preco), 
esta a tempo de adquirir todo 
o conjunto. Em distribuieao 
um catalogo·preeario, que en· 
viaremos gratis a sjmples pe· 
dido, bem como amostras para 
quem nao as conheca. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Rainha. 

Voce que sabe escolher ... 
pois clarol Escolhe ' folhas em 
formato internacional nos mo· 
delos Normal, Extra ou Luxo, 
para montagem das suas co· 
leccoes, editadas par Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Rainha. Amostras 
contra esc. 80$00 para despe· 
sas, logo deduzi~os na pri· 
meira compra. 

PROCURO PORTUGAL E 
MACAU, novos e us ados de 
1850 a 1975 - e inteiros pos· 
tais, aerogramas, cartas, etc. 
Ex·Col6nias NAO. Posso ofe· 
recer novos de Espanha, An· 
dorra e Franca eusados de 
toda Europa e Filipinas. Sem· 
pre base Yvert. Jose Rodri· 
guez - Apartado 781 - 30080 
MURCIA (Espana). 

Selos venda. Novos e usa· 
dos de Portugal com 60 % de 
desconto. Jose Luis Malheiro 
Casa da Quinta. Calde. 4620 
Lousada. 

Novas emissoes de todo 0 
mundo par paises e temas
Esta e uma das nossas gran· 
des especialidadesl Melhores 
precos e desejo de servir 
bem. Peca circular de inscri· 
cao prontamente enviada. ser· 
gio W. de Sousa Simoes-
2500 Caldas da Rainha. 

Selos novos em circulacao 
- Em Iiquidacao dos seus 
pedidos de selos ou material 
filatelico, pode enviar·nos se. 
los das emissoes de Portugal, 
para usa na correspondencia. 
Uma boa ocasiao para desfa. 
zer·se do Que tiver a mais. 
Sergio W. de Sousa Simoes 
- 2500 Caldas da Rainha. 

Compro e vendo selos no. 
vos e usados. Portugal e Co. 
16nias, Novos Parses LIngua 
Lusa e Estrangeiros, assim 
como todos os Temas, Blocos, 
Sobrescritos, etc. Remeta Lis. 
tas em duplicado e selo 20$00 
oara resposta a: Silva Pereira 
Rua Ant6nio Nobre. 43-2 0, Oto: 
- 1500 Lisboa - Tel. 784816. 

VENOO: FOCs, postais ma. 
ximos, carimbos, cartas anti. 
gas, correia aereo, provas, 
erros, ensaios, pre·filatelia, in. 
teiros postais. B. F. e outros. 

COMPRO: Pre filatelia, car· 
tas e postais maximos anti· 
gas, erros, provas, ensaios, 
etc. Pago bans preeos. 

Felix da Costa IIha - Bairro 
da Ponte - Telef. 44429 -
2065 Alcoentre. 
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REP. POP. DE ANGOLA 

73-Artur Rafael da Costa, Alc Oiaman· 
gue - OECE. Oundo. Lunda Norte 
(M) Po. In. T. C. N. 60. 1. 2. T. 10. 
90.94. 

720 - Pe. Adriano da Rocha. Calxa Postal 
29, Cabinda. T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 
93. 

1120 - Veturio de Jesus Dias, EPIEL. C. Pas· 
tal 180. Luanda. (M) Po. Fr. In. TC. 
60. :N. U. 1. e IIhas. Ceres. 2. 93. 94. 

2125 - Fernando Teixeira Xavier Martins. 
Caixa Postal, 49. Oundo (Prov. Lunda 
Norte) . 

2169-Mario Joao Franco Horta. C. Postal 
n.o 12408 M. Luanda. (M) Po. In. Es. 
60. 2. 2A. 2B. 2C. 3. 5. 15. 105. 6. 7. 
8. 9. 60. 69. 70. 75. 8Q.. <81. 90A. 95. 

2328 - Alberto Trindade Vargues. Tecnico da 
Intracto. Caixa Postal, 83, S. M. E. 
Al c da ;Oiamang. Dundo. Lunda Norte. 
(M) Po. T. 60. N. U. 3. 75. 90. 

2430 - Carlos Manuel Leitao da Costa San. 
tos. C. Postal 3330. Luanda. Po. In. 
'T. 60. U. 3. 90. 93.94. 

2537 - Victor Manuel ·Guerreiro Viegas. Cai· 
xa Postal, 2749 Luanda. Po. Fr. In. 
'Es. T. 60. T.7. Flora. T-10. Arte. T-11. 
Transportes. T -44. 90. 94. 

2682 - Ant6nio Adao Alves Simoes. Caixa 
Postal, 1493 Luanda (M) Po. Fr. In. 
T. Cartas com 60 de 23. 60. Tipo 
Coroa de 2-B. em partes. Quadras. 
60. 1. 28. C. Verde. 94. 

2726 - Joso Carlos Ramos Simoes. Av. 1.° 
Congresso do MPLA-Pt. n.o 26 - 5.° 
55 - C. P. 1493 Luanda. (P) Po. Es. 
T. 60 N. U. 1.2B T10. 90. 94. 

Comemorando 0 centenlirio do Clube Fila.. 
telico de Copenhague, a mais antiga agremia· 
c;ao filatelica dinamarquesa. desenrolar·se-a 
de 16 a 25, de Outubro de 1987, naquela capi. 
tal escandinava a ExposiC;ao Filatelica Mun
dial HAFNIA 87. 

o certame contarA com 4.000 quadros para 
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REPOBLICA DE CABO VERDE 

489-Joao de Deus Lopes da Silva -Av. 
Andrade Corvo, 42 - Praia - (M) 
Po. Es. T. N. U. 60. 1. 2. 94. 

881 - Adriano Pires Ferreira de Morals. 
Caxa Postal, 123. S. Vicente. Po. Fr. 
In. It. T. 60. N. U. 7. Novos Parses 
de Expresseo Portuguesa. 

1398 - Ant6nio Sergio Borja Barbosa Men· 
des - C. Postal 109 - Praia - Fr. 
Es. In. Po. T. 60. 3. - Tematicas de 
Fauna, flora, e desporto em N. U. 
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C. P. 58., Praia. Po. T. 60. N. U. 1. 
2A.94. 
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Box 2706. Maputo. (A) Po. In. T. 60. 
2C African wild life 90. 92. 93. 94. 

2272 - Guilherme Cabaeo. Avenida Julius 
Nyerere, 954.7.°, Esq.o Apt.o 13, Ma
puto. (A) T. C. V. 60. N. U. 1. 2A. 
90.93.94. 

2312 - Ant6nio Cerca. Rua Mouzinho de AI· 
buqueraue, 1934, 7.° Esq.o. C. P. 1589. 

Beira. {oM} Po. T. 60. N. 1. 2C. T14. 
Quadros celebres. 93. 

REPOBLICA DEMOCRATICA DE S. TOMIl! 
E PRINCIPE 

56 - Leonel Duarte Henriques - Calxa 
Postal n.o 20 - S. Tome - Nao tro· 
ca. N'echange pas. 

a Classe Competitiva, os quais albergario 
cerca de 64.000 folhas. 

Foi designado Comisslirio em Portugal, 
Fernando Carrio (Av. Mousinho de Albuquer. 
que, 24-4.° Dt.° -1100 Lisboa) aD qual os 
interessados poderao solicitar informac;oes 
bem como 0 Boletim n.O 1 da HAFNIA 87. 

BOlSA FllATEllCA 

Espaeo a disposil;:so de todos as leitores que podem aqui inserlr 
o seu anuncio ao prec;o econ6mico de 25$00 por Iinha. 

Precario de Sobrescritos do 
Primeiro Oia de Portugal
Se colecciona os envelopes 
editados pelos correios (ou 
pensa coleccionar), todos com 
series completas, nao deixe 
de solicitar este precario. ser· 
gio W. de Sousa Simoes-
2500 Caldas da Rainha. 

Coleccionador de Europa 
(CEPT) procura correspon· 
dentes para trocas de infor· 
macoes e duplicados. Posso 
fornecer todos os selos da 
Belgica. Correspondencia em 
frances e ingles. 
Erwin Willems. St. Arnoldus· 

laan 118 
B. 8200 Brugge Belgique 

Tiras plasticas e classifica· 
dores - E todo 0 restante 
material filatelico. Em distri· 
buicao gratuita, um precario 
que Ihe sera remetido com 
todo 0 prazer. Sergio W. de 
Sousa Simoes - 2500 Caldas 
da Rainha. 

Europa de Leste. Of ere co 
aos melhores precos series 
novas tematicas au outras, 
incluindo novidades. F. Lou· 
reiro, Rua Eng.o Ferreira Mes· 
quita, lote A - 1.° 0 - 1000 
Lisboa. 

Pedro Ros Pujol. Providen· 
cia 11-15 B. 2.0 3.". 08024 
Barcelona. Espanha. Troca se· 
los usados. Correspondencia 
em Espanhol, PortugueS, Fran· 
ces, Ingles au Italiano. 

Folhinhas com os mais be· 
los carimbos de Portugal -
Estavam editadas ate final de 
1980, 457 folhinhas com mar
cas diferentes. Salvo 0 nume· 
ro um, esgotada (e que com· 
pramos par muito bom preco), 
esta a tempo de adquirir todo 
o conjunto. Em distribuieao 
um catalogo·preeario, que en· 
viaremos gratis a sjmples pe· 
dido, bem como amostras para 
quem nao as conheca. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Rainha. 

Voce que sabe escolher ... 
pois clarol Escolhe ' folhas em 
formato internacional nos mo· 
delos Normal, Extra ou Luxo, 
para montagem das suas co· 
leccoes, editadas par Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Rainha. Amostras 
contra esc. 80$00 para despe· 
sas, logo deduzi~os na pri· 
meira compra. 

PROCURO PORTUGAL E 
MACAU, novos e us ados de 
1850 a 1975 - e inteiros pos· 
tais, aerogramas, cartas, etc. 
Ex·Col6nias NAO. Posso ofe· 
recer novos de Espanha, An· 
dorra e Franca eusados de 
toda Europa e Filipinas. Sem· 
pre base Yvert. Jose Rodri· 
guez - Apartado 781 - 30080 
MURCIA (Espana). 

Selos venda. Novos e usa· 
dos de Portugal com 60 % de 
desconto. Jose Luis Malheiro 
Casa da Quinta. Calde. 4620 
Lousada. 

Novas emissoes de todo 0 
mundo par paises e temas
Esta e uma das nossas gran· 
des especialidadesl Melhores 
precos e desejo de servir 
bem. Peca circular de inscri· 
cao prontamente enviada. ser· 
gio W. de Sousa Simoes-
2500 Caldas da Rainha. 

Selos novos em circulacao 
- Em Iiquidacao dos seus 
pedidos de selos ou material 
filatelico, pode enviar·nos se. 
los das emissoes de Portugal, 
para usa na correspondencia. 
Uma boa ocasiao para desfa. 
zer·se do Que tiver a mais. 
Sergio W. de Sousa Simoes 
- 2500 Caldas da Rainha. 

Compro e vendo selos no. 
vos e usados. Portugal e Co. 
16nias, Novos Parses LIngua 
Lusa e Estrangeiros, assim 
como todos os Temas, Blocos, 
Sobrescritos, etc. Remeta Lis. 
tas em duplicado e selo 20$00 
oara resposta a: Silva Pereira 
Rua Ant6nio Nobre. 43-2 0, Oto: 
- 1500 Lisboa - Tel. 784816. 

VENOO: FOCs, postais ma. 
ximos, carimbos, cartas anti. 
gas, correia aereo, provas, 
erros, ensaios, pre·filatelia, in. 
teiros postais. B. F. e outros. 

COMPRO: Pre filatelia, car· 
tas e postais maximos anti· 
gas, erros, provas, ensaios, 
etc. Pago bans preeos. 

Felix da Costa IIha - Bairro 
da Ponte - Telef. 44429 -
2065 Alcoentre. 
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Pacotes com selos temA· 
ticos e por parses - 0 mais 
completo conjunto de temas 
jamals apresentado. Soli cite 
precario. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da 
Raniha. 

COMPRO·TROCO - Pecas 
circuladas da Companhia de 
Mocambique, Niass8, Louren· 
CO Marques, Quelimane, Kion· 
ga, Zambezia. Respondo sem· 
pre .Paulo Sa Machado - Rua 
Direita das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

COMPRO «Lusradas» (Por· 
tugal). cartas, postais, ambu· 
IAncias, carimbos franceses, 
nominativos, ensaios, provas, 
erros, blocos, paquebots. 

Inscricoes marginais: im· 
pressores e numeros de obras. 

Resposta : Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

PRE<;:ARIO DE S~RIES NO· 
VAS ESTRANGEIRAS - 2.& 
PARTE (I·Z) . Acaba de apa· 
recer Contem a descrimina· 
cao de cerca de 10 000 series 
de parses compree.ndidos en· 
tre as letras I a Z. Dezenas 
de temas especificados, mais 
de cern parsesl Para 0 rece· 
ber envie 65$00 (estrangeiro 
o equivalente a $2.00 USA) 
mesmo em selos como com· 
participacao nos gastos de 
envio, e que pod a descontar 
no seu primeiro pedido. Diga· 
·nas se recebeu a 1.& parte 
deste precario. (A·H). S~R· 
GIO W. DE SOUSA SIMOES 
- Telefone 31248 - 2500 
Caldas da Rainha. 

Selos venda e compro, no· 
vos e usados. Continente e 
ex·coI6nias. Bons prec,:os. M. 
Leitao. Rua H. Lote 19-1.° 
Frente. Casal S. Bras, 2700 
Amadora. 
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SELOS PERFURADOS. Pago 
a catalogo ou troco selos de 
Portugal com as perfuracoes: 
ABV • AT • ATC • A. TELES • 
· CDA • CFCL - CFE • CFU • 
· CI (Jaime Nascimento AI· 
meida) CIN • eM - CM&I -
- CNN - CPM - CASA AFRI
CANA - CT - EI - EM - EML 
(num crrculo) FB - GLS -
· GECP - JCR - JNPP • MD -
• MOM. PBC • PL • RC • RI&C 
SACOR • SF • TOTTA (41 fu· 
r~s). WCC. JORGE VIEIRA
Av. Boavista, 173-4.° Ot.o-
4100 PORTO. Tel. 691526. 

MA,KSIMOWICZ STEFAN, 
15·90 BIALYSTOK 1.P.O.Box 
294-POLSKA. 

I am interested by MINT 
stamps, complete sets + Blocs, 
WEST EUROPE and thematic 
stamps all WORLD. Specially 
I am interested by stamps of 
the theme VISITE POPE JOHN 
PAUL II all WORLD. 

I am interested by USED 
stamps, complete sets + Blocs 
of PARAGUAY, GUINEA EQUA· 
TORIAL, AFRICA, ARABIA. 
LATIN AMERICA. 

In exchange. I offer stamps 
EAST EUROPE and CUBA 
NORTH COREE. MONGOLIA, 
VIET.NAM . Base exchange ca· 
talogue YVERT and nominal. 
Correspondence English. 
French. 

Of ere co selos da Checoslo· 
vaquia contra selos de Portu· 
gal , novos em series comple· 
tas . Escrever em franc6s, in· 
gl6s ouespanhol. Alex Ples
kot, 1. mala, 41 .901 01 Mala· 
cky, Tchecoslovaquie. 

QUERO POSTAIS ILUSTRA· 
DOS DOU SELOS OU FDC 
PORTUGUESES ,EM TROCA 

MASCARENHAS 

R. Artur ·Ferreira Silva, 2, 2.° 
1885 MOSCAVIDE 

LIVROS, REVISTAS E JOR· 
NAIS SOBRE FILATELIA. 

PAULO KROGER 
Av. Brasil ia, 6·1 .° Esq.o 

APELAyAO 
2685 Sacavem Telef. 2571326 

VENDO - CONJUNTO DE 
66 PAGELAS CTT (N.Oft 57, 63, 
96, 100, 121 a 126, 128 a 144 
e 146 a 184) por 2.000$00. 
Telef. 883431. 

Selos de g·rande formato. 
Troco 175 de Portugal pela 
mesma qua/idade e quanti· 
dade tla Belgica e de Ingla· 
terra. Delneuville. 9 Qual Bo· 
varie. 4020 Liege Belgique. 

CATIALOGOS YVER:r 1986 
- Conjunto completo ou ven· 
dido por volumes, temos sem· 
pre em «stock ... Peca prec,:os, 
remetendo selo para a res· 
posta. Sergio W. de Sousa Si· 
moes - 2500 Caldas da Rai· 
nha . 

CATIALOGOS YVERT DE 
AN OS ANTERIORES - Dispo· 
nho de varios conjuntos. Re· 
meto precos a pedido. Queira 
enviar selo para a resposta . 
Sergio W. de Sousa Simoes 
_ 2500 Caldas da Rainha. 

Deseio selos novos de Por· 
tugal. Dou da Checoslovaquia 
selos novos. Correspond6ncia 
em espanhol au ingles. Ax. 
Pleskot, 1. maja. 41. 901 01 
Malacky, Checoslovaquia. 

Precario de series comple· 
tas novas de portugal
Abrangendo 0 perrodo de 
1953 a 1980, e muitas ante· 
riores. Envia·se gratis. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Ralnha. 

Compro series usadas, com· 
pletas, de Portugal, desde 
1938 a 1961, inclusive. Vendo 
blocos de Portugal N.Oft 15, 16, 
17, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 42, 
45, 60. Tambem vendo pege· 
las de Portugal desde 1961 
ate ao N.o 209, de 24/7/81. 
Condicoes a combinar. Carta 
a Pedro Jose Waddington Pe. 
ters - Av. Joso Crisostomo, 
81·4.° - 1000 Lisboa. 

Se e revendedor - Temos Troco. Selos da Russia de 
em distribuicao gratuita urn 1960·85, Estonia 1918-45, no. 
precario de pawtes com se· vos s/ charneira e usados, 
los, tematicos e outros, alam Mongolia, Coreia, Cuba, Viet. 
de todo 0 Jl'laterial f~ latelico, nan. FDC'S. PM. Postais, no· 
e que natural mente Ihe iri te· I tas e moedas da Est6nia, Le· 
ressa . Sergio W. de Sousa t6nia, ·Lituania, Russia, postais 
Simoes - 2500 Caldas da ate 1930 Etc. Etc .. 
Rainha. Andy Kirss, Box 106, Kingis· 

sepp 203300 Estonia, ROSSIA 

CORTESIA 

o E 

BAPTISTA PEREIRA 

SOMOS ESPECIALISTAS 
em peC(8s ohissicas, seliies an'tigas e 

rnodernas de rodos os :parses 

Ternos estabe,lecido 'urn Serviyo de oabono 
a Novidades 

Solicite 0 envio GRATU'lliO dos nossos 
oaltalogos de venda 

FILATELIA LLACH, S. L. 
Fundada ern 1915 - 70 anos ,de ·experilmcia 
Diagonal, 489 - 08029 BAROELONA (ESPAJ'\JA) 

Co'lecciono - .... ----_ ........ _-_ .... _ ... - ... - .. .. .. .. ............. - " " -_ .... _-- ........ .. --- ....... -- ---- ------ - -- .. .............. .... .......... . 

Nome ..................... .. ......... .. ................. _ .......... .. .. .... .. . .. - .. .. ................... .... _- -..... .......................... ... .............................. - .. .. 

Dorni·cflio .......................................................................................... . 
Lo,calidade -_ ........................ - ................................... - ................................. .... ................................. - ........ - .................. .. 

Assinatura 
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Pacotes com selos temA· 
ticos e por parses - 0 mais 
completo conjunto de temas 
jamals apresentado. Soli cite 
precario. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da 
Raniha. 

COMPRO·TROCO - Pecas 
circuladas da Companhia de 
Mocambique, Niass8, Louren· 
CO Marques, Quelimane, Kion· 
ga, Zambezia. Respondo sem· 
pre .Paulo Sa Machado - Rua 
Direita das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

COMPRO «Lusradas» (Por· 
tugal). cartas, postais, ambu· 
IAncias, carimbos franceses, 
nominativos, ensaios, provas, 
erros, blocos, paquebots. 

Inscricoes marginais: im· 
pressores e numeros de obras. 

Resposta : Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

PRE<;:ARIO DE S~RIES NO· 
VAS ESTRANGEIRAS - 2.& 
PARTE (I·Z) . Acaba de apa· 
recer Contem a descrimina· 
cao de cerca de 10 000 series 
de parses compree.ndidos en· 
tre as letras I a Z. Dezenas 
de temas especificados, mais 
de cern parsesl Para 0 rece· 
ber envie 65$00 (estrangeiro 
o equivalente a $2.00 USA) 
mesmo em selos como com· 
participacao nos gastos de 
envio, e que pod a descontar 
no seu primeiro pedido. Diga· 
·nas se recebeu a 1.& parte 
deste precario. (A·H). S~R· 
GIO W. DE SOUSA SIMOES 
- Telefone 31248 - 2500 
Caldas da Rainha. 

Selos venda e compro, no· 
vos e usados. Continente e 
ex·coI6nias. Bons prec,:os. M. 
Leitao. Rua H. Lote 19-1.° 
Frente. Casal S. Bras, 2700 
Amadora. 
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SELOS PERFURADOS. Pago 
a catalogo ou troco selos de 
Portugal com as perfuracoes: 
ABV • AT • ATC • A. TELES • 
· CDA • CFCL - CFE • CFU • 
· CI (Jaime Nascimento AI· 
meida) CIN • eM - CM&I -
- CNN - CPM - CASA AFRI
CANA - CT - EI - EM - EML 
(num crrculo) FB - GLS -
· GECP - JCR - JNPP • MD -
• MOM. PBC • PL • RC • RI&C 
SACOR • SF • TOTTA (41 fu· 
r~s). WCC. JORGE VIEIRA
Av. Boavista, 173-4.° Ot.o-
4100 PORTO. Tel. 691526. 

MA,KSIMOWICZ STEFAN, 
15·90 BIALYSTOK 1.P.O.Box 
294-POLSKA. 

I am interested by MINT 
stamps, complete sets + Blocs, 
WEST EUROPE and thematic 
stamps all WORLD. Specially 
I am interested by stamps of 
the theme VISITE POPE JOHN 
PAUL II all WORLD. 

I am interested by USED 
stamps, complete sets + Blocs 
of PARAGUAY, GUINEA EQUA· 
TORIAL, AFRICA, ARABIA. 
LATIN AMERICA. 

In exchange. I offer stamps 
EAST EUROPE and CUBA 
NORTH COREE. MONGOLIA, 
VIET.NAM . Base exchange ca· 
talogue YVERT and nominal. 
Correspondence English. 
French. 

Of ere co selos da Checoslo· 
vaquia contra selos de Portu· 
gal , novos em series comple· 
tas . Escrever em franc6s, in· 
gl6s ouespanhol. Alex Ples
kot, 1. mala, 41 .901 01 Mala· 
cky, Tchecoslovaquie. 

QUERO POSTAIS ILUSTRA· 
DOS DOU SELOS OU FDC 
PORTUGUESES ,EM TROCA 

MASCARENHAS 

R. Artur ·Ferreira Silva, 2, 2.° 
1885 MOSCAVIDE 

LIVROS, REVISTAS E JOR· 
NAIS SOBRE FILATELIA. 

PAULO KROGER 
Av. Brasil ia, 6·1 .° Esq.o 

APELAyAO 
2685 Sacavem Telef. 2571326 

VENDO - CONJUNTO DE 
66 PAGELAS CTT (N.Oft 57, 63, 
96, 100, 121 a 126, 128 a 144 
e 146 a 184) por 2.000$00. 
Telef. 883431. 

Selos de g·rande formato. 
Troco 175 de Portugal pela 
mesma qua/idade e quanti· 
dade tla Belgica e de Ingla· 
terra. Delneuville. 9 Qual Bo· 
varie. 4020 Liege Belgique. 

CATIALOGOS YVER:r 1986 
- Conjunto completo ou ven· 
dido por volumes, temos sem· 
pre em «stock ... Peca prec,:os, 
remetendo selo para a res· 
posta. Sergio W. de Sousa Si· 
moes - 2500 Caldas da Rai· 
nha . 

CATIALOGOS YVERT DE 
AN OS ANTERIORES - Dispo· 
nho de varios conjuntos. Re· 
meto precos a pedido. Queira 
enviar selo para a resposta . 
Sergio W. de Sousa Simoes 
_ 2500 Caldas da Rainha. 

Deseio selos novos de Por· 
tugal. Dou da Checoslovaquia 
selos novos. Correspond6ncia 
em espanhol au ingles. Ax. 
Pleskot, 1. maja. 41. 901 01 
Malacky, Checoslovaquia. 

Precario de series comple· 
tas novas de portugal
Abrangendo 0 perrodo de 
1953 a 1980, e muitas ante· 
riores. Envia·se gratis. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Ralnha. 

Compro series usadas, com· 
pletas, de Portugal, desde 
1938 a 1961, inclusive. Vendo 
blocos de Portugal N.Oft 15, 16, 
17, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 42, 
45, 60. Tambem vendo pege· 
las de Portugal desde 1961 
ate ao N.o 209, de 24/7/81. 
Condicoes a combinar. Carta 
a Pedro Jose Waddington Pe. 
ters - Av. Joso Crisostomo, 
81·4.° - 1000 Lisboa. 

Se e revendedor - Temos Troco. Selos da Russia de 
em distribuicao gratuita urn 1960·85, Estonia 1918-45, no. 
precario de pawtes com se· vos s/ charneira e usados, 
los, tematicos e outros, alam Mongolia, Coreia, Cuba, Viet. 
de todo 0 Jl'laterial f~ latelico, nan. FDC'S. PM. Postais, no· 
e que natural mente Ihe iri te· I tas e moedas da Est6nia, Le· 
ressa . Sergio W. de Sousa t6nia, ·Lituania, Russia, postais 
Simoes - 2500 Caldas da ate 1930 Etc. Etc .. 
Rainha. Andy Kirss, Box 106, Kingis· 

sepp 203300 Estonia, ROSSIA 

CORTESIA 

o E 

BAPTISTA PEREIRA 

SOMOS ESPECIALISTAS 
em peC(8s ohissicas, seliies an'tigas e 

rnodernas de rodos os :parses 

Ternos estabe,lecido 'urn Serviyo de oabono 
a Novidades 

Solicite 0 envio GRATU'lliO dos nossos 
oaltalogos de venda 

FILATELIA LLACH, S. L. 
Fundada ern 1915 - 70 anos ,de ·experilmcia 
Diagonal, 489 - 08029 BAROELONA (ESPAJ'\JA) 

Co'lecciono - .... ----_ ........ _-_ .... _ ... - ... - .. .. .. .. ............. - " " -_ .... _-- ........ .. --- ....... -- ---- ------ - -- .. .............. .... .......... . 

Nome ..................... .. ......... .. ................. _ .......... .. .. .... .. . .. - .. .. ................... .... _- -..... .......................... ... .............................. - .. .. 

Dorni·cflio .......................................................................................... . 
Lo,calidade -_ ........................ - ................................... - ................................. .... ................................. - ........ - .................. .. 
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~ filafelia -
~ BARATA DAS NEUES 
Rua da Trlndade. 5·1.° Dt.o (Ao La.rgo do Carmo) _ 1117 LIS BOA - Codex 

Telef.387133 

: SClf»S 
E USADOS 

I ' _,ande Yad:. dt; N
O

V
O 

S 

.f' • PORTUGALE ULTRAMAR 
•• /e HoWlts Paise. de &p , 

• ESTRANGEIRO "Slao PollugueR) 
, • ESTRANGEIR IPor Palses) =- !-TEMATICOS 0'· , , 

• MARCOFILIA 
• SC',)BRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• lNTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CARTAS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Possl.llmos grande quantidade de 
IIvros. revlstas e c'atAlogos sobre 

flJafelia e numlsmAtica 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

LINDNER 
0' MELHOR ATr; A DATA PARA APRESENTACAQ 

E PRESERVACPiQ DOS SELQS NOVO'S 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 

PECAM PREQARIQS 

FQLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO 

Agentes: Lisboa - Filamundo 
Faro - I. Coelho 
Coimbra - F. Parra 
Braga - F. Cramez 

LOS 

Pra~a Mouzinho de Albuquerque 
Centro Comercial Brasilia 

Sala 911 - 9.° 
4100 PORTO 

DA 

29 
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c. SANTANA 
FILAIELIA IEMAIICA OU POR PArSES 

GRANDE STOCK 

NA'D T6MOS lUDO, MAS TEMOS DE TUDO 
EXEtCUTAtMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 
Em series 'completas, novas, e sem charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores preCfos 

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos 

AV. DA LlBERDADE, 1$7.1.0 
(Metro: AVENIDA) 

1200 LISBOA-Telef. 561539 

ELADIO DE SANTOS 

1.° Volume 

CASA FUNDADA EM 1922 

CATALOG OS ELADIO DE SANTOS PARA 1986 
47.- EDICfAQ 

- SEiLOS DE ,PORrrUGAL, OONlllNiENTAL E INSU-
LAB, E DE MACAU .. .. . .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Esgotado 

A VENDA 0 2.° VOUME 

- SELOS 00 EX-UL l'RAMAR POR'TUGUI:S E DOS 
NOVaS PArSES DE EXPRESSAO PORllUGUESA 800$00 

Pelo Correio: Port'e e reg'isto 128$00, a cobranC(a mais 47$50 

RUA BERNARD0 LIMA, 27 - TEL. 549725 

1100 LIS BOA 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS I TEMA 

CONTACrrE~NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

DOMINGOs DO SACRAMENTO 
Mercado Filat611co de Lisboa 

Rua do Crucifixo, 26 - Telef. 324891 
1100 LlSBOA 

Variado sortldo de series com~etas 
e selos Isolados, de Portugal 

e Ultramar 
Todo 0 material necess6rio 

ao F1lateJista 
Albuns de Portugal, Ultramar 

Edi~Oes Domingos do Sacramento 

Malerial Filalelico 
(Farol) 

Album de Portugal e estrangeiro, 
capas, estojos, classificadores, folhas 
soltas, exposltores, pinc;,:as, e todo 0 

material desta conhecida marea alema 
podera encontrar no representante em 
PORTUGAL 

JORGE M. S. LOPES 
Rua S. Nlcolau, 26· 4.° - Sal a 3 
1100 LlSBOA - Telefone 878360 

ANUNCIE 
NO BOLETIM DO 

CLUBE FILATELICO 
DE PORTUGAL 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.· DE DEZEMBRO, 101.3.° 

1200 LISBOA - Telef. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

saos DE PORTUG4L E UL TRAMAR 
6 a nossa grande especlalidade 

SELOS DE TODO 0 MUNDO 
PARA TODOS OS TEMAS 

Exposl~iio permanente de Selos em 
15 vltrines do atrio do r6s-do-chao 

e no 3.° andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execu~ao r6pida de pedidos 
por correspondfncia 

SELOS 
PORTUGAL, EX-COLONIAS E 
ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H. Sanlos Viegas 
RUA 1.0 DEZEMBRO, 45·3.° 

TELEF. 36 58 52 
1200 LISB,OA 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.° dla 

TODO 0 MATERIAL FILAT!LlCO 

BaSIOS & Campos, lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. 8341 08 
1100 LlSBOA PORTUGAL 
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SELOS DE TODO 0 MUNDO 
PARA TODOS OS TEMAS 

Exposl~iio permanente de Selos em 
15 vltrines do atrio do r6s-do-chao 

e no 3.° andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execu~ao r6pida de pedidos 
por correspondfncia 

SELOS 
PORTUGAL, EX-COLONIAS E 
ESTRANGEIROS, CLASSICOS 

S~RIES, ETC. 

H. Sanlos Viegas 
RUA 1.0 DEZEMBRO, 45·3.° 

TELEF. 36 58 52 
1200 LISB,OA 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.° dla 

TODO 0 MATERIAL FILAT!LlCO 

BaSIOS & Campos, lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. 8341 08 
1100 LlSBOA PORTUGAL 
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FILATELIA E NUMISMATICA 
SIMARRO, LOA. 

.. 

SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - NOTAS 

OBJECTOS DE COLECCAO 

* 
Catalogos nacionais e estrangeiros 

Classlficadores - Folhas para Albuns - Capas - Charnelras 

Lupas - PinCfas - Gullhotinas 

Tiras plastlcas «HAWID" - etc. 

* 
AT'ENDEMOS L1STAS DE FALJTAS EM 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

novos e usados ate 50 % de desconto 

* 
PRACA DE MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 113 

CENTRO COMERCIAL BRASILIA * SALA 911·9.° 

4100 PORTO * TELEFONE 69 86 38 



FILATELIA E NUMISMATICA 
SIMARRO, LOA. 
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Catalogos nacionais e estrangelros 

- Folhas para Albuns - Capas - Charnelras 

Lupas - Pinc;as - Guilhotinas 

Tiras plastlcas «HAWID» - etc. 

* 
A"J1ENDEMOS LlSTAS DE FAL:TAS EM 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

novos e usados ate 50 % de desconto 

* 
PRACA DE MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 113 

CENTRO COMERCIAL BRASfLlA * SALA 911.9.° 

4100 PORTO * TELEFONE 69 86 38 

DIVISAO DE FILATELIA 



CoIei:clonar ..m ~ 01 deec:obrIr 
Portugal. PIIrtII p!II1I _ dteooberta com MIa 
!Ivro orIglMI ou com as Cartel,.. AnuIIIs doe 
ConeiOL 

Portugallll1l SaIo8IIn Stamps. 0 IIvro quo convlda 
a lar a a ver os uIos portug_ como 
axpreaio de culture. Edlqio blllngue. Um 
preunte de prMtfglo Intemeclonal. 

C8r1e1ru Anuala dos COrreIoII. OS aeIoa de todo 
o ano, de uma a6 VIIZ, para ear m!llu hiell 
colacclonar. Um presente para qualquer ldade. SelosRntugueses 

lmagens que valem sempremais 




