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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Endere~o telegrlifico: LUSITANA Telefone n.o 10 - VALEN<;A 

DE 

JQ)E G. GONZAL~Z, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENC;A 

(PORTUGAL) 

Especializadll em cllI\fado vulcanizado, 

e todos os altigos de borrachll em gerlll 
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LIST A DE S6CIOS 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSlA DEL 80CI- MIGLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LlSTE DE MEMBftES 

ALTERA~OES - REINGRESSOS - NOVOS sdclOS 

PORTUGAL 

421 - Vltol' Manuel Frell'e de Liz - Rua 
da Gloria, 73-1.0 - Li~boa - (P) Po. 
Ft·. In. 1. 2. 3. 90. 

693 - Jo,6 Ribeiro Curado - Av. Almil'anle 
Rej~, 95-5.0-Drt.o - Lisboa - (P) T. 
N. U. 1. 2. 15. 16. 90. 

1524 - Antonio de Matos - Rua de Padrl' 
Francbco Alvares, 27-2.0-Esq.o - Lis
boa-4 - (M) Po. Fr. In. E~. T . C. 
V. N. U. 60. 3. 

2231 - Antonio Coelho Dias - Run da Penha 
de Fran~a, 148-1.0-Drt.o - Li~boa 
(P) Po. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 

Novos selos de Angola 
Na comemora~ao do cinquentemtrio do 

Uige-Carmona, 0 Ministerio do Ultramar 
manpou emitit· e por em circula'tao, na 
provIncia de Angola, urn milhao de selos 

posta is da taxa de 1$00, nas dimensoes de 
40 X 21,3 mOl, imprcssos na Casa da Moeda 
a 12 cores, tendo por motivo 0 ediflcio 
cia Administra~iio Civil da cidade de Car
mona. Os referidos selos, que serao postos 
a venda em todo 0 territorio naciona! no 
dia 12 de Outubro proximo, terao dois ca
rimbos cspeciais de primeiro dia, a utiliz!lI' 
nessa data pelos C. T. T. de Luanda e de 
Carmona. 

2850 - Dr. Bento Roque - Rua Padn: Fran
cbco Alvares, 11-S.0-0rt.., - Lil>boa-4 
- (P) C. N. U. 60. 

3354 - Jose Joaquim Pereira Ribeiro Queir6, 
- Rua do Salitre, 195-2." - Li~boa 
- (P) Po. T. N. U. 60. 

3883 - Manuel Maria Antao - Av. O. Nuno 
Alvares Pereira, 52-1.0-Esq." - Tomar 
- (M) T. C. V. N. U. 1. 2. Te
maticos de flores, costumes e des
portos 93. 94. 

3917 -llenrique Moura Coutinho Sa Fer
nandes - Rua das Janelas Verde~, 
17-5.0 - Lisboa - (M) Po. Fr. [no 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 16. 20. 21. 
UPU. 90. 93. 

4210 - O. E~peranza Pena Solleiro Gonzalez 
- Rua Candido dos Reis - Sines -
(M) Po. Es. Fr. T. 60.3. 

4363 - Jose Paulino Pereira Serra - Casal 
Pinto Mendes - Galiza - Estoril -
(P) Po. T. N. U. 60. 

4378 - Fernando Domingos Santinho-Rua 18, 
n.O 38 - Bairro da Encarna~iio - Lis
boa - (P) Po. Fr. T. U. 60. 3. 

4457 - Antonio Maria Cardoso Ferreira -
Rua dos Bancos, l-1.O-Esq.o - La
mego - (P) 60. 1. 2. 93. 

4552 - Mario Augusto Madeira Matos e Le
mos - Av. Elias Garcia, 19-2.0-0rt.o 
- Lisboa - (M) Po. Fr. In. It. E~ . 
T. C. V. N. 60. 1. 2. Fauna e Hil>
toria. 

4674 - Fernando Gomes de Andrade - Rua 
da Artilharia 1, 42-2.0-0rt.o - Lisboa 
- (M) Po. Fr. E~. In. It. T . e. V. 
N. U. 60. 3. 90. 94. 

4695 - Jose Cados Oliveira de Sa FI'ias
Rua de Sevilha, 2-A - Serpa - (P) 
Po. In. Fr. FOe. FI:1mula' de pro
paganda da Fran~a e Suis:a (prin
cipiante). 

• 

• 
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Propaganda filatelica 
Uma nova modal ida de de propaganda 

da Filatelia sed feita brevemente, e acredito 
que 0 sucesso ed completo. 

Pot' iniciativa do jornalista Moises Gara
bosky, e patrodnio da .Folha de S. Paulo-, 
mas a ideia foi nossa, pois ja foi realizada 
uma vez, com grande sucesso, no Instituto 
Brasil -E~tados Unido~, aqui no Rio de Ja
neiro. 

Trata-l>e de expor uma colec~iio com
pleta de selos do Brasil, c urn filatelista 
incumbe-~t: de fa~er uma descri~ao com in
forma<;ocs, dctalhe~, comenrarios, descri'toe~ 
de facto, e curio~idades, de maneira a atrair 
a aten<;iio gcral. 

Estas reunioel> ~erao realizadas na sede 
~ ocial das quatro maio res e mai~ impor
ta!Jte~ agremia"oes de portivas de S. Paulo, 
cuj9s quadros sociais ultrapassam a massa 
de 50 000, e durante urn mes, pois as rcu
ni6c~ l>aO l>emanais. Elas serao realizada~ 
no Clube Atletico Paulistano, S. C. Corin
tiam; Paulista, S. Paulo Futebol Clube e 
Clubc de Regata~ Tiet!! 

:------- Por ------.. 

HUGO FRACCAROLI 
Vloe·Pre8ldente do Clube Fliatillico do Brasil 

Cada uma destas agremia~ijes fara in
tcnl>a propaganda junto do seu corpo social, 
por meio de folhetos, de maneira a chamar 
a atcn~ao de to dos, assim se esperando que 
em cad a reuniiio compares:am pelo menos 
500 pessoas que nao conhes:am a Filatclia, 
c que serao atraidas pela novidade, curiosi
dade ou me~mo urn come~o de interesse pelo 
coleccionismo de selos. 

;\ ~sim, mai~ de 200000 pessoas rccc
berao estes folhetos, e a -Folha de S. Paulo. 
fani intensa propaganda, que podera des
penar 0 intere se de outras pessoas, que, 
mediantt: convites distribuidos pela sua re
dac<;ao, poderao tam bern comparecer. 

Jsto sera no mes de Julho. Recebi 0 

convit~ de fazer as descris:oes, e, natural~ 
mente: , accitei, e, depois da ultima palel>tra, 

SEGUE -
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integrarei uma grande caravan a de filate
Ustas que seguirao para Piracimaba, a fim 
de tomar parte na EXP9Sir;ao Pilatelica Na
cional que hi se vai realizar, de 1 a 10 de 
Agosto, em comemorar;ao do segundo cente
nado da referida cidade. 

A seguir, sigo para Londrina, on de 
f arei uma palestra sobre Filatelia, e outra 
em Presidente Prudente. De 16. tomo urn 
vapor fluvial e, durante dois dias, desr;o 
o rio Parana, ate it Foz de Iguassu, para 
po del' faze I' uma comparar;ao entre as cas
catas de Iguassu e Niagara. Dizem que 
19uassu e maior e mais sen~acional. Ver 
para ereI'. Vou vel', e depois, com toda 
a sinceridade, darei a minha opiniao. 

De lU, na volta, farei uma palestra 
em Ponta Grossa, e uma concentrar;ao em 
Curitiba, com coleccionadol'es de Paranagua, 
Joinvile, Blumenau, Brusque, Itajai, Floria
nopolis, Maring6. e Rio do SuI. 

A Filatelia em Curitiba e bem adiantada 
e numerosa. Por ocasiiio da LUBRAPEX-66, 
nada menos de uma caravana de 15 fila
telistas vieram ao Rio, e, destes, oito estavam 
inscritos e expuseram seus conjuntos. 

De Curitiba, novamente S. Paulo, com 
uma reuniao na Sociedade Filatelica Pau
lista, e, finalmente, Rio de Janeiro. 

Oasis Agencia 
Admlnlstra~iio de proprledades
Aln.u4lls de easas com e sem mo· 
billa - Terrenos - ProjectoR - Or~R. 

m entos e todos 0 11 a ssuntos rereren· 
tes a proprledades 

Agent •• do. Componhlos de Segura. 

Fidelidade - Europ~a - Comerdal 
Union Assurance C.o ltd. 

A L A ESQUERDA 

Tel. 260432 - Parque Esloril - ESTORIL 

ETIQUETA S DE FOSFOROS 
Reunifies para Irocas lodos as sabados, 
das 17 its 19 horas, na nossa sede 

Av. AI .... iranta Ralt, 70-3.0-0t.o 
LISBOA 

SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios 
coleccionadores que pre
tendem relaclonar-s e 
com co leccionadore3 
porlugueses, enlre eles: 

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA - Rua 
Santa Filomena, 161 - Bairro da Liber
dade - Camp ina Grande - Paraiha -
Brasil. 

HELIO FERNANDES DE MACEDO - Ave
nida Ministro Urbano Marcondes, 205 
- GU'aratinguet.i - E~t. de S, Paulo -
Brasil. 

DR. KERTBSZ VILMOS -10 rua Szelma
lorn - Pestlarincz - Hungria. 

JOAO BOSCO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Av. S. Jose, 36 - Lorena - S. Paulo 
Brasil. 

FRANCISCO R. DE LA GALA PORRAGAS 
- Apar tado Postal 527 - Ensenada -
B. Cfa. - Mexico. 

ROBERTO LIBERI - V. Valdagno 31-
00191 Roma - It:Uia. 

SIMOT A AUREL - str. Lenin 1 - Raudat i 
- Suceova - Romenia. 

FLAVIO ESCOSTEGUY MERINO - Rua Di
narte Ribeiro, 30 - Porto Alegre - Rio 
Grande do SuI - Brasil. 

JOAO OLYMPIO DE ANDRADE-Av. Ma
jor Novaes, 227 - Cruzeiro - S. P.
Brasil. 

DR. H. LEON JONES - 1962 San Juan
Santa Ana - Calif6rnia - U. S. A. 

KEITH H. HOLBROOK - 57, Oakwood 
A venue - Whitman, Mass. - U. S. A. 

GUIDO GA YOSO CASTELO BRANCO 
BARBOSA - Prar;a Mal. Deodoro, 969 
- Tere ina - Piaui - Brasil. 

W ALTER RUZICKA - Pazmanitengasse 21 
- 1020 Viena - Austria. 

MARIA ALICE DOS SANTOS - Rua Vis
conde de Goiana, 431 - Recife - PE
Brasil. 

Estes endererros sao indicados sem com
promisso nem responsabilidade da nossa parte. 

The above addresses are given without 
any oblitagion or responsibility on our part. 

Ces adresses sont donnes sans engage
ment ni responsabilite de notre part. 
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Troco e compro selos Espanha. Dou 
COl troca bons selos Portugal e Ultramar 
e outros paises. Trocaria colecr;ao adiantada 
Portugal e Ultramar pOl' equivalente Espanha. 
Carta it Secretaria, ao n.O 101. 

Troco sobrescrito~ com 0 carimbo do 
1.0 dia, pot· selos das minhas faltas, novos a u 
usado~ de Portugal e Ultra mar. Artur Alves 
Miranda - Ca~a da Pena - Lufrei - Ama
rante. 

CHERCHE - Pli~ Zeppelin des Pays sui
vants: Pologne (et Bureau Polonais 11 Dant
zig), TUl'quie, Yougoslavic, Tran et Uruguay. 
J'achetc par bon~ prix. 

SUCHE - Zeppelin-Post von Veru'agssta
aten : Polen (und Polnische Post in Danzig), 
Tiirkei, Jugoslawien, Iran und Uruguay. 
Kauft zu guten Preisen. - F. Lemos da Sil
veira - Rua Pedl'o Ivo, 3-3 .o-EF. - Lisboa (5) 
- Portugal. 

COMPRO ou troco por senes de Por
rugal: 1 a 11 selos n.O 907; 1; a 8 selos 
n.O 847 (novas) (numerar;ao Eladio). Res
posta a Mario Gonr;alves Costa - Rua do 
Norte, 109-4.0 - Li~boa-2 - Telef. 30656. 

Desejo manter trocas com Portugal, 
Hungria, Suir;a, Alemanha e America do 
SuI. Francisco Szabo - Rua Nicolau An
cona Lopez, 110 - Cambuci - S. Paulo
Brasil. 

Dou selos de Portugal, Ultramar e es
trangeiro~, avulso ou em series, em troca 

NO PRELO 

HEiYRIQ UE i/iIA NTERO 
enconlra-se sempre us ordens de t,)dos 

os filalelislas no seu 

CANTINHO FILATELICO 

p,.a;a da Aleg,.ia, 58-2.0 -A 
Telefol1e .128176 

LISBOA 

Selos chlssicos >I< Modernos >I< Temalicr s 

COMPRA E VENDE 

de moedas nacionais e notas de Banco re
tiradas da circular;ao. Pequenas e grandes 
quantidades. J. L. Lopes - Av. Fernao de 
Magalhaes, 1258-1.0 -cJl- Porto. 

SELOS 

Compro em pequenas ou grandes quan
tidades de Portugal, UItramar e Suir;:a. 
Troco e vendo selos do Cont. e UItr. 
Novos e usados. Tenho stock de~tes ulti
mos e Alemanha. Com pro sci os antigos 
ou Blocos da Suir;a sobre carta. Artur Real 
Bordado da Silva - Rua Penha de Franr;a, 
256-2. 0 -Esq.o - Telef. 833878 - Li boa. 

MACAU 

Estou comprador do selo n.O 29 - a 
(Cat6.logo Ehidio), novo. Aceito ofertas de 
preoro. Marino Sanches Ferreira. - Av. de 
Roma, 57-1.a-Drt.o - Lisboa-5. 

L' AUBE DE L' A VIATION EN BELGIQUE 
por JOSE HENIN 

Reposlt6rio, fiel e completo, de lodos os documenlos (cartazes, panflelos de propaganda, pos
tals e sobrescritos comemorallvos e voados) relativos 80S primeiros voos Da Belgiea. 

PUBLICA<;AO DE LUXO, 150 pAGlNAS EM PAPEL COUCHE, PROFUSA
MENTE ILUSTRADA (INCLUSIVE ESTAMPAS A CORES). 

Uma edi~ao da presfigioso «Ren. ' .... 1.» P"'fO, 150 f. b. 

Pedidos a: Jose Henin, Faroiennes, Belgioa 
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ANONCIOS ECON6MICOS 
Troco e compro selos de Portugal e 

Ultramar. Novos e usados. GUILHERME 
SANTOS - Apartado 6 - Elvas. 

PROVAS, ENSAlOS E ERROS: Troco, 
ou compro, pagando bern. Resposta it Se
cretaria do Clube, ao n.O 22. 

Canjiroes antigos e candeeiros e can
deias de azeite, desejo, pagando bern, em 
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e Ultramar. Carta it 
Secretaria, ao n.O 22. 

Compro e vendo selos aos melhores 
pre!:os. M. do Nascimento - Apartado 112 
- FARO. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Carta.!! it Secretaria, ao n.O 22. 

A. GAMA REIS 
(MA. CORK) 

WELCOMES you at 

CASA DAS 
CORTI<;AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Mlmblr of Portugul.. A ETA I L E R S 
Chlmb,r of Commlrce 

4 - 8 - RUI dl Elcol. Pollt6cnlc. - 8 -10 
Telefone 32 58 58 

Telegram .. : ISOLANTES 
LISBON-PORTUGAL 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIES 

AMERICAN EXPRESS CREDIT CAROl HONOURED HERE 

PORTUGAL E UL TRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 

Selailialadal naval e ulada. - 50 0/0 Duaanta 

SERIES NOVAS - 40 0/. Ducanta 

Para pagamento, aceito selos usados em 
quantidade 

Pedir tabela de valoriza~iio e condi~oes 
de TROCA 

SANCHO OSORIO 
Telefone 8.0815 

Apartado 13 I 2 - LIS BOA - I 

PORTUGAL 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50 % + 20 %, e estrangei
ros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte 
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.0-Esq. - Lis
boa - Telefone 842083. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO; Troco ou compro, pagando bern. 
Resposta it Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

ATEN<;;AO: Sirvo existencias, Servi!;o 
Filatelico Portugal e Ultramar, Novidades, 
FDC, etc., pe!;a cataIogos gratis a SILVA 
PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Dt.0 
-LISBOA-4. 

Compro, Troco e Vendo selos clas.sicos; 
todas as series Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo 
albuns e material filatelico. A. Borges 
Brito - BARREmO - Portugal - T~le
fone 2272329. 

Desejo selos de Portugal e Ultramar, 
somente em series novas e completas. 
Dou Italia, Vaticano, S. Marino e tema
tic as de de.sportos, flora, animais e cos
mos. Grasseli Angelo. S. Marie degU 
Angeli. P. Perugia. ITALIA. 

VENDO MAIS BARATO: Selos Nacio
nais e Estrangeiros. A. NEVES - Apar
tado 23 - VILA FRANCA DE XIRA. 

Vendo Iivro novo A Filatelia, de L. N. 
& M. William, e Cat. Eladio 1967, pela maiol' 
olerta. Resposta em carta J. C. Godinho
Parada do Alto de S. Joao, 8-1.o-A - Lishoa. 

• 
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D U It. S C R 6 N I CAS D 0 

i)iario 
IV Exposi~io 
Arganil e II 

Filatelica da 
do Disfrito 

Organizada, como as anteriores, pela 
Cas a db Concelho de Arganil, a cuja di
rec!rao preside Mario do Rosario Castanheira 
Nunes, inaugurou-se em Arganil , no pas
sado dia 6, e integrada nas festas da fa
mosa Feira do Mont' Alto, a . IV Exposi!riio 
Filatelica da Comarca de Arganil e II do 
Distrito de Coimbra., que para 0 ano, 
no mesmo dia, sera . e I das Provincias das 
Beiras •. 

Logo ap6s a inaugura!rao, reuniu-se 0 

juri respectivo, cuja acta, com urn inicio 
verdadeiramente inedito, tranSCl'evemos em 
seguida, e em primeira mao: 

. Aos 6 dias de Setembro de 1967, no 
local da referenciada exposiyao, compareceu 
o Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
membro do juri nomeado, 0 qual, verificada 
.1 ausencia dos dois outros membros do 
juri, 0 eminente filatelista Sr. Jose Gon
zalez Garcia, ausente em Barcelona, e Juiz 
Desembargador Dr. Manuel Jose de Car
valho Fernandes Costa, ausente em Coimbra, 
dcu como ju~tificadas as suas faltas, e de
~ignou, para substitui-Ios, os Sl's. Dr. Aman
dio Garcia Rodrigues eOI'. Joaquim Tei
xeira da Rocha. 

Seguidamente, este juri, verificadas as 
participa!roes, classificou as mesmas, pOI' una
nimidade, do modo seguinte: 

1.·' premios, . ex-aeqlw»; Manuel Jose 
do Rosario Castanheira e Ant6nio Pires Fer
nandes Mota, respectivamente com medalhas 
Cas a do Concelho de Arganil, vermeil, e 
Dr. A. ]. de Vasconcelos Carvalho, esta 
transformada de prata em vermeil. 

Comarca de 
de Coiml:na 

3.· premia: Carlos Gabriel Gon!ralves, 
com medalha de vermeil da Cas a do Con
celho de Arganil. 

4.·' premias, .ex-aeqlwIJ: Jose Maria 
Cruz Almeida, Fernando Gomes Carriio, Jus
tino Ramil'o Mateiro dos Santos e Artur 
Manuel Castanheira das Neves Silva, com 

TODO 0 COLECCIONADOR PORTUGUES DE 
SELOS E DOCUMENTOS DE CORR~O 

AEREO DEVE FILIAR-SE NO 

CI u be Fi latelico 
de Portugal 

REPRESENTANTE 00 NOSSO PAis NA 

Federation Internationa/e 
des Societes 

Aerophilateliques 

ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA 
MUNDIAL, DEFENSORA DOS 

INTERESSES 
DDS AEROFILATELISTAS DE TODAS 

AS LATITUDES 
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medalhas de bronze da Cas a do Concelho 
de Arganil. 

Falou 0 expositor padre Jose da Costa 
Melo. 

Quanto aos premios do Clube Filatelico 
de Portugal, serao distribuidos por igual a 
todo~ os concorrentes. 

Quanto aos restantes premios, consti
tuidos par material filatelico, 0 Juri re
solvcu atribuir a organizadora a sua dis
tribuic;ao, equita tivamente, par todos os 
expositorcs nao medalhados. 

o juri congratulou-se peIo exito desta 
exposic;ao, que evidencia grande superiori
dade qualitativa em relac;ao as anteriores. 

o mesmo juri salienta as duas panici
pac;oes da Classe de Hom'a, com destaquc 
para a do Sr. Prof. Douror CarIo~ Trincao. 

Finalmente, 0 juri formulou votos de 
agradecimento a entidade organizadora, Ca~a 
do Concelho de Arganil, bem como ao~ 
C. T. T ., pelo seu alto patrocinio, 0 qual 
Ihes deve ser comunicado, a Associac;ao dos 
Bombeiros Voluntarios Argus, pela cedencia 
do local, e, a inda, todas as atenc;oes tidas 
para com a mesmo juri. 

(a~ .) Joaqllil1l T eixeira da Rocha, Al1l1i1l
dio Garcia Rodriglles e IA. J. de Vascollcelos 
Can'alho •. 

Aqui term ina a acta, e aqui terminamos 
n6s, por hoje. 0 resto, cdticas do costume 
a cada uma das participac;oes, fica para a 
pr6ximo domingo. 

V. c. 

Publicamos, no domingo pa~~ado, a ,l rta 
de~ta exposic;ao. Ficou para hoje a crltica 
a cada uma das respectivas participac;oc, . 
I\(a~ , antes, temos de rectificar, quase ao 
fim da primeira coluna daqucla, a .falou 0 

expo~itor Padre Jose.. . . . Ele nao falou, 
pcla sim'ples razao de que, na acta de urn 
juri, nao fala ninguem, - e meno'> ainda urn 
e~tranho. Ele nao falou, pOl' isto, - c por
que faltou. Faltou cle, - e faltou um t, 
que ora aCI·e~centamos. 

Quanto as participac;oc<; da Clas~c de 
HOnl'a, nao podemos mais do que cnumeni
-las : Pl'Of. DoutOL' Cados Trincao, cm bsao 
de Mosul, 2 quadros, cDr. A. J. de Va~
concelo<; Carvalho, cartas pl'ofilateli ca<; da 
regiao de Coimbra, 1 quadro, c en~aio<; c 
provas de selos portuguescs (continentai <;) 

A SEVERA 
QUA DAS .biAS, $I-n • T .1.,. :sAOO' 

BAIRRO ALTO • LISIOA • PORTUGAL 

RESTAURANTE TtPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TOO." A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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Novas SELOS 
PORTUGUESES 

PORTUGAL 

Emissao comemorativa do ,,/ C01l

gresso Europeu de Reumatologia. 

(Reproduoiio autorlzada palos C. T. T.) 

Os selos cujo desenho e da autoria do 
pintol' Joao 'Abel Manta, tern as dimensoes 
de 34,5 X 31,6 mm, comprecndendo a ~er
I'iiha, com 0 denteado 13,5. 

o plano 

1$00 
2$00 
5$00 

de emissao e a scguinte: 

tiragcm de 9 000 000 
1500000 

500000 

Esta marcada a data de 8 de Outubl'o 
de 1967 pat'a 0 1.0 dia de circulaC;ao da 
nova emi sao. 

INTENSIFIQUE AS SUAS 
TROCAS FILATELICAS 
servindo-se dos nossos 
nuncios Economicos, a 
pre~os muifo baratos 

fILLJ 
t1ENIS 
\jD 

No pa~sado mb de Marc;o, rcalizou a 
Secc;ao Filatelica da Associac;ao Academica de 
Coimbra a I EFFEU (Exposi~ao Filatelica 
t: Filumenistica de Estudantes Universitli.rios) 
apenas destinada a estudantes, e que teve 
a particularidade de ser a 1.a Exposifiio de 
Competit;iio em Filumenismo. 

Volvidas algumas semanas, promove a 
Tel'tulia Filumenistica do Porto a sua pri
meil'a Exposi~ao, em moldes ineditos, ou 
scja cxclusivamente tematica. 

Devc-se tamb6m a esta Tertulia a publi
ca!fao de um Boletim, 0 Filll1nellisl1lo, que ira 
certamente contribuir para a tao desejado 
de~envolvimento da modalidade. 

E como que a confirmar que 1967 e 
o ano da emancipa!fao do Filumenismo em 
Portugal, chega-nos a noticia da realizac;iio, 
no pr6ximo mes de Outubro, pOI' iniciativa 
da Secc;ao Filumenista da Associac;iio Recrea
tiva Aurora da Liberdade, da Exposic;ao In
tcrnacional de Filumenismo de Matosinhos 
- E. I. F. M. -, com caracter competitivo. 

o I'c~pectivo Regulamento pode ser pe
dido directamente a entidade organizadora, 
aos Comissarios Regionais em Lisboa e 
Coimbra, respectivamente Jose Manuel Pe
reira e Justina Ramiro Santos, ou ainda a 
Tertulia Filumenistica do Porto. Deseja. 
mos-Ihe a maior dos exitos. 
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13.0 t~ Dia do Selo tt Portugues -1967 
.... ----- Pelo 

Mais urn -Via do Selo» - ° 13.0 - se 
comemora, e que ocorre na altura em que 
as estruturas da organiza\iao filatelica por
tuguesa se come'Yaram a firmar, depois de 
brilhante vit6ria conquistada pelos coleccio
nadores portugueses na .LUBRAPEX-66., e 

USE E olVULGUE 0 EMBLEMA 
DO C. F. P. 

eADA.12$OO 

Pedidos a S,erltaria 

CASA A. MOLDER 
TUDD PARA FILA TELIA 

COMPRA-VBNDB 
Rna 1.0 de Dezembro, 101 

Telef. 31115104 LI8BOA 

- VEM DA pAGINA ANTERIOR 

vosas de Thuin seriam um inconveniente 
para a de!icada missao de reproduzir obras 
de arte. Independentemenete de isto, Thuin 
assinou urn contrato ante um advogado no 
Mexico, e, de acordo com as leis mexi
canas, comprometeu-se a acabar com todas 
as actividades fiJat61icas, comerciais, tanto 
pessoalmente como par intermedio de outras 
pessoas, c, no caso de nao cumprir as seus 
com prom iss os legais, ver - se - ia seriamente 
comprometido perante as autoridades mexi
canas. 

No livro mencionado anteriormente, e 
que e inten'Yao editar, a A. P. S. e muito 
passive! que tambem inclua uma breve his
t6ria da vida e trabalhos de te celebre fal
sificadol·. 

PROF. DOUTOR CARLOS TRINCAo 
(Pr .. idenle do Federo~ilo Porlugueso de FiloI.lia) 

de uma serie de exposi\ioes filatelicas regio
nais au locais de exito indiscutivel; quando 
os preparativos da VI Exposi\iiio Filatelica 
Nacional e .LUBRAPEX-68. se sucedem acti
vamente, quando jti se anteve a 'Possibilidade 
de realiza'Yao de uma VII Exposi\iao Fila
t6lica Nacional em territ6rio ultramarino 
portugues, e ate de uma segunda exposi\iiio 
filatelica internacional em Lisboa, e, enfim, 
no momenta em que ,I Federa\iao Portu
guesa de FiJatelia se encontra robustecida 
pel a adesao de maior numcro de cJubes e 
nucleos filatelicos. 

Par radas estas razocs, deve ser este 
um dia de regozijo para a familia filatelica 
portuguesa. 

Que em toda a caminhada de 13 ana 
tenham surgido divergencias de criteria, e 
apena~ natural, e certo parece que elas 
continuem a manifestar-se no futuro. Tor
na-se, POl'em, nece~s:irio que este venha a 
sel' pcrcorrido sob a signa duma boa e 
leal amizadc, capaz de dissipar todos 0 

atrira~, e de manter a unidade, segredo da 
rorc;a de todas as organiza\ioes. 

SElOS DE PORTUGAL, UL
TRAMI\R E KSTRAN
GRIRO. t:LASSICOS, 
SERIES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
Consufte 0 caso 

H. SANTOS VIEGAS 
R. 1.0 de Dezembro 45-3.

0 LIS BOA 
Telefone 35852 

Selos NaeloDals a EstraDgelros - Novldades
Tematleos 

~IK~DE ~'''I'' B-t.a .. TO 
Llata de olerl.s a pedldo 

A.NEVES 
Procelo do Jusl;~o, " 

, ..... Fa .. ~(: .. DIE xla .. 

of 
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Fllatelia Eugenio LLach, S. L . 
PONE A SU DlSPOSICION UNA 
ORGANlZAcION Y UNA EXPE
RIENClA DE 50 A NOS AL SER
VICIO DEL COLECClONlSMO 

DE SELLaS 

So/icite e/ envio gratuito de nuestras ofertas quincena/es 

EN ELLAS ENCONTRARA DES DE EL SELlO MAs RARD HAiTA LA SERlE RECIENTEMENTE 
APARECIOA CON NUMERDSAI REPRDDUCCIDNES FOTDBRAFICAI 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
(FUNDADA EM 1915) 

AVENIDA DEL GENERALisSIMO) 489--BARCELONA I5 

ESP A N A 

das primeiras emissoes, ate D. Manuel, in
clusive, 2 quadros. ' 

Quanto as da Classe de Competi\iao, 
C l'esumindo 0 mais passive!: 

Jose Maria Cruz Almeida: Um dos 
expositores arganilenses mais velhos, par 
ser da nossa idade, e que, apresentando-se 
des de a primeira exposi\iao, nesta quarta 
deu a seu salta maior. Uma grande vir
tude: selos exclusivamente novas. Dais 
gran des defeitos, ambos faceis de remedial': 
as selos de correia normal nao podem ser 
misturados, cronologicamente, com as de por
teado, assistencia, encomendas postais, etc., 
mas sim em capitu!os separados, talqual
mente consta de qualquer dos catalogos; 
e as selos metidos em tiras plasticas tem 
que se-Io, nao parcial, mas totalmente, e 
com margens equidistantes. 

Fernando Gomes Carrao: Nao esconde
mos aquila que toda a gente sabe: detes
tamos as folhas impressas a verde. Quanta 
ao mais, tematica de escutismo, grande, 
7 quadros, montada, nao tematicamente, mas 
par series e par palses, pelo que Ihe suge
rimos nova montagem, com estudo apro
priado, para a que, neste capitulo, po de 

ouvir a Mendes Marques, de Seia. Tambem 
nos permitimos outro conselho: leia sempre 
as listas dos selos proibidos pela Federa\iao 
Intcrnacional de Filatelia. Escrevemos is to 
para ele, - e para todos as filatelistas por
tugueses. 

Manuel Jose do Rosario Castanbeira: 
Indiscutlve!mente, um dos tres grandes de 
Argani!. Colec\iao a partir de D. Maria, 
usados ate D. Carlos, e novas deste em 
diante, unidades, quadras e blocos maiores, 
e ja erros, provas, etc. Legendas manus
critadas, mas apenas uma em cada folha, 
com evidente falta de outras. Quanta ao 
conjunto, quem fez isto tem obriga\iao de 
fazer uns poucos mais ... 

Fernando Cesar Antunes Costa: Colec'Yao 
muito pequena e muito moderna, a partir 
da serie dos reis da 1.a dinastia. Comece 
a andar para a frente, is to e, a coleccionar 
selos para tras, e (de uma vez para sem
pre!) acabem com as vermelhos e as azuis, 
porque a FilateJia ha muito que e assunto 
serio, a mais antidrogaria posslve!. 

Alberto Barreto de Figueiredo: Portugal 
a come\iar em D. Manuel, selos exclusiva
mente novas, e em quadras as mais mo-
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A 
CENTRAL 
DA 
BAllA 
OPTIMO SERVI<;O DE 

RESTAURANTE 
PASTELARIA FINA 

I 

SALA DE CHA 

AMBIENTE SELECCIONAOO 
Reconhecida oficialmenle de 

Ulilidade T urlslica 

94, RUA AUREA, 98 
Tels.: 3202 80/32 66 H 

LlSBOA-2 

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::i=, 
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dernos. Aponte-se que os pequenos des
centrados nao devem ser legendados como 
tais, e que, salvo tratando-se de grandes 
descentrados, estes considerados erros, ou 
quase - devem ser substituIdos, quando pos
sivel, por melhor centrad os. Quanto II 
ordem de apresentas:ao, leia-se 0 que vai 
dito acima, referentemente ao Jose Maria 
Cruz Almeida. 

Carlos Gabriel Gonfalves: Outto dos 
tras gran des de Arganil, tematico da His
t6ria da Musica, bern desenvolvida, 8 qua
dros, e bem legendada a maquina, apenas 
com 0 senao de as legend as nao deverem 
figurar em baixo, no canto inferior direito 
mas ao ci~o das folhas. 0 mesmo quanto :\ 
sua tematlca de Futebol, mais incipiente. 
Ambas a pedirem quadras, provas, ereos e 
sobrescritos com os carimbos respectivos. 

Ainda nao vamos a meio dos exposi
tores, e a falta de espa~o e cada vez 
maior e mais preocupante. PeIo que con
tinuaremos no pr6ximo domingo. 

v. C. 

SalaD de FUalelia 
do XIII dla do Selo 

IItEGUL-AMENTO 

Art. 1.0 0 Clube Filatelico de Portugal 
realiza, em 1 e 2 de Dezembro, um .Salio
de Filatelia. , mostra de pura divulga~o 
Filatelica. 

Art. 2." Os convidados podem participar 
nas seguintes classes e sec~oes : 

1-Marcofilia: a) Especies pre-filatcli
cas ; b) Oblitera~oes posta is. 

II - Colec~oes a man e i ra classica: 
II) Portugal; b) Ultramar; c) Estrangeiro. 

III - Aerofilatelia : a) Selos ; b) Do
cumentos. 

IV - Colec~oes de assunto e de tema : 

II) De assunto ; b) De tema. 

v - I nreiros postais. 

VI - Maximafilia. 

Art. 3.0 Os expositores poderao perten
cer nao s6 ao Clube Filatelico de Portugal. 
mas tambem a qualquer outro Clube fede
rado, e as suas participa~oes serao solici
tadas por convite. 

Art. 4.0 A distribui~o equitativa des. 
quadros pelos concorrentes sera feita pelo 
Clube Filatelico de Portugal, em fun~ao do
seu numero e da quantidade de materia! 
seleccionado. 

Art. 5.0 A participa~ao e gratuita e 0-

material entregue na sede do Clube Fila
telico de Portugal ate tres dias antes da 
sua inauguras:ao, e levantado pelo partici
pante ate tras dias depois do encerramento. 

Art. 6.0 A cada participante sera conce
dida uma medalha de prata. 

Art. 7.0 Embora fa~a quanto em si 
caiba pela sua conserva~ao e guarda, 0 
Clube Filatelico de Portugal nao se respOD
sabiliza pelo material exposto, que poder{ 
ser segura pelos seus proprietarios. 
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muito completa sobre as actividades de 
Thuin foi public ada no numero de laneiro 
de 1966 da revista The American Phi atelist. 

A comissao especial nomeada pelo Pre
sidente Willard, em Protland, Oregon, fun
cionou secretamente. Nao for am conhecidos 
os nomes dos seus membros. Agol'a que 0 

processo foi encerrado, 0 presidente anunciou 
a lista dos componentes da comissao. Alem 
de De Voss e Beal, da comissao faziam 
parte Charles C. Cratsenberg, de Moline, 
Jllinois; James M. Chemi, de Phoenix, Ari
zona, editor da American Philatelist, e 
W. Eugene Tinsley, de Los Angeles, Cali
lif6rnia, advogado. 

A comissao considerou as repercussoes 
que podia ter este assunto, com respeito 
a legalidade para a obten~ao do material, 
e durante as sessoes da SIPEX, no mes 
de Maio de 1966, acordou-se, numa reunilio 
com os directores do Departamento Postal 
dos Estados Unidos e a Alfandega, sobre 
o fim de obter as licen~as necessarias para 
levar para os Estados Unidos todo 0 ma
terial empregado pelo falsificador. 

A comissao especial, por meio do seu 

del ega do, disse que durante todas as con
\'ersa~oes reinou um grande desejo de coope
ra~ao e compreensao. 0 Governo dos Es
tados Unidos considerou a importancia que 
tinha 0 acabar com essas falsifica~oes, que 
haviam custado uma grande quantidade de 
d61ares a alguns coleccionadores americanos.. 

Todos os coleccionadores devem estar 
agradecidos pelos trabalhos efectuados pela 
A. P. S., para conseguir acabar com este 
desagradavel assunto. 

A American Philatelic Society come~oll 
a preparar 0 texto e a rela~o de todo 
o material para editar urn livro, como igual
mente a British Philatelic Association fel 
h:i anos, quando do caso Sperati. 

Alguns coleccionadores per gun tam se 0 

Thuin recomes:ara com as suas falsifica
.. oes, mas a A. P. S. assegura de uma 
forma categ6rica a impossibilidade de isso 
acontecer, por um lado dada a avan~ada 
idade de Thuin, e, por outro, por todOl 
os seus desenhos, cliches e mais elementos 
de trabalho, estarem em poder da A. P. S. 
A comissao encarregada de levar ao filll 
as negocia~oes observou que as maos ner-

PAGAMOS BONS PREeOS 
por S~RIES, ISOLA DOS, MIST URal, PACOTES, AO QUILO 
PARA a NOSSO NEG6clO DE RETALHO, tambem desejamos .omprar 

quanti dado. malo paquouao 0 seloa am leries, do pra~ mMlo 0 mal. 
.I""ado. CODlO 80moa a malar casa IUat61lca da A merl"a, eatamos COD.' 
taDtemanto a comprar gr.ndeo qnaDtidadel de oelo. do todao as panea 
do M uDdo. ActualmeDto, eatamo. partl.ularmeDt. Interessado. em 
comprer: 

_ SELOS EM stRIES: De valor babo • media. Comple .. a 
ou IDcompletaa, DOYas on us.daa. 

_ SELOS ISOLADOS: Varled.dee b.rat •• e .tractl ..... . 
_ PACOTES: 1'""ltoa culd.dol.mente, com seloa parleltoa. 
_ GRANDES QUANTIDADES E RE~TOS DE .STOCKS, d. 

todoa 01 general. 
_ MISTURA (AO QUILO) aobre n p.pel. 

Queira mandar-nos a lua /ilia de ofertos, 9ue m"'ecerd a nossa pronta e &u;dadosa oten{iitJ 

QB&TI8 .... PEDIOO, • DO .... DO .... II .... d. pr .. ~o. I 

o. m .. lbor ... pr .. ,oa por ... 1o" do .. E .. t.do .. ' ·Dlao. e "aDDd. 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

£H. E. HARRIS & c.~, 

BOSTON, Mall •• 1011117 U. S. A. Telegrsm8ll: HARRISCO BOSTON 
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E8TABELECIMENT08 

RODRIGUES 
& 

RODRIGUES 
S. A. R. L. 

SEC(:OES 

AU:AIATARIA 
SAPATARIA 
LANll=rCIOS 
ALGOOOES 

FIOS DE LA PARA TRICOTAR 

CanfaeOla Indultrlal com I marca 

~a/ 
Bot •• dl borr.ch. eom •• m.re •• 8Ielul"1I 

S. JO~N 
A R P A 0 
BACAL~AU 
F ABO R 

Delcontos aos s6cios do Club. Fila
telico d. Portugal: 15 % em 'azen

dal, con'ec~o.s e obra 'eita, e 10 0/0 

em todo 0 cal~ado 

58, Rua Nova do Carvalho, 76 
Rua de S. Paulo, 55 

Telef •• 361170/8/9 LISBOA 

Zona do Canal ; 73 de S. Salvador, mais 
147 para a restante Am6rica Latina, que 
inclui Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Ve
nezuela, Brasil, Peru, Uruguai, ColOmbia, 
Paraguai, Equador, Argentina e Chile. De 
Thuin nao se limitou ao hemisf6rio Oci
dental. A A. P. S. tamb6m obteve 71 cliches 
usado~ para os selos da Asia, Afeganistao, 
lriio, Estados da India, Chaskhari, AI war, 
Bundi, Jammu e Kashrmir, Espanha e AI
Mnia. 

De Thuin tamb6m falsificou mara vi
Ihosamente as marcas de garantia de muitos 
peritos filat6licos e comerciantes. Am05tras 
destas, e tintas que usava, esmo agora de 
posse da American Philatelic Society. 

Tamb6m foi encontrado, nos arquivos 
de Thuin, urna quantidade bastante grande 
de papel original, usa do durante 0 56-
culo XIX, assim como urna grande quanti
dade de cartas pre-fiIatelicas. Estas ultimas 
ntilizava-as para a fabricas:ao de cartas 
falsal; com carimbos falsos. 

A American Philatelic Society exerceu 
urna ac~ao contra De Thuin, por fraude, 
no ano de 1947, a fim de colaborar no 
pedido do Departamento Postal dos Estados 
Unidos. Por essa data, foi expulsa da So
ciedade a esposa de Thuin, nao deixando 
de continuar a pertencer a diversas socie
dades fiJatelicas, 0 que permitiu a Thuin 
receber listas de s6cios das meneionadas 
sociedades, nas quais figurava como s6cia 
sua mulher, e dessas listas era faeil obter 
nome~ e direcs:oes de inc autos que se dei
xavam enganar. Muitas dessas listas en
contram-se no volumoso material apreendido 
a Thuin. 

Anteriormente, tratou-se, sem ncnhurn 
resultado positivo, para acabar com esta 
operas:ao fraudulenta. Igualmente a Em
baixada Mexicana tratou do assunto, sem 
qualquer axito. . 

o coronel De Voss e Beal trabalharam 
independentemente, desde 1950, uniram os 
seus esfors:os em 1964, c decidiram acabar 
com esta operas:ao. Como resultado das 
suas negocias:oes, 0 Departamento Postal dos 
Estados Unidos deu andamento a urna queixa 
de fraude, em 17 de Agosto de 1965, contra 
Maya Shop e Raul Ch. de Thuin, que ti
nham utilizado diferentes nomes para os 
seus fins nefastos. Esses nomes inclulam 
os de Belgian Export Company, French Phi
latelic Agency, Merida Philatelic Agency e 
Free French Philatelic Agency, todos com 
direc~oes no Estado de Yucatan, Mexico, 
em Merida ou em Progresso. Uma resenha 

J 

, 
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TEMATCAS 
A «1.8 Exposi~ao de Divulga~ao Fila
taliea do N. F. M. de Miranda do Douro 
Algumas consideraC;5es sobre as Co/ecc;aes Tematicas 

PalO 

DR, ROMANO CALDEIRA CAMARA 

A batalha das famatleas 
no nosso Pars 

A Filatelia escl, no nos so Pais, apesar 
de todas as vicissitudes, nurna fase de ex
pansiio, designadamente no campo tematico. 

Procura-se, com afinco e com persis
t~ncja, apJicar a teoria tematica as colec
s:oes que agora nascem. Desapareceram as 
fantasias de outros tempos, os desenhos 
e iluminuras, os dtulos recortados e que 
atingiam por vezes alturas e tamanhos es
lonteantes, as folhas de papel preto ou cor 
de rosa, enfim, que sei ell, to do urn arsenal 
de truques experimentais que nada valoriza
yam as colecs:oes. Estiio em regressiio as 
colec~oes de motivo ou de ass unto, que 

diflcilmente se podem alcandorar a lugares 
cimeiros nas exposis:oes de c1asse de com
petis:ao, quando julgadas lade a lado com 
colecs:oes tematicas. 

Mas tudo isto MO se conseguiu sem 
uma longa e persistente batalha de divul
ga~ao da teoria tematica, conduzida nos 
mais modernos moldes impressionistas, tais 
como artigos nos jornais e revistas, expo
sis:oes fiIateJicas de divulgas:ao tematica, e 
muita critic a, por vezes sangrenta, e algu
mas vezes contundente. Mas, como dizem 
os franceses, .tudo esta bern quando acabs 
bern.! 

o saldo da bata:lha tematica no nosso 
Pais e positivo. 

SEGUE --

5 
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Os tam6tlcos portugueses 
a as ExposloiJes Interna
clonals no futuro 

As exposi<;oes internacionais estao aber
tas aos tematicos portugueses, de ora avante. 

Existem, no nosso Pais, coleclfoes tema
ticas que ja podem ombrear no estrangeiro 
a vontade. A qualidade do material exis
tente, a apresentalfao, a estruturalfao tema
tica perfeita, e, sobretudo, a extensao dos 
temas abordados, permitirao, a dezenas de 
coleclfoes, marcar uma posilfao extremamente 
honrosa nas futuras exposilfoes internacionais. 

A porta encontra-se aberta. Os tema
ticos portugueses tornaram-se conhecidos na 
F. 1. L. pelo seu espirito batalhador, e inter
nacionalmente isso conta bastante. 

E necessario organizar uma OFENSIVA 
MACI<;A DE PRESEN<;A, NAS PROXIMAS 
INTERNACIONAIS. Importa tornar conhe
cido 0 nosso potencial, marcar uma posilfao 
de destaque, que nos permita, no futuro, 
actuar num plano de inteiro a-vontade. Es
tes sao os objecti vos a curto prazo. 

's paquenos melhoramentos 
que sa ImpiJem nalgumas co
lacoiJes, antes de Irem a uma 
Internaclona I 

Colec"oe~ tematicas conhelfo eu que 56 
necessitam de tres ou quatro pct,:as pm'a 
se alcandomrem a lugares de destaque. 

I -- Paoas classlcas 
Pet,:as antigas chlssicas dao a qualquet' 

coJect,:ao urn toque de especializat,:ao, de 
seguran"a, de conhecimentos filatelicos ver
dadeiramente notaveis. 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLEC~OES 

Cal~ada do Carmo, 25-S/l.E 

LIS. 0 A - Telefone 35207 

Mesmo em carimbos antigos, podern des
cobrir-sc auxiliares preciosos, j6ias que vao 
enriquecet· 0 patrim6nio de uma colec'fao, 
mesmo que nao apresentem valores elevados 
de compra e venda. E 56 questao de pro~ 
cura-Ios, e atribuir-Ihes 0 verdadeiro lugar 
na colec<;ao. 

II - Reestruturaolo 
Fluna -- Flora 

Algumas colec<;oes, poucas alias, mere
cem urna reestrutura<;ao no seu conteudo. 
Material tern-no em abundancia. Resta dar 
uma nova forma a sua estrutura, sobretudo 
~e se tra tar das estafadas c1assifica"oes de 
LINEU. 

Lembrem-se das .curiosidades zool6gi
cas., das .aves e sua nidifica"ao», das .teo
rias evolucionistas>, do .Darwin>, das . mi
gra<;6es. e dos .habitats., enfim, dezenas de 
temas todos diferentes, apesar de se basea
rem em selos iguais de colec"ao para co
Jec<;ao. Agora 56 0 .Lineu> e que nao 
vale! 

Incluam algumas cartas anti gas da Ame
rica ou do Brasil, onde aparecem as silhuetas, 
em carimbos, de anima is, insectos, folhas e 
flores, e veriio as c1assifica"oes das vossas 
colcc"oe~ subirem vertiginosamente. 

III - Eliminaolo de postals 
maxlmos nlo ralaclonados 
com 0 tema 

Se o~ posmb maxtmos tiverem urn ca
rimbo alusivo ao tema, e ouro sobre azul, 
mas fujam dos postais maximos em que 0 

carimbo no~ diz so 1.0 dia, ou nao nos diz 
nada relacionado com 0 tema. Estar esse 
po'~tal maximo ou nao na colec"ao, ou estar 
o selo somente, e tudo uma e a mesma 
coisa. 

IV -- AdfOIiO as colecc;iJes 
Centenarlo do 5810, U. P.U. 
atc. 

Deixei pam 0 final destes comentarios 
urn conselho amigo a alguns fortissimos 
coleccionadores dos aniversarios da U. P. U. 
ou dos Centenarios do Selo. Quem possui 
mis pe<;as, e de tal valor, po de e deve 

( 

t 

• 
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final de um 
Com este titulo, a Sociedade Filatelica 

de Mejico, Apartado Postal n.O 21 386, Me
xico 7, D. F., distribuiu umas notas sobre 
o falsificador Thuin. 

A maior opera"ao do hemi~ferio oci
dental em falsifica"oes filatelicas acabou em 
15 de Dezembro do ana passado, segundo 
declarou oficialmente, em 5 de Janeiro 
de 1967, Edward L. Willard, Presidente 
da American Philatelic Society (A. P. S.). 

Depoi~ de quase um ana de negocia
'foes internacionais, a American Philatelic 
Society adquiriu todos os utensilios e selos 
a Raul Ch. de Thuin, do Mexico (Estado 
de Yucatan). Hu rna is de trinta anos que 
Thuin comes:ou a inundar com as ~uas 
falsificas:oes 0 mercado filatelico. 

o coronel Jame T. de Vos', de Statc 
College, Pennsylvania, Secretario-Executivo 
da A. P. S., e James H. Beal, de Warren, 
Ohio, coleccionadores especializados de selos 
postais do Mexico, como reprcsentante~ of i
ciais da dita ~ociedade, fizeram uma via
gem de aviao, em 11 de Dezembro, dos 
Estado, Unido~ a Merida, e depois de 
quatro dias de negocia<;oes sect"ctas no do
rnicilio do referido Thuin, obtiveram todos 
os seus utensilios e outro material filatelico, 
que foi levado para os Estados Unidos, 
com a autoriza"ao antecipada das autori
dades alfandegarias. 

A direc"ao da American Philatelic So
ciety tinha aprovado a adquiri<;ao deste 
material, em sessao celebrada em Protland, 
Oregon, no mes de Abril passado. 0 Pre
sidente Willard nomeou imediatamente uma 
comlssao especial, que ll)vou a efeito 0 

acordado, com 0 fim de acahar a~ ope
ra"oes fraudulentas de Thuin. 

Como era necessario uma autoriza"iio 
especial para entrar nos Estados Unidos 0 

material que seria levado do Mexico, em 
Dezembro essa licen"a foi concedida pelo 
Secretario do Tesouro dos Estados Unidos. 

Como era do conhecimento geral, havia 
mais de trinta anos que Thuin falsificava 
selos e pe<;as filatelicas de quase todos o~ 
paisel> do Mundo. A A. P. S. tomou posse 
de 1 636 cliches fabric ados por Thuin, para 
os seus nefastos manejos; tambem obtiverarn 
os seus arquivos pessoais, desenhos origi
nais, cartas e correspondencia, notas e me-

falsificador 
morias completas das suas transac"oes fila
lelicas, incluindo as suas contas e registo 
de vendas. Focam necessarios dois auto
movei s para transportar, em dez grandes 
caixas, todo este material. 

. Nunca fui coleccionador de elos> , disse 
Thuin, homem de 76 anos, que parecia 
estar contentiss imo no seu papel do mais 
impot'tante falsificador de selos do Conti
nente Americano. .Dediquei toda a minha 
vida it arte de falsificar raridades filatelicas, 
para todos aqueles que me enviavam pe"as 
unicas- . 

De Thuin nao foi somente urn artista 
no a pecto quc relatamos, tarn bern cra urn 
excelente pintot'o 

. H:l mais de dez anos que fabrico va
riedade, . originais. dc selos de correio aereo, 
quc nunca haviam sido catalogadas, e estas 
as . falsificava. para urn importante comer
ciantl:' dt' selos de Nova Iorque ja falecido., 
confe,sou Thuin, numa larga entrevista, cuja 
maior parte foi gravada numa fita magne
tof6nica. 

Mais de metade das suas zincogravuras 
foram utilizadas para falsificar os selos e 
carimbos do Mexico, mas de Thuin nao 
descurou 0 re~to do Mundo. 

Urn do~ paises quc mereceu a sua 
aten"ao foi as Honduras, do qual .fabricou. 
142 cliches diferentes, que incluiarn as pran
chas completas de doze tipos diferentes 
de sobrecargas originalmente usadas para 
os selos aereos (Scott C 1-C 13), emitidos 
em 1925. 

Entre os outros cliches, figuram: 40 de 
Nicaragua; 9 de Haiti; 52 do Panama e 

F. Castel-Branco & Fil~o 
LIMITADA 

Apartado n.O 44 T ale fan. 22020 
VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematicas de todo 
a Mundo. Selos cla~sico. de Portugal 

e Ultramar 
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MARCOFILIA 
PORTUGAL 

Carimbos comemorativos 

CONGRESSO MARIANO INTERNACIONAL 
- Lisboa, 9 de Agosto de 1967. 

VIII FESTIVAL HISPANO-PORTUGU£S DA 
CANCAO DO DOURO. - Porto, 13 de 
Agosto de 1967. Posto de correio no 
Pavilhiio dos De~pot·tos do Palacio de 
Crista!' 

IV EXPOSICAO FILAT£LICA DA CO
MARCA DE ARGANIL E II DO DIS
TRITO DE COIMBRA. - Arganil, 6 de 
Setembro de 1967. Po~to de cort'eio na 
Associa~iio dos B. V. Argus. 

XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
MEDICINA AERONAUTIC A E ESPA-

s;mpl,s I simpatico S,bastit1o do Amaral 
joi obs,quiado com jafltarlS ojlr,cidos p,los 
• mi1"ntls Jose GonBal.B Garcia I Doutor 

CIAL. - Li boa, 11, 12, 13, 14 e 15 de 
Setemhro de 1967. Posto de correio na 
Cidade Dniversitaria. 

EXPOSJ<;:i\O DE DIVULGA<;:i\O FILA
T£LICA DO NOCLEO FILAT.£LICO 
MIRAND£S. - Miranda do Douro, 19 de 
Agosto de 1967. Posto de correio no 
Colegio Externato de S. Jose. 

Selos de Portugal e Ultramar. Es
trangeiros. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material filatelico 
BASTOS It CAMPOS, LID. 
R MARl A ANDRADE, 55-Telef. 834108 

LlSBOA (PORTUGAL) 

d, cama, com uma grip, de qUI ja 51 encon
tra com/Jl,tam.nt. r,stab,lecido . 

Pod,mos acrescenta,. a g,.ata nolicia d, 

Sebastioo do Amaral d Direita do nosso Director 

A. J. d, Vasconc,los Ca,.valho, presidmte do 
Club, FilaUlico d, Portugal, aos quais so 
n60 assistiu 0 nosso ilust,., colabo,.ador Ca
pitao F. Lemos do S;ltJljra, por 5' mc01It,.a,. 

qu, a 1I0tdVII pa,.Ucipoft1o dl S,bastit1o Ama
ral ,sta,.a P"'Sl1lt, na 2.a Exposift1o FilaU
fica Luso-B,.asil,i,.a, LUBRAPEX-68, no 
Ftlnchal 

• 
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Os aero/ilatelistas portugueses devem znzczar 

a sua prepatafao para a 

IF!-68 
Exposzi:ao Aerofilatelica Internacional 

e 8. 0 C01lgresso da F. 1. ' . A 

Viena, 30 de Maio a 4 de Junho de 1968 

COM SSARIO PARA PORTUGAL 

CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 

Rua Pedro Ivo, 3-3.0 EF 
LISBOA (5) 

ter- possibilidade, seguramente, de incluir 0, 
objectos das comemora~oes, isto e, os nu
meros IIIIS. Afastem-se das colec~oes de 
assunto ou finalidade de emissao neste caso, 
pois que 0 material destes .assuntos. e de 
tal maneira born, que a sua presen~a 
sera 2/3 do caminho andado para medalha~ 
de ouro ou vermeil em Internacional, e 0 

restante 1/3 facil e de conseguit- pnra quem 
tanto possui. 

Mlrlndl do Douro e a sua 
prlmelra exposlolo de dl
YUIUIOID fllatellca 

Tudo quanto atras se disse, cabe como 
uma luva a 1.a Exposi<;ao de Divulgas:ao 
Filatelica de Miranda do Douro. 

Material presente da mais fina agua; 
sobriedade e distin~ao na apresenta<;ao, re
velando coleccionadores estudiosos e exce
lentemente documentados quanto a teoria 
temlltica. 

Temas fugindo da vulgaridade, valor 
real do material exposto, equilibrio na apre
senta~ao , introduzindo-se harmonicamente as 
pe<;as filatelicas nos conjuntos. 

S6 agora reparo que ainda nao disse 
aquilo que mai chamou a nossa atens;ao. 
Da, 13 colec~oes exposta ~ em classe de com
peti9ao, imaginem que s6 duas se apresen
tavnm segundo os canones do colecciona
mente do tipo classico, uma segunda de 
a~sunto, c as nove restantes como tern a
ti.a, . 

E des,a~ nove colec~oes tematicas, tr~s 
apre~entaram-~e na vanguarda, e com exce
Icntes possibilidades imediatas, ou num fu
turo pl·6ximo. As restantes, nao duvidamos 
que, dentro de uma dezena de meses, se 
ap"esentarao mais desenvolvidas e a caminho 
de boas c1assificayoes em Nacional. Uma 
boa oportunidade, te-la-ao estes ultimos na 
Madeira, em 68. 

f: necessario e impet-ativo mesmo, que 
a boa semente frutifique em Miranda do 
Douro, que 0 elementos locais tenham apre
ciado devidamente a exposis:ao, que as crian-



10 BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 

~as das escolas, acompanhadas dos seus pro
fessores a tenham visitado, e compreendido 
a li~iio cultural que 0 selo representa. 56 
assim teremos preenchidos os objectivos que 

Participat'am 16 expositores, sendo 3 na 
Classe de Honra, e 13 em Classe .S6cios e 
ParticuJare~., com urn total de 84 quadros, 
807 folhas, e 4.634 pe~as filatcHcas. 

Urn aspecto geral 

uma exposi~ao de divulga~ao fil atelica se 
propoe atingir. 

A eX'posi~ao, que teve 0 patrocinio da 
Administra~ao-Geral dos C. T. T., Federarr1io 
Portuguesa de Filatelia, Clube Filatelico de 

Na Classe de Honra, viam-se a Prof. a-
D. Maria Helena Santos, D. Tulia Morais 
Calado e 0 autor destas notas. 

Na Classc .S6cios e Particulares. , tres 
concorrente~ destacaram-se com alguns te-

CIa sse de honra 

Portugal e Camara Municipal de Miranda 
do Douro, foi inaugurada no dia 19 de 
Agosto, pelas 10 horas, na presen~a dos 
membros directivos do Nucleo e da Co
missao Executiva, Presidente da F. P. F., Pre
sidente da Camara Municipal, autoridade 
dvis e militares, e bastante publico. 

mas muito bern desenvolvidos, e estrutu
rados de maneira a nao recearem confronto 
em Nadonal, e que em Internadonal ja 
podem apresentar-se a vontade. 

o Dr. Gualdino Ruivo, com a sua te
m:hica . Medicina. , atingiu urna extensao 

t 

I 

t 
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It.. .ctu.liz.~io e _ valori
za~io d. noss. revista 

E.tamo. todo. a 'rabalbar para a ae'.a. 
U.a,_o de.ia Do •• a reyl.ia, em ordem a 
que, rllro,o.ameD'e meD.al, como qua.e 
.empre iem .ldo, e de.laDadamrDie DU. 
aUlmo. meaea, el. paaae a a.lr, pootual
meoie, 00. olt. 00 d.. dla. ae.oID&e. ao 
.ee a que dis re.pelto. 

"Olr0 qoe 'al eoo.laamo., deDiro de am 
ou dola me. e., cHoletlm do (llube Flla&e
lIeo de Por'u"." .era eOD.lder_yelmeDte 
aumeutado, de modo a eorrellpooder ao 
de.eovolvlmeolo e ao pre .. ""lo do DO.II0 
(llube, de.IIrDadameate com noyo .. e yallo
.oe eolaboradorea, Ja aaraDtldoe, e qae, 
e.tamoll eerio .. , .erAo do maximo aarado 
e IDtere •• e pura todo. o. DO •••• querldo. 
a •• oeladoll • 

... DO proxhuo Dumero, IDdlearem •• o. 
prlmelro. Domell d.. DOY •• e lIuatre. eo
laboradore •• 

Cap. F. Lemos da Silveira 

Na rlCmt, e /lsplendorosa Exposifilo Alro
filatilica Inttrllacional AEROFILA-67, rla
Ii.ada 1m Budap,st" d, , a IO d, S,tlmbro, 
(J nosso q""'ido cOllsocio I ilustrl colaborador 
Cap. F. L""os da Silv,ira acaba d, alcanfar 
uma das nov, m,dalhas d, ollro co"c,didas 
1m tao gra"d, , dificil cIT·tam,. 

As rlStalltlS m,da/has d/l ouro foram 
conCldidas Ii Alemaflha Ocid,ntal, duas, It 
Bilgica, dt4as, e ao Brasil, Ch,cos/ovd 
quia, Am/rica do Nort, , RzJssia, uma a 
~ada. 

Com ,sta m,dalha de ouro, 0 gra"d, co
IlCcionador t,mdtico Cap. F. L,mos da Sil
veira viII assim coroada a sua altafl,ira po
sifao alr0fUaUlica, com ajd famosa co/,c~ao 
da Polonia, que muito justament, 0 c%ca 
,ntr, um dos maiorls coleccionadorls d, tilo 
1'ara • pnciosa Bspecialidad" d, todo 0 

Mundo. 
Esta nossa rloisla, por illte,midio da sua 

cPdgina d, Alrofilafelia" tambim lima das 
m,lhorls d, todo 0 Mlmdo, da autoria da
qull, nosso emin,nte colaborador, membro 
do «pr,sidium> da FISA, obt,v, um belo di
ploma d, m,dalha de prata, pelo qu, todos 
nos aqui ,xprlssamos vivtssimos parabins 
ao qlllrido Amigo Cap. F. L.mos da Sil
v,ira. 

Salos Nlclonals a Eltrlngalrl. 
Tad .. as novldadeB temitlcae sempre lvenda. 
Atande Hatas de feltu do DES PORTO - J£S. 
PACIAlS -FAUNA - FLORES - PINTURA 

- rutLiGIOSOS, otc. 

Sobre.crltoa I • DIA do Portu,al 0 Ultramar 
utigos 0 recenteB. Todo 0 material matiUee 
..mpre 1 venda na 

CASA FILATELICA 
Alfredo Dt •• 

Calxa PDI'II, 18 LOURENllO MAROUES 

Honros. 
lores 

pres.n~a dos va
poslais ulhamarinos 
no eshangeiro 

De ea de 8etembro a Ii de ODtubro, rea-
1I.0u-ee em l\'ovl-8.d, D& "aaolll.yla, • 
.NEK,8«:.t.80F ... .t..U'l, El<po.l~ii. FUatell •• 
.DterDueloDal dc '1)89a, c d •• elra da "09a 
e 110 Pe.ea. 

Na «:Iae.e Ollelal. parilelparam, com 
8 .uadro., o. .eryl,o. de .... Iorell Po.'.I. 
""ramarIDoe (PortaKol) eoovldad •• eape
elalmeDte, e eorrellpoDdeDd. _ maaelra 
yeementr e dl!mODlltra'lva de cleyado I.'e
re •• e com que a orKanls.,iio expre .... & 
e •• e coavlte. 

Fol, .eaorameDte, oma boa I·epreeeota
,ilo para 0 DO."O Pal •• 

I omo eurlo"ldude, eUamo ... far.'. de 
Oil orA'oal.adorell i .. rem pedldo 'amheDI .. 
eDvlo de ama bUDdelra NueloDal. 

lIul. umlt prova de aUo pre.'iKlo de 
qae aquele .. Jiteryl90. dl.frutam DO lE.iraa
Kelro, .. ara 0 qae .elluramcnte deve eODtrl
balr u bele .. a e a abaDdADela de &em ... 
eeeoibido. p.ra as eaa. emle.iSell, pelo 
que com maUo praser eDdere,amo. o. 
DO •• 08 ealoro.o.. eDmprlmeato. ae lieu 
Director, •• ulll ('aadldo Tayelra, qDe eu ... -
rlormeDte o. relre. 

Sebastiio do Amar.1 
Como dis.mos acima, outra m.dalhil d. 

Duro foi atribuida ao Brasil, na cAERO
FILA-67>, " como nao podia d,;xar d, Sir, 
coub, ao campeilo S,basliao do Amaral, ,,
sident, ,m Blio Horiso"t" Brasil, nosso iluslrl 
, qu"ido consocio, com a sua ,xt.'aordiHor;a 
collCfao d. Z,pp,lins d, S. Marino, indubita
vllmenl, das maiorlS d, lodo 0 Mundo, , tU 
Cor-rllo Atrlo da Uniao Postal UnivII'sal 
(U. P. U.). 

Durant, a sua curta passag.m por Lis
boa, d, rtgrlsso ao Brasil, 0 t{fo grand, como 
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, .. , 
No prOXlffiO numero 

DEST A RE'VIST A 

Grande e sensacional entrevista do Sr. Enge

nheiro Gagliardjni Gra~a, ilustre Director dos Ser

vi~os Industriais dos C. T. T., ao nosso redactor 

Dr. Silva Gama. 

II UH;ca jrasl com log;ca I com gramdlica, 
ti, lodas as muitas qUI I,m ,scrUo aU ao 
IrlS'Hle... E jd agora niJo sablrd Iscrw,r 
""lhor, claro! 

Uma m.d a n. a espanhola 
para 0 nosso director 

o nosso Director, Sr. Doutor 
A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
presidente do Clube PUatelico de 
Portugal, que j80 pos8uia uma me
dalha tinica no nosso Pai8, a da 
PISA, altamente rara e prestigi08a, 

- acaba de receber uma de Bs
panha, que este ano lhe foi confe
rida pela grande revista «Valencia 
PUatellca», didgida por D. Jose 
M.aria GOmi8. 

B tio bela e valiosa medalha, 
como aquela concedida «ao medto,., 
6 nio' so a tinica que, ate ao pre
sente, existe no nosso Pais - mas 
a primeira que sai de Bspanha. 
Honra eloquente, que desnecessita 
de quaisquer outras palavras, e 
que, enobrecendo 0 seu pos8uidor, 
multo prestigia Portugal e a sua 
Pllatelia. 

PROPONHA NOVaS s6cIOS PARA 0 SEU I 
Clube Fi~telico de Portugal I 
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verdadeiramente impl'essionante, e urn de
senvolvimento tematico impecavel. 

o Eng.o Bal'roco de Melo, com a sua 
tematica -Do Cavalo ao Cavalo mecanico., 
tambem se colocou numa posis:ao cimeira, 
com uma colecs:ao excelentemente desenvol
vida, e que, desejando, pod era ampliar em 
varias direcs:oes, tal como um leque que 
se desdobra. Apresentas:ao impecavel e 
conhecimentos filatelicos, tudo contribuiu 
para dar pe 0 a esta colecs:ao, e enormes 
possibilidades no futuro. 

A terceira colecc;ao, que examinamos 
com compreensivel atens:ao, foi a do nosso 
velho amigo e conhecido (pelo menos no 
campo epistolar) Carlos Francisco Teixeira. 
Tema • Mamiferos, sua classificas:ao e utili
dade. . Tema ingrato, conforme atras se disse, 
desculpe-nos este nos so amigo a sugestao 
que Ihe demos. Uma reestruturac;ao impoe-se, 
e, se atendermos ao volume de pec;as fila
telicas, selos e cadmbos que apresenta, es
tambS cel'tos de que, muito em breve, vere
mos esta colecc;ao brilhal' no campo da 
tematicas. 

Os restantes expositores, excelentemente 
encaminhados, dao-nos a cel'teza de que, 
nas pr6ximas regionais, distritais ou mesmo 
NacionaJ, estarao presentes, mais ampliadas. 

Os C. T. T. instalaram urn posto de cor
reio, 0 carimbo comemorativo foi aposto em 
toda a correspondencia, e a Comissao Exe
cutiva ofereceu lindissimas medal has come
morativas do acontecimento, em cujo verso 
se inscrevia uma deliciosa legenda em dia
lecto mirandes. 

Oeix~imo~ para 0 Hm algumas palavras 
em que pudesse transparecer a nossa ami
zade c 0 nosso aplauso pOl' tao brilhante 
acontecimento, num Clube que ainda nao 
completou um ano de existencia. 

Sc todos aqueles que me lessem, se 
tornassem s6cios deste simpatiquissimo Clube, 
e quando digo deste estou impllcitamente 
a lembrar-me de todos 05 outros Clubes Fi
latelicos que pelo Portugal fora se encon
tram, melhore~ seriam as pel'spectivas globais 
pam a nossa Filate1ia. 0 filatelista portu
gues tem 0 indeclimivel dever de fomentar 
e desenvolvel' os Cluhes FiJatelicos, que para 
des trabalham, e POI; eles lutam. 

Bern hajam os dirigentes do Nucleo Fila
telico Mirandes, pela excelente lis:ao que nos 
proporcionaram. 

N. do D.: - Deixando aqui 0 nosso 
apoio e 0 nosso aplauso as considera'toes 
acima escritas pelo nosso distinto col abo-

rador Sr. Dr. Romano Caldeim Camara, na 
parte iniclal e doutrinal do presente artigo, 
apenas lamentamos que s6 tao tarde os 
tematicos tenham aberto os olhos, e sabido 
compreender e seguir as crlticas e os con
selhos que, desde ha muitos anos, fomos 
o primeiro a formular e a repetir, nas 
paginas desta revista e nas do Diorio d/l 
Lisboa, em cr6nicas que, se tivermos vida 
e saude, um dia, por assuntos, reuniremos 
em volumes, conforme bastas veze nos tern 
sido solicitado. 

TROCO 
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Caravel as, Franco, etc, mesmo todos 
iguais) dou : 

200 lalol da RUIIII, Chlnl, Pol6nll, 
Bulg6rll, Rom6nla, Chacollov6qull, atc. 

(nunc. malo do que signals) 

Nota: 5 ... do do UltrtJH.tJr Porlug"is do .. 0 

dobro (100) 

AREND LEVENS - VVIEDAU 

Malnzer Landstr. 310/11 
, FRANKFURT/MAIM .mUMH. aCID. 

S6clo n." 363 do C. F. P. 

CASA FILATELICA 

J. EL L 
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS 

RUI dl Prltl, 184,2.o-Elq. - rala'. 323508 

LISBOA-2 

SERVIC;:O DE CIRCULAc;:OES 
Inacreva-se nesle a e r v i ~ 0, que 

presta 0 noasO Clube, e veriflcara a 
aua utilidade. 

Pe~a condl"Oes de inscriljio. 



12 BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL --------------------

Anf6nio Lopel Ril,eiro 
o lIalltre elaeallta Aatonlo Lopell BI. 

.elro, um dOli .. alorell reallsadorell e eri. 
&Ieoll do elaema portalraell, teealeo de 
eaYercadara, eseepeloaalmente latelilrea&e 
e caito, aam paill oade a teealea da ellpe. 
elalldade e poaea e pobre, .doable. de 
bomem de Teatro, eomo aator, tradator e 
reallsador, yerdadelro t.lento malUfaee. 
'ado, e de ama adlyldade Yerdad"lramente 
prodlclolla, eomo arUII'a, eomo ellerUor, 
eomo dlrl .. "ate, que naaea lie lIabe lie ellt. 
nO 8. N. I. oa ao 8lndleato, lie ellt6 a dlrl. 
.. II' ama pe",a ao cTrladade. 00 a elltadar a 
reforma do I:oalleryatorlo Naeloaal.- alnda 
tem tempo para eoleeeloaar platarall e ••• 
lIelolll 

8er. ellpanto para qaalle todoll 011 POl'. 
~ueaellell, mall lIualle todoll 011 fliatelllltall 
.... em .er Antonio Lopell Blbelro nlate. 
"lIta eatalll.llta e malto lIabedor, e tel'. ate, 
e.erlto am lIyro, "dltado pOl' Eladlo de 
.aato., qae e 0 nlalll eompleto e elaelda. 
&lyo If"otado 1I0bre all lIerle. cl:erell., abllo. 
latameate Indillpenllavel a todoll 011 colee· 
elonadorell de "eloll de Porta.al. 

Pol. e elite AutODlo Lope" Ribeiro, 
ao •• o presado eoalloelo e qnerldill.lmo 
Amllfo, 0 prlmelro dOli no,·o. eolaboradorell 
qae malto "Irio boarar all p_",lnall do 
DOlllla re"llIta. 

Antonio Lopell Ribeiro 011111001'_ aqol 
ama nova lIee~ao, ,,1"0 e actual. lIeullota e 
pro'ieaa, de earaeter pl'rmaDente, - " nOli, 
como todoll nil nOlllloll leltor"lI, neamoll an. 
elollamente a .. aardando a prlmelra eroDlea 
do araode e Ineoufundi"cl Antonio Lope. 
Ribeiro 1 

Martini 
os lallol 

o Eng. Casimiro 
Neves Cal,a~o e 

erros de cor 
o Eng. Casimiro Marlil's Neves Cabafo, 

/lngenh"ro ,lectrotlc1Iico r/lsid,nt, 11m Lour,s, 
, nosso pr,sado c01lsocio, i !ilat,lista dis-

Por 

L UNS & OUTROS 
-----= 

tinto. Mais do que ;SSOI /ilatllista desem
pOlirado , Istudi050. Ai"da ma;s, , sobr,
,udo: i daqu,llIs /ilatt!listas qut! mio tem,m 
qUI St! /alll 1IOS sllios trans/ormados /alsa
m",I" melkor, crimif,osaml"te, em SIlos com 
,rros de corl por individuos cujos nom,s 
andam para ai d, boca em boca . .. 

n,pois dl uma consulta que nos /ISI sobr' 
um s,lo da siril da Ponte, IIscrt!vllu-nos el,: 

cA aten~Oo qUI V. dispensou ao assunto 
d,i:ea-m, imensamlntl sensibiUsado, na m,
dida 1m qtl, me /IIS ci",te do cuidado posto 
110 curioso SIlo. Muito I multo obrigndo. 

o SIlo /icard nos mllus al'quivos, como 
curioso, jd qUII mil nlio i possivel dllt,rminar 
a sua vllrdadeira histtJria 

Fis a s:eplriB1Zcia qUII 11Ie i1ldicou, com 
acelona, mas fllri/;quei a aU,raflio compllta 
de todas as cor,sl mio tngalla"do "inguim 
a sua nova nparencia. 

Louvo V , plla camp(mha que Sl tllm /,ito 
no Boletim do Clube Filalelico de Portugal, 
I agradefo todas as dBnu1ICias qu, possom 
ajudar-nos a evitar 0 lud;brio. 

Mais uma VIS grato a V'I qlll;ra aclilar 
os sentime"tos da minha adm;rafdo II ,sUmal 
, os mllhores flOtOS. '. ,tc .• 

o Eng. Casimiro MarU1Is N,ves Caba~o, 
aUm do qUI jd BSCr'Vl1nos acima, i um fila. 
tllista puro, daquel,s qUI ndo sonham com 
m,dalhas, nsm pr,tend, Sill' dirigltlt, ... E; 
ptma! PorquI 0 probl,ma i ,stilI I i ,t,rno: 
os qUI pod,m ser dirigBntls, , nos limos 
solititado, ,,00 qu,r,m E os qUI qu,r,m -
1It10 podlm II nOo devem si-Io . .• 

( 
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Selol classicos I a II 0 I r em 
Aveiro 

LI.boa fllatellea anda ebela de DoUelall 
c eomentarloll 1I0bre O. lIelo. el.II.leoll 
portu .. aell"l1 delsadoll em Avelro, labrlea. 
dOli, POl' troea com lIelo. modernoll e blo. 
COli, an" c ontroll .. "amente yalorlzlldoli 
nOli novoll eat_IOKo.. • • 

lifo .. en tao ea'all fraadell aio aeabaa,? 1 
E 'errmoll de .er lIempre no. a deDuaela. 
-loll? 1 Nao esl.'e a_a Pederaeilo Porto. 
",uella de Fllatella" • 

o pafrocin io do Clul,e 
Filafelico de Po rtu g.1 a 

todas fil.te. as exposi~oel 
licas portuguesal 

Sobrl Isle patrocl,,;o ,/eclivo, ",10 apmas 
d, palavras e d, aplallsosl mas moral I ma
t,rial, qUI 0 Clt~b, FilaUlico d, Portugal 
dllsdll slmp't! v,m prestando a todas as ,xpo
s;flJls /ilatilicas portuculsas qUI Iho solici
taml com esclarecim,ntos, ajudas, pr'mios, 
pr,slln~asl propaganda, ItC'1 IIc. - t,m a sec
fOo cF;lalllia~, do gmnd, ,prestigioso Dls
rio de Lisboa. pubUcado uma sir;I d, ,ron;
casl da qual ainda sairoo majs uma ou dtlas, 
p,lo qUll d,ixa"do aqui, dude jd, a nossa 
intlira adllsfio a ql4anto ali tllm sido publi
cado, promltemos a transcri~Oo d, todas lias 
quando a ultima de tais cr6nicas vir a Ius 
da publicidade. 

Uma revista... e OS oulros 
.,be.ou·nos ... ora .. notiela de qoe uma 

re"llIt .. fJue ualleeu em mao" IImpall, bon
radall e dlKnilllllmall, d .. po" cstel'e em 
olaoll lI .. ja8 (tao Nujall que t"' .. ram de lIer 
• •• eor.adU8 I), e .... ora 00", dlsem eneon
trar·lle oo"anJente enl mullo bOil II maoll, 
para bonr .. delliS, d.l eoleetl"ldade respee
tlva, e d.l "elb .. e linda "Idade fJae tao to 
admlramo", e lIenlprc fiio fldal.amente DOli 
'"m ree"bldo, publleoo, num d08 111'011 ul. 
tlmoll numer08, anf! eoleea fJue tah'es lI"ja 
peoa nao teDbom ebe .. ado eft, par.. Iboll 
de"ol"ermoll com mullI lor~a ••• 

8e el"l1 foram da autorla do me.mo qoe 
YeDdeu all pro"as lollllfleadall para A"elro, 
eompradull na ve.pera, preeillamente Da 
l'ellpera, pel .. qulDla porte do pre~o POI'. 
qae all vendl'u, e 0 mf>lImilllllmo que, a eo
berto da Federa~iio Portueae"a de Pilate. 
lIa, utrlbulo 0 .Qrande Premlo. a eompra. 
dora rellpcetlvn, ou 8e de all!'nm dOli lIeulI 

'rell 00 fJuatro apaolaoadoll - e problema 
qae DOli Dao Inter"IIII", alem do mal. POl'. 
9ne, Dao Doa tendo aUnKldo all ferradarall, 
e e"ldente qoe de"em tel' fleado eom elell 
mellmo. 8e, eomo dis a lIabedorla d •• 
na~We., eada am d_ 0 que tem - nOli DUDea 
pOderiamo. aeeltar aqullo de qae nao pre. 
el.amoll, e a ele. taata falta farla 1 

Os que nos lee m. • • 
E Sll conformll tal nolicia, ,les Iscr,v,ram 

cqu, raros (nos) lilm, mas todos criticam , 
condllnam (mllsmo os qu, nao /illm l).1 , isto 
transcrito de uma sec(:ilo qUI todos sab,,,, 
nincuim iiI , tanto qu, nos damos a pala
vra de honra dl nilo I"mos lido tall nOo 
obstant, s,rmos assinante do jor"al r,splC
tivo - dftvida nfio resta dll qUI 0, ap,nasl 
astuto comerciantl de selos, multo mal pin
tado d, araldo da Filat,lia portuguua, 5' 
escrtJv,u isto, qU'1 r'IJltimos, nos nfio l,mos, 
,scrlfJlndo qu, nos condenam mlSmo os qUI 
nos ndo /I,m - entilo i "rio que elll ,scr,vIII 

D.mins.. do Sacrament. 
(Mercado filatelico de lisboa) 

Rua do Cruci/i:eo, 26 
Telefone 324891 

LISBOA 2 - Portugal 

• 
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E 
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, .. , 
No prOXlffiO numero 

DEST A RE'VIST A 

Grande e sensacional entrevista do Sr. Enge

nheiro Gagliardjni Gra~a, ilustre Director dos Ser

vi~os Industriais dos C. T. T., ao nosso redactor 

Dr. Silva Gama. 

II UH;ca jrasl com log;ca I com gramdlica, 
ti, lodas as muitas qUI I,m ,scrUo aU ao 
IrlS'Hle... E jd agora niJo sablrd Iscrw,r 
""lhor, claro! 

Uma m.d a n. a espanhola 
para 0 nosso director 

o nosso Director, Sr. Doutor 
A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
presidente do Clube PUatelico de 
Portugal, que j80 pos8uia uma me
dalha tinica no nosso Pai8, a da 
PISA, altamente rara e prestigi08a, 

- acaba de receber uma de Bs
panha, que este ano lhe foi confe
rida pela grande revista «Valencia 
PUatellca», didgida por D. Jose 
M.aria GOmi8. 

B tio bela e valiosa medalha, 
como aquela concedida «ao medto,., 
6 nio' so a tinica que, ate ao pre
sente, existe no nosso Pais - mas 
a primeira que sai de Bspanha. 
Honra eloquente, que desnecessita 
de quaisquer outras palavras, e 
que, enobrecendo 0 seu pos8uidor, 
multo prestigia Portugal e a sua 
Pllatelia. 

PROPONHA NOVaS s6cIOS PARA 0 SEU I 
Clube Fi~telico de Portugal I 
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verdadeiramente impl'essionante, e urn de
senvolvimento tematico impecavel. 

o Eng.o Bal'roco de Melo, com a sua 
tematica -Do Cavalo ao Cavalo mecanico., 
tambem se colocou numa posis:ao cimeira, 
com uma colecs:ao excelentemente desenvol
vida, e que, desejando, pod era ampliar em 
varias direcs:oes, tal como um leque que 
se desdobra. Apresentas:ao impecavel e 
conhecimentos filatelicos, tudo contribuiu 
para dar pe 0 a esta colecs:ao, e enormes 
possibilidades no futuro. 

A terceira colecc;ao, que examinamos 
com compreensivel atens:ao, foi a do nosso 
velho amigo e conhecido (pelo menos no 
campo epistolar) Carlos Francisco Teixeira. 
Tema • Mamiferos, sua classificas:ao e utili
dade. . Tema ingrato, conforme atras se disse, 
desculpe-nos este nos so amigo a sugestao 
que Ihe demos. Uma reestruturac;ao impoe-se, 
e, se atendermos ao volume de pec;as fila
telicas, selos e cadmbos que apresenta, es
tambS cel'tos de que, muito em breve, vere
mos esta colecc;ao brilhal' no campo da 
tematicas. 

Os restantes expositores, excelentemente 
encaminhados, dao-nos a cel'teza de que, 
nas pr6ximas regionais, distritais ou mesmo 
NacionaJ, estarao presentes, mais ampliadas. 

Os C. T. T. instalaram urn posto de cor
reio, 0 carimbo comemorativo foi aposto em 
toda a correspondencia, e a Comissao Exe
cutiva ofereceu lindissimas medal has come
morativas do acontecimento, em cujo verso 
se inscrevia uma deliciosa legenda em dia
lecto mirandes. 

Oeix~imo~ para 0 Hm algumas palavras 
em que pudesse transparecer a nossa ami
zade c 0 nosso aplauso pOl' tao brilhante 
acontecimento, num Clube que ainda nao 
completou um ano de existencia. 

Sc todos aqueles que me lessem, se 
tornassem s6cios deste simpatiquissimo Clube, 
e quando digo deste estou impllcitamente 
a lembrar-me de todos 05 outros Clubes Fi
latelicos que pelo Portugal fora se encon
tram, melhore~ seriam as pel'spectivas globais 
pam a nossa Filate1ia. 0 filatelista portu
gues tem 0 indeclimivel dever de fomentar 
e desenvolvel' os Cluhes FiJatelicos, que para 
des trabalham, e POI; eles lutam. 

Bern hajam os dirigentes do Nucleo Fila
telico Mirandes, pela excelente lis:ao que nos 
proporcionaram. 

N. do D.: - Deixando aqui 0 nosso 
apoio e 0 nosso aplauso as considera'toes 
acima escritas pelo nosso distinto col abo-

rador Sr. Dr. Romano Caldeim Camara, na 
parte iniclal e doutrinal do presente artigo, 
apenas lamentamos que s6 tao tarde os 
tematicos tenham aberto os olhos, e sabido 
compreender e seguir as crlticas e os con
selhos que, desde ha muitos anos, fomos 
o primeiro a formular e a repetir, nas 
paginas desta revista e nas do Diorio d/l 
Lisboa, em cr6nicas que, se tivermos vida 
e saude, um dia, por assuntos, reuniremos 
em volumes, conforme bastas veze nos tern 
sido solicitado. 

TROCO 
Por cada 1.000 selos vulgares (D. Diniz, 
Caravel as, Franco, etc, mesmo todos 
iguais) dou : 

200 lalol da RUIIII, Chlnl, Pol6nll, 
Bulg6rll, Rom6nla, Chacollov6qull, atc. 

(nunc. malo do que signals) 

Nota: 5 ... do do UltrtJH.tJr Porlug"is do .. 0 

dobro (100) 

AREND LEVENS - VVIEDAU 

Malnzer Landstr. 310/11 
, FRANKFURT/MAIM .mUMH. aCID. 

S6clo n." 363 do C. F. P. 

CASA FILATELICA 

J. EL L 
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS 

RUI dl Prltl, 184,2.o-Elq. - rala'. 323508 

LISBOA-2 

SERVIC;:O DE CIRCULAc;:OES 
Inacreva-se nesle a e r v i ~ 0, que 

presta 0 noasO Clube, e veriflcara a 
aua utilidade. 

Pe~a condl"Oes de inscriljio. 
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~as das escolas, acompanhadas dos seus pro
fessores a tenham visitado, e compreendido 
a li~iio cultural que 0 selo representa. 56 
assim teremos preenchidos os objectivos que 

Participat'am 16 expositores, sendo 3 na 
Classe de Honra, e 13 em Classe .S6cios e 
ParticuJare~., com urn total de 84 quadros, 
807 folhas, e 4.634 pe~as filatcHcas. 

Urn aspecto geral 

uma exposi~ao de divulga~ao fil atelica se 
propoe atingir. 

A eX'posi~ao, que teve 0 patrocinio da 
Administra~ao-Geral dos C. T. T., Federarr1io 
Portuguesa de Filatelia, Clube Filatelico de 

Na Classe de Honra, viam-se a Prof. a-
D. Maria Helena Santos, D. Tulia Morais 
Calado e 0 autor destas notas. 

Na Classc .S6cios e Particulares. , tres 
concorrente~ destacaram-se com alguns te-

CIa sse de honra 

Portugal e Camara Municipal de Miranda 
do Douro, foi inaugurada no dia 19 de 
Agosto, pelas 10 horas, na presen~a dos 
membros directivos do Nucleo e da Co
missao Executiva, Presidente da F. P. F., Pre
sidente da Camara Municipal, autoridade 
dvis e militares, e bastante publico. 

mas muito bern desenvolvidos, e estrutu
rados de maneira a nao recearem confronto 
em Nadonal, e que em Internadonal ja 
podem apresentar-se a vontade. 

o Dr. Gualdino Ruivo, com a sua te
m:hica . Medicina. , atingiu urna extensao 

t 

I 

t 
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It.. .ctu.liz.~io e _ valori
za~io d. noss. revista 

E.tamo. todo. a 'rabalbar para a ae'.a. 
U.a,_o de.ia Do •• a reyl.ia, em ordem a 
que, rllro,o.ameD'e meD.al, como qua.e 
.empre iem .ldo, e de.laDadamrDie DU. 
aUlmo. meaea, el. paaae a a.lr, pootual
meoie, 00. olt. 00 d.. dla. ae.oID&e. ao 
.ee a que dis re.pelto. 

"Olr0 qoe 'al eoo.laamo., deDiro de am 
ou dola me. e., cHoletlm do (llube Flla&e
lIeo de Por'u"." .era eOD.lder_yelmeDte 
aumeutado, de modo a eorrellpooder ao 
de.eovolvlmeolo e ao pre .. ""lo do DO.II0 
(llube, de.IIrDadameate com noyo .. e yallo
.oe eolaboradorea, Ja aaraDtldoe, e qae, 
e.tamoll eerio .. , .erAo do maximo aarado 
e IDtere •• e pura todo. o. DO •••• querldo. 
a •• oeladoll • 

... DO proxhuo Dumero, IDdlearem •• o. 
prlmelro. Domell d.. DOY •• e lIuatre. eo
laboradore •• 

Cap. F. Lemos da Silveira 

Na rlCmt, e /lsplendorosa Exposifilo Alro
filatilica Inttrllacional AEROFILA-67, rla
Ii.ada 1m Budap,st" d, , a IO d, S,tlmbro, 
(J nosso q""'ido cOllsocio I ilustrl colaborador 
Cap. F. L""os da Silv,ira acaba d, alcanfar 
uma das nov, m,dalhas d, ollro co"c,didas 
1m tao gra"d, , dificil cIT·tam,. 

As rlStalltlS m,da/has d/l ouro foram 
conCldidas Ii Alemaflha Ocid,ntal, duas, It 
Bilgica, dt4as, e ao Brasil, Ch,cos/ovd 
quia, Am/rica do Nort, , RzJssia, uma a 
~ada. 

Com ,sta m,dalha de ouro, 0 gra"d, co
IlCcionador t,mdtico Cap. F. L,mos da Sil
veira viII assim coroada a sua altafl,ira po
sifao alr0fUaUlica, com ajd famosa co/,c~ao 
da Polonia, que muito justament, 0 c%ca 
,ntr, um dos maiorls coleccionadorls d, tilo 
1'ara • pnciosa Bspecialidad" d, todo 0 

Mundo. 
Esta nossa rloisla, por illte,midio da sua 

cPdgina d, Alrofilafelia" tambim lima das 
m,lhorls d, todo 0 Mlmdo, da autoria da
qull, nosso emin,nte colaborador, membro 
do «pr,sidium> da FISA, obt,v, um belo di
ploma d, m,dalha de prata, pelo qu, todos 
nos aqui ,xprlssamos vivtssimos parabins 
ao qlllrido Amigo Cap. F. L.mos da Sil
v,ira. 

Salos Nlclonals a Eltrlngalrl. 
Tad .. as novldadeB temitlcae sempre lvenda. 
Atande Hatas de feltu do DES PORTO - J£S. 
PACIAlS -FAUNA - FLORES - PINTURA 

- rutLiGIOSOS, otc. 

Sobre.crltoa I • DIA do Portu,al 0 Ultramar 
utigos 0 recenteB. Todo 0 material matiUee 
..mpre 1 venda na 

CASA FILATELICA 
Alfredo Dt •• 

Calxa PDI'II, 18 LOURENllO MAROUES 

Honros. 
lores 

pres.n~a dos va
poslais ulhamarinos 
no eshangeiro 

De ea de 8etembro a Ii de ODtubro, rea-
1I.0u-ee em l\'ovl-8.d, D& "aaolll.yla, • 
.NEK,8«:.t.80F ... .t..U'l, El<po.l~ii. FUatell •• 
.DterDueloDal dc '1)89a, c d •• elra da "09a 
e 110 Pe.ea. 

Na «:Iae.e Ollelal. parilelparam, com 
8 .uadro., o. .eryl,o. de .... Iorell Po.'.I. 
""ramarIDoe (PortaKol) eoovldad •• eape
elalmeDte, e eorrellpoDdeDd. _ maaelra 
yeementr e dl!mODlltra'lva de cleyado I.'e
re •• e com que a orKanls.,iio expre .... & 
e •• e coavlte. 

Fol, .eaorameDte, oma boa I·epreeeota
,ilo para 0 DO."O Pal •• 

I omo eurlo"ldude, eUamo ... far.'. de 
Oil orA'oal.adorell i .. rem pedldo 'amheDI .. 
eDvlo de ama bUDdelra NueloDal. 

lIul. umlt prova de aUo pre.'iKlo de 
qae aquele .. Jiteryl90. dl.frutam DO lE.iraa
Kelro, .. ara 0 qae .elluramcnte deve eODtrl
balr u bele .. a e a abaDdADela de &em ... 
eeeoibido. p.ra as eaa. emle.iSell, pelo 
que com maUo praser eDdere,amo. o. 
DO •• 08 ealoro.o.. eDmprlmeato. ae lieu 
Director, •• ulll ('aadldo Tayelra, qDe eu ... -
rlormeDte o. relre. 

Sebastiio do Amar.1 
Como dis.mos acima, outra m.dalhil d. 

Duro foi atribuida ao Brasil, na cAERO
FILA-67>, " como nao podia d,;xar d, Sir, 
coub, ao campeilo S,basliao do Amaral, ,,
sident, ,m Blio Horiso"t" Brasil, nosso iluslrl 
, qu"ido consocio, com a sua ,xt.'aordiHor;a 
collCfao d. Z,pp,lins d, S. Marino, indubita
vllmenl, das maiorlS d, lodo 0 Mundo, , tU 
Cor-rllo Atrlo da Uniao Postal UnivII'sal 
(U. P. U.). 

Durant, a sua curta passag.m por Lis
boa, d, rtgrlsso ao Brasil, 0 t{fo grand, como 
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MARCOFILIA 
PORTUGAL 

Carimbos comemorativos 

CONGRESSO MARIANO INTERNACIONAL 
- Lisboa, 9 de Agosto de 1967. 

VIII FESTIVAL HISPANO-PORTUGU£S DA 
CANCAO DO DOURO. - Porto, 13 de 
Agosto de 1967. Posto de correio no 
Pavilhiio dos De~pot·tos do Palacio de 
Crista!' 

IV EXPOSICAO FILAT£LICA DA CO
MARCA DE ARGANIL E II DO DIS
TRITO DE COIMBRA. - Arganil, 6 de 
Setembro de 1967. Po~to de cort'eio na 
Associa~iio dos B. V. Argus. 

XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
MEDICINA AERONAUTIC A E ESPA-

s;mpl,s I simpatico S,bastit1o do Amaral 
joi obs,quiado com jafltarlS ojlr,cidos p,los 
• mi1"ntls Jose GonBal.B Garcia I Doutor 

CIAL. - Li boa, 11, 12, 13, 14 e 15 de 
Setemhro de 1967. Posto de correio na 
Cidade Dniversitaria. 

EXPOSJ<;:i\O DE DIVULGA<;:i\O FILA
T£LICA DO NOCLEO FILAT.£LICO 
MIRAND£S. - Miranda do Douro, 19 de 
Agosto de 1967. Posto de correio no 
Colegio Externato de S. Jose. 

Selos de Portugal e Ultramar. Es
trangeiros. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material filatelico 
BASTOS It CAMPOS, LID. 
R MARl A ANDRADE, 55-Telef. 834108 

LlSBOA (PORTUGAL) 

d, cama, com uma grip, de qUI ja 51 encon
tra com/Jl,tam.nt. r,stab,lecido . 

Pod,mos acrescenta,. a g,.ata nolicia d, 

Sebastioo do Amaral d Direita do nosso Director 

A. J. d, Vasconc,los Ca,.valho, presidmte do 
Club, FilaUlico d, Portugal, aos quais so 
n60 assistiu 0 nosso ilust,., colabo,.ador Ca
pitao F. Lemos do S;ltJljra, por 5' mc01It,.a,. 

qu, a 1I0tdVII pa,.Ucipoft1o dl S,bastit1o Ama
ral ,sta,.a P"'Sl1lt, na 2.a Exposift1o FilaU
fica Luso-B,.asil,i,.a, LUBRAPEX-68, no 
Ftlnchal 

• 

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 9 

Os aero/ilatelistas portugueses devem znzczar 

a sua prepatafao para a 

IF!-68 
Exposzi:ao Aerofilatelica Internacional 

e 8. 0 C01lgresso da F. 1. ' . A 

Viena, 30 de Maio a 4 de Junho de 1968 

COM SSARIO PARA PORTUGAL 

CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 

Rua Pedro Ivo, 3-3.0 EF 
LISBOA (5) 

ter- possibilidade, seguramente, de incluir 0, 
objectos das comemora~oes, isto e, os nu
meros IIIIS. Afastem-se das colec~oes de 
assunto ou finalidade de emissao neste caso, 
pois que 0 material destes .assuntos. e de 
tal maneira born, que a sua presen~a 
sera 2/3 do caminho andado para medalha~ 
de ouro ou vermeil em Internacional, e 0 

restante 1/3 facil e de conseguit- pnra quem 
tanto possui. 

Mlrlndl do Douro e a sua 
prlmelra exposlolo de dl
YUIUIOID fllatellca 

Tudo quanto atras se disse, cabe como 
uma luva a 1.a Exposi<;ao de Divulgas:ao 
Filatelica de Miranda do Douro. 

Material presente da mais fina agua; 
sobriedade e distin~ao na apresenta<;ao, re
velando coleccionadores estudiosos e exce
lentemente documentados quanto a teoria 
temlltica. 

Temas fugindo da vulgaridade, valor 
real do material exposto, equilibrio na apre
senta~ao , introduzindo-se harmonicamente as 
pe<;as filatelicas nos conjuntos. 

S6 agora reparo que ainda nao disse 
aquilo que mai chamou a nossa atens;ao. 
Da, 13 colec~oes exposta ~ em classe de com
peti9ao, imaginem que s6 duas se apresen
tavnm segundo os canones do colecciona
mente do tipo classico, uma segunda de 
a~sunto, c as nove restantes como tern a
ti.a, . 

E des,a~ nove colec~oes tematicas, tr~s 
apre~entaram-~e na vanguarda, e com exce
Icntes possibilidades imediatas, ou num fu
turo pl·6ximo. As restantes, nao duvidamos 
que, dentro de uma dezena de meses, se 
ap"esentarao mais desenvolvidas e a caminho 
de boas c1assificayoes em Nacional. Uma 
boa oportunidade, te-la-ao estes ultimos na 
Madeira, em 68. 

f: necessario e impet-ativo mesmo, que 
a boa semente frutifique em Miranda do 
Douro, que 0 elementos locais tenham apre
ciado devidamente a exposis:ao, que as crian-
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Os tam6tlcos portugueses 
a as ExposloiJes Interna
clonals no futuro 

As exposi<;oes internacionais estao aber
tas aos tematicos portugueses, de ora avante. 

Existem, no nosso Pais, coleclfoes tema
ticas que ja podem ombrear no estrangeiro 
a vontade. A qualidade do material exis
tente, a apresentalfao, a estruturalfao tema
tica perfeita, e, sobretudo, a extensao dos 
temas abordados, permitirao, a dezenas de 
coleclfoes, marcar uma posilfao extremamente 
honrosa nas futuras exposilfoes internacionais. 

A porta encontra-se aberta. Os tema
ticos portugueses tornaram-se conhecidos na 
F. 1. L. pelo seu espirito batalhador, e inter
nacionalmente isso conta bastante. 

E necessario organizar uma OFENSIVA 
MACI<;A DE PRESEN<;A, NAS PROXIMAS 
INTERNACIONAIS. Importa tornar conhe
cido 0 nosso potencial, marcar uma posilfao 
de destaque, que nos permita, no futuro, 
actuar num plano de inteiro a-vontade. Es
tes sao os objecti vos a curto prazo. 

's paquenos melhoramentos 
que sa ImpiJem nalgumas co
lacoiJes, antes de Irem a uma 
Internaclona I 

Colec"oe~ tematicas conhelfo eu que 56 
necessitam de tres ou quatro pct,:as pm'a 
se alcandomrem a lugares de destaque. 

I -- Paoas classlcas 
Pet,:as antigas chlssicas dao a qualquet' 

coJect,:ao urn toque de especializat,:ao, de 
seguran"a, de conhecimentos filatelicos ver
dadeiramente notaveis. 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLEC~OES 

Cal~ada do Carmo, 25-S/l.E 

LIS. 0 A - Telefone 35207 

Mesmo em carimbos antigos, podern des
cobrir-sc auxiliares preciosos, j6ias que vao 
enriquecet· 0 patrim6nio de uma colec'fao, 
mesmo que nao apresentem valores elevados 
de compra e venda. E 56 questao de pro~ 
cura-Ios, e atribuir-Ihes 0 verdadeiro lugar 
na colec<;ao. 

II - Reestruturaolo 
Fluna -- Flora 

Algumas colec<;oes, poucas alias, mere
cem urna reestrutura<;ao no seu conteudo. 
Material tern-no em abundancia. Resta dar 
uma nova forma a sua estrutura, sobretudo 
~e se tra tar das estafadas c1assifica"oes de 
LINEU. 

Lembrem-se das .curiosidades zool6gi
cas., das .aves e sua nidifica"ao», das .teo
rias evolucionistas>, do .Darwin>, das . mi
gra<;6es. e dos .habitats., enfim, dezenas de 
temas todos diferentes, apesar de se basea
rem em selos iguais de colec"ao para co
Jec<;ao. Agora 56 0 .Lineu> e que nao 
vale! 

Incluam algumas cartas anti gas da Ame
rica ou do Brasil, onde aparecem as silhuetas, 
em carimbos, de anima is, insectos, folhas e 
flores, e veriio as c1assifica"oes das vossas 
colcc"oe~ subirem vertiginosamente. 

III - Eliminaolo de postals 
maxlmos nlo ralaclonados 
com 0 tema 

Se o~ posmb maxtmos tiverem urn ca
rimbo alusivo ao tema, e ouro sobre azul, 
mas fujam dos postais maximos em que 0 

carimbo no~ diz so 1.0 dia, ou nao nos diz 
nada relacionado com 0 tema. Estar esse 
po'~tal maximo ou nao na colec"ao, ou estar 
o selo somente, e tudo uma e a mesma 
coisa. 

IV -- AdfOIiO as colecc;iJes 
Centenarlo do 5810, U. P.U. 
atc. 

Deixei pam 0 final destes comentarios 
urn conselho amigo a alguns fortissimos 
coleccionadores dos aniversarios da U. P. U. 
ou dos Centenarios do Selo. Quem possui 
mis pe<;as, e de tal valor, po de e deve 

( 

t 

• 
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final de um 
Com este titulo, a Sociedade Filatelica 

de Mejico, Apartado Postal n.O 21 386, Me
xico 7, D. F., distribuiu umas notas sobre 
o falsificador Thuin. 

A maior opera"ao do hemi~ferio oci
dental em falsifica"oes filatelicas acabou em 
15 de Dezembro do ana passado, segundo 
declarou oficialmente, em 5 de Janeiro 
de 1967, Edward L. Willard, Presidente 
da American Philatelic Society (A. P. S.). 

Depoi~ de quase um ana de negocia
'foes internacionais, a American Philatelic 
Society adquiriu todos os utensilios e selos 
a Raul Ch. de Thuin, do Mexico (Estado 
de Yucatan). Hu rna is de trinta anos que 
Thuin comes:ou a inundar com as ~uas 
falsificas:oes 0 mercado filatelico. 

o coronel Jame T. de Vos', de Statc 
College, Pennsylvania, Secretario-Executivo 
da A. P. S., e James H. Beal, de Warren, 
Ohio, coleccionadores especializados de selos 
postais do Mexico, como reprcsentante~ of i
ciais da dita ~ociedade, fizeram uma via
gem de aviao, em 11 de Dezembro, dos 
Estado, Unido~ a Merida, e depois de 
quatro dias de negocia<;oes sect"ctas no do
rnicilio do referido Thuin, obtiveram todos 
os seus utensilios e outro material filatelico, 
que foi levado para os Estados Unidos, 
com a autoriza"ao antecipada das autori
dades alfandegarias. 

A direc"ao da American Philatelic So
ciety tinha aprovado a adquiri<;ao deste 
material, em sessao celebrada em Protland, 
Oregon, no mes de Abril passado. 0 Pre
sidente Willard nomeou imediatamente uma 
comlssao especial, que ll)vou a efeito 0 

acordado, com 0 fim de acahar a~ ope
ra"oes fraudulentas de Thuin. 

Como era necessario uma autoriza"iio 
especial para entrar nos Estados Unidos 0 

material que seria levado do Mexico, em 
Dezembro essa licen"a foi concedida pelo 
Secretario do Tesouro dos Estados Unidos. 

Como era do conhecimento geral, havia 
mais de trinta anos que Thuin falsificava 
selos e pe<;as filatelicas de quase todos o~ 
paisel> do Mundo. A A. P. S. tomou posse 
de 1 636 cliches fabric ados por Thuin, para 
os seus nefastos manejos; tambem obtiverarn 
os seus arquivos pessoais, desenhos origi
nais, cartas e correspondencia, notas e me-

falsificador 
morias completas das suas transac"oes fila
lelicas, incluindo as suas contas e registo 
de vendas. Focam necessarios dois auto
movei s para transportar, em dez grandes 
caixas, todo este material. 

. Nunca fui coleccionador de elos> , disse 
Thuin, homem de 76 anos, que parecia 
estar contentiss imo no seu papel do mais 
impot'tante falsificador de selos do Conti
nente Americano. .Dediquei toda a minha 
vida it arte de falsificar raridades filatelicas, 
para todos aqueles que me enviavam pe"as 
unicas- . 

De Thuin nao foi somente urn artista 
no a pecto quc relatamos, tarn bern cra urn 
excelente pintot'o 

. H:l mais de dez anos que fabrico va
riedade, . originais. dc selos de correio aereo, 
quc nunca haviam sido catalogadas, e estas 
as . falsificava. para urn importante comer
ciantl:' dt' selos de Nova Iorque ja falecido., 
confe,sou Thuin, numa larga entrevista, cuja 
maior parte foi gravada numa fita magne
tof6nica. 

Mais de metade das suas zincogravuras 
foram utilizadas para falsificar os selos e 
carimbos do Mexico, mas de Thuin nao 
descurou 0 re~to do Mundo. 

Urn do~ paises quc mereceu a sua 
aten"ao foi as Honduras, do qual .fabricou. 
142 cliches diferentes, que incluiarn as pran
chas completas de doze tipos diferentes 
de sobrecargas originalmente usadas para 
os selos aereos (Scott C 1-C 13), emitidos 
em 1925. 

Entre os outros cliches, figuram: 40 de 
Nicaragua; 9 de Haiti; 52 do Panama e 

F. Castel-Branco & Fil~o 
LIMITADA 

Apartado n.O 44 T ale fan. 22020 
VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematicas de todo 
a Mundo. Selos cla~sico. de Portugal 

e Ultramar 
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E8TABELECIMENT08 

RODRIGUES 
& 

RODRIGUES 
S. A. R. L. 

SEC(:OES 

AU:AIATARIA 
SAPATARIA 
LANll=rCIOS 
ALGOOOES 

FIOS DE LA PARA TRICOTAR 

CanfaeOla Indultrlal com I marca 

~a/ 
Bot •• dl borr.ch. eom •• m.re •• 8Ielul"1I 

S. JO~N 
A R P A 0 
BACAL~AU 
F ABO R 

Delcontos aos s6cios do Club. Fila
telico d. Portugal: 15 % em 'azen

dal, con'ec~o.s e obra 'eita, e 10 0/0 

em todo 0 cal~ado 

58, Rua Nova do Carvalho, 76 
Rua de S. Paulo, 55 

Telef •• 361170/8/9 LISBOA 

Zona do Canal ; 73 de S. Salvador, mais 
147 para a restante Am6rica Latina, que 
inclui Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Ve
nezuela, Brasil, Peru, Uruguai, ColOmbia, 
Paraguai, Equador, Argentina e Chile. De 
Thuin nao se limitou ao hemisf6rio Oci
dental. A A. P. S. tamb6m obteve 71 cliches 
usado~ para os selos da Asia, Afeganistao, 
lriio, Estados da India, Chaskhari, AI war, 
Bundi, Jammu e Kashrmir, Espanha e AI
Mnia. 

De Thuin tamb6m falsificou mara vi
Ihosamente as marcas de garantia de muitos 
peritos filat6licos e comerciantes. Am05tras 
destas, e tintas que usava, esmo agora de 
posse da American Philatelic Society. 

Tamb6m foi encontrado, nos arquivos 
de Thuin, urna quantidade bastante grande 
de papel original, usa do durante 0 56-
culo XIX, assim como urna grande quanti
dade de cartas pre-fiIatelicas. Estas ultimas 
ntilizava-as para a fabricas:ao de cartas 
falsal; com carimbos falsos. 

A American Philatelic Society exerceu 
urna ac~ao contra De Thuin, por fraude, 
no ano de 1947, a fim de colaborar no 
pedido do Departamento Postal dos Estados 
Unidos. Por essa data, foi expulsa da So
ciedade a esposa de Thuin, nao deixando 
de continuar a pertencer a diversas socie
dades fiJatelicas, 0 que permitiu a Thuin 
receber listas de s6cios das meneionadas 
sociedades, nas quais figurava como s6cia 
sua mulher, e dessas listas era faeil obter 
nome~ e direcs:oes de inc autos que se dei
xavam enganar. Muitas dessas listas en
contram-se no volumoso material apreendido 
a Thuin. 

Anteriormente, tratou-se, sem ncnhurn 
resultado positivo, para acabar com esta 
operas:ao fraudulenta. Igualmente a Em
baixada Mexicana tratou do assunto, sem 
qualquer axito. . 

o coronel De Voss e Beal trabalharam 
independentemente, desde 1950, uniram os 
seus esfors:os em 1964, c decidiram acabar 
com esta operas:ao. Como resultado das 
suas negocias:oes, 0 Departamento Postal dos 
Estados Unidos deu andamento a urna queixa 
de fraude, em 17 de Agosto de 1965, contra 
Maya Shop e Raul Ch. de Thuin, que ti
nham utilizado diferentes nomes para os 
seus fins nefastos. Esses nomes inclulam 
os de Belgian Export Company, French Phi
latelic Agency, Merida Philatelic Agency e 
Free French Philatelic Agency, todos com 
direc~oes no Estado de Yucatan, Mexico, 
em Merida ou em Progresso. Uma resenha 

J 

, 
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TEMATCAS 
A «1.8 Exposi~ao de Divulga~ao Fila
taliea do N. F. M. de Miranda do Douro 
Algumas consideraC;5es sobre as Co/ecc;aes Tematicas 

PalO 

DR, ROMANO CALDEIRA CAMARA 

A batalha das famatleas 
no nosso Pars 

A Filatelia escl, no nos so Pais, apesar 
de todas as vicissitudes, nurna fase de ex
pansiio, designadamente no campo tematico. 

Procura-se, com afinco e com persis
t~ncja, apJicar a teoria tematica as colec
s:oes que agora nascem. Desapareceram as 
fantasias de outros tempos, os desenhos 
e iluminuras, os dtulos recortados e que 
atingiam por vezes alturas e tamanhos es
lonteantes, as folhas de papel preto ou cor 
de rosa, enfim, que sei ell, to do urn arsenal 
de truques experimentais que nada valoriza
yam as colecs:oes. Estiio em regressiio as 
colec~oes de motivo ou de ass unto, que 

diflcilmente se podem alcandorar a lugares 
cimeiros nas exposis:oes de c1asse de com
petis:ao, quando julgadas lade a lado com 
colecs:oes tematicas. 

Mas tudo isto MO se conseguiu sem 
uma longa e persistente batalha de divul
ga~ao da teoria tematica, conduzida nos 
mais modernos moldes impressionistas, tais 
como artigos nos jornais e revistas, expo
sis:oes fiIateJicas de divulgas:ao tematica, e 
muita critic a, por vezes sangrenta, e algu
mas vezes contundente. Mas, como dizem 
os franceses, .tudo esta bern quando acabs 
bern.! 

o saldo da bata:lha tematica no nosso 
Pais e positivo. 

SEGUE --

5 
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A 
CENTRAL 
DA 
BAllA 
OPTIMO SERVI<;O DE 

RESTAURANTE 
PASTELARIA FINA 

I 

SALA DE CHA 

AMBIENTE SELECCIONAOO 
Reconhecida oficialmenle de 

Ulilidade T urlslica 

94, RUA AUREA, 98 
Tels.: 3202 80/32 66 H 

LlSBOA-2 

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::i=, 
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dernos. Aponte-se que os pequenos des
centrados nao devem ser legendados como 
tais, e que, salvo tratando-se de grandes 
descentrados, estes considerados erros, ou 
quase - devem ser substituIdos, quando pos
sivel, por melhor centrad os. Quanto II 
ordem de apresentas:ao, leia-se 0 que vai 
dito acima, referentemente ao Jose Maria 
Cruz Almeida. 

Carlos Gabriel Gonfalves: Outto dos 
tras gran des de Arganil, tematico da His
t6ria da Musica, bern desenvolvida, 8 qua
dros, e bem legendada a maquina, apenas 
com 0 senao de as legend as nao deverem 
figurar em baixo, no canto inferior direito 
mas ao ci~o das folhas. 0 mesmo quanto :\ 
sua tematlca de Futebol, mais incipiente. 
Ambas a pedirem quadras, provas, ereos e 
sobrescritos com os carimbos respectivos. 

Ainda nao vamos a meio dos exposi
tores, e a falta de espa~o e cada vez 
maior e mais preocupante. PeIo que con
tinuaremos no pr6ximo domingo. 

v. C. 

SalaD de FUalelia 
do XIII dla do Selo 

IItEGUL-AMENTO 

Art. 1.0 0 Clube Filatelico de Portugal 
realiza, em 1 e 2 de Dezembro, um .Salio
de Filatelia. , mostra de pura divulga~o 
Filatelica. 

Art. 2." Os convidados podem participar 
nas seguintes classes e sec~oes : 

1-Marcofilia: a) Especies pre-filatcli
cas ; b) Oblitera~oes posta is. 

II - Colec~oes a man e i ra classica: 
II) Portugal; b) Ultramar; c) Estrangeiro. 

III - Aerofilatelia : a) Selos ; b) Do
cumentos. 

IV - Colec~oes de assunto e de tema : 

II) De assunto ; b) De tema. 

v - I nreiros postais. 

VI - Maximafilia. 

Art. 3.0 Os expositores poderao perten
cer nao s6 ao Clube Filatelico de Portugal. 
mas tambem a qualquer outro Clube fede
rado, e as suas participa~oes serao solici
tadas por convite. 

Art. 4.0 A distribui~o equitativa des. 
quadros pelos concorrentes sera feita pelo 
Clube Filatelico de Portugal, em fun~ao do
seu numero e da quantidade de materia! 
seleccionado. 

Art. 5.0 A participa~ao e gratuita e 0-

material entregue na sede do Clube Fila
telico de Portugal ate tres dias antes da 
sua inauguras:ao, e levantado pelo partici
pante ate tras dias depois do encerramento. 

Art. 6.0 A cada participante sera conce
dida uma medalha de prata. 

Art. 7.0 Embora fa~a quanto em si 
caiba pela sua conserva~ao e guarda, 0 
Clube Filatelico de Portugal nao se respOD
sabiliza pelo material exposto, que poder{ 
ser segura pelos seus proprietarios. 
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muito completa sobre as actividades de 
Thuin foi public ada no numero de laneiro 
de 1966 da revista The American Phi atelist. 

A comissao especial nomeada pelo Pre
sidente Willard, em Protland, Oregon, fun
cionou secretamente. Nao for am conhecidos 
os nomes dos seus membros. Agol'a que 0 

processo foi encerrado, 0 presidente anunciou 
a lista dos componentes da comissao. Alem 
de De Voss e Beal, da comissao faziam 
parte Charles C. Cratsenberg, de Moline, 
Jllinois; James M. Chemi, de Phoenix, Ari
zona, editor da American Philatelist, e 
W. Eugene Tinsley, de Los Angeles, Cali
lif6rnia, advogado. 

A comissao considerou as repercussoes 
que podia ter este assunto, com respeito 
a legalidade para a obten~ao do material, 
e durante as sessoes da SIPEX, no mes 
de Maio de 1966, acordou-se, numa reunilio 
com os directores do Departamento Postal 
dos Estados Unidos e a Alfandega, sobre 
o fim de obter as licen~as necessarias para 
levar para os Estados Unidos todo 0 ma
terial empregado pelo falsificador. 

A comissao especial, por meio do seu 

del ega do, disse que durante todas as con
\'ersa~oes reinou um grande desejo de coope
ra~ao e compreensao. 0 Governo dos Es
tados Unidos considerou a importancia que 
tinha 0 acabar com essas falsifica~oes, que 
haviam custado uma grande quantidade de 
d61ares a alguns coleccionadores americanos.. 

Todos os coleccionadores devem estar 
agradecidos pelos trabalhos efectuados pela 
A. P. S., para conseguir acabar com este 
desagradavel assunto. 

A American Philatelic Society come~oll 
a preparar 0 texto e a rela~o de todo 
o material para editar urn livro, como igual
mente a British Philatelic Association fel 
h:i anos, quando do caso Sperati. 

Alguns coleccionadores per gun tam se 0 

Thuin recomes:ara com as suas falsifica
.. oes, mas a A. P. S. assegura de uma 
forma categ6rica a impossibilidade de isso 
acontecer, por um lado dada a avan~ada 
idade de Thuin, e, por outro, por todOl 
os seus desenhos, cliches e mais elementos 
de trabalho, estarem em poder da A. P. S. 
A comissao encarregada de levar ao filll 
as negocia~oes observou que as maos ner-

PAGAMOS BONS PREeOS 
por S~RIES, ISOLA DOS, MIST URal, PACOTES, AO QUILO 
PARA a NOSSO NEG6clO DE RETALHO, tambem desejamos .omprar 

quanti dado. malo paquouao 0 seloa am leries, do pra~ mMlo 0 mal. 
.I""ado. CODlO 80moa a malar casa IUat61lca da A merl"a, eatamos COD.' 
taDtemanto a comprar gr.ndeo qnaDtidadel de oelo. do todao as panea 
do M uDdo. ActualmeDto, eatamo. partl.ularmeDt. Interessado. em 
comprer: 

_ SELOS EM stRIES: De valor babo • media. Comple .. a 
ou IDcompletaa, DOYas on us.daa. 

_ SELOS ISOLADOS: Varled.dee b.rat •• e .tractl ..... . 
_ PACOTES: 1'""ltoa culd.dol.mente, com seloa parleltoa. 
_ GRANDES QUANTIDADES E RE~TOS DE .STOCKS, d. 

todoa 01 general. 
_ MISTURA (AO QUILO) aobre n p.pel. 

Queira mandar-nos a lua /ilia de ofertos, 9ue m"'ecerd a nossa pronta e &u;dadosa oten{iitJ 

QB&TI8 .... PEDIOO, • DO .... DO .... II .... d. pr .. ~o. I 

o. m .. lbor ... pr .. ,oa por ... 1o" do .. E .. t.do .. ' ·Dlao. e "aDDd. 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

£H. E. HARRIS & c.~, 

BOSTON, Mall •• 1011117 U. S. A. Telegrsm8ll: HARRISCO BOSTON 
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13.0 t~ Dia do Selo tt Portugues -1967 
.... ----- Pelo 

Mais urn -Via do Selo» - ° 13.0 - se 
comemora, e que ocorre na altura em que 
as estruturas da organiza\iao filatelica por
tuguesa se come'Yaram a firmar, depois de 
brilhante vit6ria conquistada pelos coleccio
nadores portugueses na .LUBRAPEX-66., e 

USE E olVULGUE 0 EMBLEMA 
DO C. F. P. 

eADA.12$OO 

Pedidos a S,erltaria 

CASA A. MOLDER 
TUDD PARA FILA TELIA 

COMPRA-VBNDB 
Rna 1.0 de Dezembro, 101 

Telef. 31115104 LI8BOA 

- VEM DA pAGINA ANTERIOR 

vosas de Thuin seriam um inconveniente 
para a de!icada missao de reproduzir obras 
de arte. Independentemenete de isto, Thuin 
assinou urn contrato ante um advogado no 
Mexico, e, de acordo com as leis mexi
canas, comprometeu-se a acabar com todas 
as actividades fiJat61icas, comerciais, tanto 
pessoalmente como par intermedio de outras 
pessoas, c, no caso de nao cumprir as seus 
com prom iss os legais, ver - se - ia seriamente 
comprometido perante as autoridades mexi
canas. 

No livro mencionado anteriormente, e 
que e inten'Yao editar, a A. P. S. e muito 
passive! que tambem inclua uma breve his
t6ria da vida e trabalhos de te celebre fal
sificadol·. 

PROF. DOUTOR CARLOS TRINCAo 
(Pr .. idenle do Federo~ilo Porlugueso de FiloI.lia) 

de uma serie de exposi\ioes filatelicas regio
nais au locais de exito indiscutivel; quando 
os preparativos da VI Exposi\iiio Filatelica 
Nacional e .LUBRAPEX-68. se sucedem acti
vamente, quando jti se anteve a 'Possibilidade 
de realiza'Yao de uma VII Exposi\iao Fila
t6lica Nacional em territ6rio ultramarino 
portugues, e ate de uma segunda exposi\iiio 
filatelica internacional em Lisboa, e, enfim, 
no momenta em que ,I Federa\iao Portu
guesa de FiJatelia se encontra robustecida 
pel a adesao de maior numcro de cJubes e 
nucleos filatelicos. 

Par radas estas razocs, deve ser este 
um dia de regozijo para a familia filatelica 
portuguesa. 

Que em toda a caminhada de 13 ana 
tenham surgido divergencias de criteria, e 
apena~ natural, e certo parece que elas 
continuem a manifestar-se no futuro. Tor
na-se, POl'em, nece~s:irio que este venha a 
sel' pcrcorrido sob a signa duma boa e 
leal amizadc, capaz de dissipar todos 0 

atrira~, e de manter a unidade, segredo da 
rorc;a de todas as organiza\ioes. 

SElOS DE PORTUGAL, UL
TRAMI\R E KSTRAN
GRIRO. t:LASSICOS, 
SERIES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
Consufte 0 caso 

H. SANTOS VIEGAS 
R. 1.0 de Dezembro 45-3.

0 LIS BOA 
Telefone 35852 

Selos NaeloDals a EstraDgelros - Novldades
Tematleos 

~IK~DE ~'''I'' B-t.a .. TO 
Llata de olerl.s a pedldo 

A.NEVES 
Procelo do Jusl;~o, " 

, ..... Fa .. ~(: .. DIE xla .. 

of 
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Fllatelia Eugenio LLach, S. L . 
PONE A SU DlSPOSICION UNA 
ORGANlZAcION Y UNA EXPE
RIENClA DE 50 A NOS AL SER
VICIO DEL COLECClONlSMO 

DE SELLaS 

So/icite e/ envio gratuito de nuestras ofertas quincena/es 

EN ELLAS ENCONTRARA DES DE EL SELlO MAs RARD HAiTA LA SERlE RECIENTEMENTE 
APARECIOA CON NUMERDSAI REPRDDUCCIDNES FOTDBRAFICAI 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
(FUNDADA EM 1915) 

AVENIDA DEL GENERALisSIMO) 489--BARCELONA I5 

ESP A N A 

das primeiras emissoes, ate D. Manuel, in
clusive, 2 quadros. ' 

Quanto as da Classe de Competi\iao, 
C l'esumindo 0 mais passive!: 

Jose Maria Cruz Almeida: Um dos 
expositores arganilenses mais velhos, par 
ser da nossa idade, e que, apresentando-se 
des de a primeira exposi\iao, nesta quarta 
deu a seu salta maior. Uma grande vir
tude: selos exclusivamente novas. Dais 
gran des defeitos, ambos faceis de remedial': 
as selos de correia normal nao podem ser 
misturados, cronologicamente, com as de por
teado, assistencia, encomendas postais, etc., 
mas sim em capitu!os separados, talqual
mente consta de qualquer dos catalogos; 
e as selos metidos em tiras plasticas tem 
que se-Io, nao parcial, mas totalmente, e 
com margens equidistantes. 

Fernando Gomes Carrao: Nao esconde
mos aquila que toda a gente sabe: detes
tamos as folhas impressas a verde. Quanta 
ao mais, tematica de escutismo, grande, 
7 quadros, montada, nao tematicamente, mas 
par series e par palses, pelo que Ihe suge
rimos nova montagem, com estudo apro
priado, para a que, neste capitulo, po de 

ouvir a Mendes Marques, de Seia. Tambem 
nos permitimos outro conselho: leia sempre 
as listas dos selos proibidos pela Federa\iao 
Intcrnacional de Filatelia. Escrevemos is to 
para ele, - e para todos as filatelistas por
tugueses. 

Manuel Jose do Rosario Castanbeira: 
Indiscutlve!mente, um dos tres grandes de 
Argani!. Colec\iao a partir de D. Maria, 
usados ate D. Carlos, e novas deste em 
diante, unidades, quadras e blocos maiores, 
e ja erros, provas, etc. Legendas manus
critadas, mas apenas uma em cada folha, 
com evidente falta de outras. Quanta ao 
conjunto, quem fez isto tem obriga\iao de 
fazer uns poucos mais ... 

Fernando Cesar Antunes Costa: Colec'Yao 
muito pequena e muito moderna, a partir 
da serie dos reis da 1.a dinastia. Comece 
a andar para a frente, is to e, a coleccionar 
selos para tras, e (de uma vez para sem
pre!) acabem com as vermelhos e as azuis, 
porque a FilateJia ha muito que e assunto 
serio, a mais antidrogaria posslve!. 

Alberto Barreto de Figueiredo: Portugal 
a come\iar em D. Manuel, selos exclusiva
mente novas, e em quadras as mais mo-
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medalhas de bronze da Cas a do Concelho 
de Arganil. 

Falou 0 expositor padre Jose da Costa 
Melo. 

Quanto aos premios do Clube Filatelico 
de Portugal, serao distribuidos por igual a 
todo~ os concorrentes. 

Quanto aos restantes premios, consti
tuidos par material filatelico, 0 Juri re
solvcu atribuir a organizadora a sua dis
tribuic;ao, equita tivamente, par todos os 
expositorcs nao medalhados. 

o juri congratulou-se peIo exito desta 
exposic;ao, que evidencia grande superiori
dade qualitativa em relac;ao as anteriores. 

o mesmo juri salienta as duas panici
pac;oes da Classe de Hom'a, com destaquc 
para a do Sr. Prof. Douror CarIo~ Trincao. 

Finalmente, 0 juri formulou votos de 
agradecimento a entidade organizadora, Ca~a 
do Concelho de Arganil, bem como ao~ 
C. T. T ., pelo seu alto patrocinio, 0 qual 
Ihes deve ser comunicado, a Associac;ao dos 
Bombeiros Voluntarios Argus, pela cedencia 
do local, e, a inda, todas as atenc;oes tidas 
para com a mesmo juri. 

(a~ .) Joaqllil1l T eixeira da Rocha, Al1l1i1l
dio Garcia Rodriglles e IA. J. de Vascollcelos 
Can'alho •. 

Aqui term ina a acta, e aqui terminamos 
n6s, por hoje. 0 resto, cdticas do costume 
a cada uma das participac;oes, fica para a 
pr6ximo domingo. 

V. c. 

Publicamos, no domingo pa~~ado, a ,l rta 
de~ta exposic;ao. Ficou para hoje a crltica 
a cada uma das respectivas participac;oc, . 
I\(a~ , antes, temos de rectificar, quase ao 
fim da primeira coluna daqucla, a .falou 0 

expo~itor Padre Jose.. . . . Ele nao falou, 
pcla sim'ples razao de que, na acta de urn 
juri, nao fala ninguem, - e meno'> ainda urn 
e~tranho. Ele nao falou, pOl' isto, - c por
que faltou. Faltou cle, - e faltou um t, 
que ora aCI·e~centamos. 

Quanto as participac;oc<; da Clas~c de 
HOnl'a, nao podemos mais do que cnumeni
-las : Pl'Of. DoutOL' Cados Trincao, cm bsao 
de Mosul, 2 quadros, cDr. A. J. de Va~
concelo<; Carvalho, cartas pl'ofilateli ca<; da 
regiao de Coimbra, 1 quadro, c en~aio<; c 
provas de selos portuguescs (continentai <;) 

A SEVERA 
QUA DAS .biAS, $I-n • T .1.,. :sAOO' 

BAIRRO ALTO • LISIOA • PORTUGAL 

RESTAURANTE TtPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TOO." A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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Novas SELOS 
PORTUGUESES 

PORTUGAL 

Emissao comemorativa do ,,/ C01l

gresso Europeu de Reumatologia. 

(Reproduoiio autorlzada palos C. T. T.) 

Os selos cujo desenho e da autoria do 
pintol' Joao 'Abel Manta, tern as dimensoes 
de 34,5 X 31,6 mm, comprecndendo a ~er
I'iiha, com 0 denteado 13,5. 

o plano 

1$00 
2$00 
5$00 

de emissao e a scguinte: 

tiragcm de 9 000 000 
1500000 

500000 

Esta marcada a data de 8 de Outubl'o 
de 1967 pat'a 0 1.0 dia de circulaC;ao da 
nova emi sao. 

INTENSIFIQUE AS SUAS 
TROCAS FILATELICAS 
servindo-se dos nossos 
nuncios Economicos, a 
pre~os muifo baratos 

fILLJ 
t1ENIS 
\jD 

No pa~sado mb de Marc;o, rcalizou a 
Secc;ao Filatelica da Associac;ao Academica de 
Coimbra a I EFFEU (Exposi~ao Filatelica 
t: Filumenistica de Estudantes Universitli.rios) 
apenas destinada a estudantes, e que teve 
a particularidade de ser a 1.a Exposifiio de 
Competit;iio em Filumenismo. 

Volvidas algumas semanas, promove a 
Tel'tulia Filumenistica do Porto a sua pri
meil'a Exposi~ao, em moldes ineditos, ou 
scja cxclusivamente tematica. 

Devc-se tamb6m a esta Tertulia a publi
ca!fao de um Boletim, 0 Filll1nellisl1lo, que ira 
certamente contribuir para a tao desejado 
de~envolvimento da modalidade. 

E como que a confirmar que 1967 e 
o ano da emancipa!fao do Filumenismo em 
Portugal, chega-nos a noticia da realizac;iio, 
no pr6ximo mes de Outubro, pOI' iniciativa 
da Secc;ao Filumenista da Associac;iio Recrea
tiva Aurora da Liberdade, da Exposic;ao In
tcrnacional de Filumenismo de Matosinhos 
- E. I. F. M. -, com caracter competitivo. 

o I'c~pectivo Regulamento pode ser pe
dido directamente a entidade organizadora, 
aos Comissarios Regionais em Lisboa e 
Coimbra, respectivamente Jose Manuel Pe
reira e Justina Ramiro Santos, ou ainda a 
Tertulia Filumenistica do Porto. Deseja. 
mos-Ihe a maior dos exitos. 
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ANONCIOS ECON6MICOS 
Troco e compro selos de Portugal e 

Ultramar. Novos e usados. GUILHERME 
SANTOS - Apartado 6 - Elvas. 

PROVAS, ENSAlOS E ERROS: Troco, 
ou compro, pagando bern. Resposta it Se
cretaria do Clube, ao n.O 22. 

Canjiroes antigos e candeeiros e can
deias de azeite, desejo, pagando bern, em 
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e Ultramar. Carta it 
Secretaria, ao n.O 22. 

Compro e vendo selos aos melhores 
pre!:os. M. do Nascimento - Apartado 112 
- FARO. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Carta.!! it Secretaria, ao n.O 22. 

A. GAMA REIS 
(MA. CORK) 

WELCOMES you at 

CASA DAS 
CORTI<;AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Mlmblr of Portugul.. A ETA I L E R S 
Chlmb,r of Commlrce 

4 - 8 - RUI dl Elcol. Pollt6cnlc. - 8 -10 
Telefone 32 58 58 

Telegram .. : ISOLANTES 
LISBON-PORTUGAL 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIES 

AMERICAN EXPRESS CREDIT CAROl HONOURED HERE 

PORTUGAL E UL TRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 

Selailialadal naval e ulada. - 50 0/0 Duaanta 

SERIES NOVAS - 40 0/. Ducanta 

Para pagamento, aceito selos usados em 
quantidade 

Pedir tabela de valoriza~iio e condi~oes 
de TROCA 

SANCHO OSORIO 
Telefone 8.0815 

Apartado 13 I 2 - LIS BOA - I 

PORTUGAL 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50 % + 20 %, e estrangei
ros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte 
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.0-Esq. - Lis
boa - Telefone 842083. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO; Troco ou compro, pagando bern. 
Resposta it Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

ATEN<;;AO: Sirvo existencias, Servi!;o 
Filatelico Portugal e Ultramar, Novidades, 
FDC, etc., pe!;a cataIogos gratis a SILVA 
PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Dt.0 
-LISBOA-4. 

Compro, Troco e Vendo selos clas.sicos; 
todas as series Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo 
albuns e material filatelico. A. Borges 
Brito - BARREmO - Portugal - T~le
fone 2272329. 

Desejo selos de Portugal e Ultramar, 
somente em series novas e completas. 
Dou Italia, Vaticano, S. Marino e tema
tic as de de.sportos, flora, animais e cos
mos. Grasseli Angelo. S. Marie degU 
Angeli. P. Perugia. ITALIA. 

VENDO MAIS BARATO: Selos Nacio
nais e Estrangeiros. A. NEVES - Apar
tado 23 - VILA FRANCA DE XIRA. 

Vendo Iivro novo A Filatelia, de L. N. 
& M. William, e Cat. Eladio 1967, pela maiol' 
olerta. Resposta em carta J. C. Godinho
Parada do Alto de S. Joao, 8-1.o-A - Lishoa. 

• 
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D U It. S C R 6 N I CAS D 0 

i)iario 
IV Exposi~io 
Arganil e II 

Filatelica da 
do Disfrito 

Organizada, como as anteriores, pela 
Cas a db Concelho de Arganil, a cuja di
rec!rao preside Mario do Rosario Castanheira 
Nunes, inaugurou-se em Arganil , no pas
sado dia 6, e integrada nas festas da fa
mosa Feira do Mont' Alto, a . IV Exposi!riio 
Filatelica da Comarca de Arganil e II do 
Distrito de Coimbra., que para 0 ano, 
no mesmo dia, sera . e I das Provincias das 
Beiras •. 

Logo ap6s a inaugura!rao, reuniu-se 0 

juri respectivo, cuja acta, com urn inicio 
verdadeiramente inedito, tranSCl'evemos em 
seguida, e em primeira mao: 

. Aos 6 dias de Setembro de 1967, no 
local da referenciada exposiyao, compareceu 
o Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
membro do juri nomeado, 0 qual, verificada 
.1 ausencia dos dois outros membros do 
juri, 0 eminente filatelista Sr. Jose Gon
zalez Garcia, ausente em Barcelona, e Juiz 
Desembargador Dr. Manuel Jose de Car
valho Fernandes Costa, ausente em Coimbra, 
dcu como ju~tificadas as suas faltas, e de
~ignou, para substitui-Ios, os Sl's. Dr. Aman
dio Garcia Rodrigues eOI'. Joaquim Tei
xeira da Rocha. 

Seguidamente, este juri, verificadas as 
participa!roes, classificou as mesmas, pOI' una
nimidade, do modo seguinte: 

1.·' premios, . ex-aeqlw»; Manuel Jose 
do Rosario Castanheira e Ant6nio Pires Fer
nandes Mota, respectivamente com medalhas 
Cas a do Concelho de Arganil, vermeil, e 
Dr. A. ]. de Vasconcelos Carvalho, esta 
transformada de prata em vermeil. 

Comarca de 
de Coiml:na 

3.· premia: Carlos Gabriel Gon!ralves, 
com medalha de vermeil da Cas a do Con
celho de Arganil. 

4.·' premias, .ex-aeqlwIJ: Jose Maria 
Cruz Almeida, Fernando Gomes Carriio, Jus
tino Ramil'o Mateiro dos Santos e Artur 
Manuel Castanheira das Neves Silva, com 

TODO 0 COLECCIONADOR PORTUGUES DE 
SELOS E DOCUMENTOS DE CORR~O 

AEREO DEVE FILIAR-SE NO 

CI u be Fi latelico 
de Portugal 

REPRESENTANTE 00 NOSSO PAis NA 

Federation Internationa/e 
des Societes 

Aerophilateliques 

ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA 
MUNDIAL, DEFENSORA DOS 

INTERESSES 
DDS AEROFILATELISTAS DE TODAS 

AS LATITUDES 
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integrarei uma grande caravan a de filate
Ustas que seguirao para Piracimaba, a fim 
de tomar parte na EXP9Sir;ao Pilatelica Na
cional que hi se vai realizar, de 1 a 10 de 
Agosto, em comemorar;ao do segundo cente
nado da referida cidade. 

A seguir, sigo para Londrina, on de 
f arei uma palestra sobre Filatelia, e outra 
em Presidente Prudente. De 16. tomo urn 
vapor fluvial e, durante dois dias, desr;o 
o rio Parana, ate it Foz de Iguassu, para 
po del' faze I' uma comparar;ao entre as cas
catas de Iguassu e Niagara. Dizem que 
19uassu e maior e mais sen~acional. Ver 
para ereI'. Vou vel', e depois, com toda 
a sinceridade, darei a minha opiniao. 

De lU, na volta, farei uma palestra 
em Ponta Grossa, e uma concentrar;ao em 
Curitiba, com coleccionadol'es de Paranagua, 
Joinvile, Blumenau, Brusque, Itajai, Floria
nopolis, Maring6. e Rio do SuI. 

A Filatelia em Curitiba e bem adiantada 
e numerosa. Por ocasiiio da LUBRAPEX-66, 
nada menos de uma caravana de 15 fila
telistas vieram ao Rio, e, destes, oito estavam 
inscritos e expuseram seus conjuntos. 

De Curitiba, novamente S. Paulo, com 
uma reuniao na Sociedade Filatelica Pau
lista, e, finalmente, Rio de Janeiro. 

Oasis Agencia 
Admlnlstra~iio de proprledades
Aln.u4lls de easas com e sem mo· 
billa - Terrenos - ProjectoR - Or~R. 

m entos e todos 0 11 a ssuntos rereren· 
tes a proprledades 

Agent •• do. Componhlos de Segura. 

Fidelidade - Europ~a - Comerdal 
Union Assurance C.o ltd. 

A L A ESQUERDA 

Tel. 260432 - Parque Esloril - ESTORIL 

ETIQUETA S DE FOSFOROS 
Reunifies para Irocas lodos as sabados, 
das 17 its 19 horas, na nossa sede 

Av. AI .... iranta Ralt, 70-3.0-0t.o 
LISBOA 

SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios 
coleccionadores que pre
tendem relaclonar-s e 
com co leccionadore3 
porlugueses, enlre eles: 

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA - Rua 
Santa Filomena, 161 - Bairro da Liber
dade - Camp ina Grande - Paraiha -
Brasil. 

HELIO FERNANDES DE MACEDO - Ave
nida Ministro Urbano Marcondes, 205 
- GU'aratinguet.i - E~t. de S, Paulo -
Brasil. 

DR. KERTBSZ VILMOS -10 rua Szelma
lorn - Pestlarincz - Hungria. 

JOAO BOSCO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Av. S. Jose, 36 - Lorena - S. Paulo 
Brasil. 

FRANCISCO R. DE LA GALA PORRAGAS 
- Apar tado Postal 527 - Ensenada -
B. Cfa. - Mexico. 

ROBERTO LIBERI - V. Valdagno 31-
00191 Roma - It:Uia. 

SIMOT A AUREL - str. Lenin 1 - Raudat i 
- Suceova - Romenia. 

FLAVIO ESCOSTEGUY MERINO - Rua Di
narte Ribeiro, 30 - Porto Alegre - Rio 
Grande do SuI - Brasil. 

JOAO OLYMPIO DE ANDRADE-Av. Ma
jor Novaes, 227 - Cruzeiro - S. P.
Brasil. 

DR. H. LEON JONES - 1962 San Juan
Santa Ana - Calif6rnia - U. S. A. 

KEITH H. HOLBROOK - 57, Oakwood 
A venue - Whitman, Mass. - U. S. A. 

GUIDO GA YOSO CASTELO BRANCO 
BARBOSA - Prar;a Mal. Deodoro, 969 
- Tere ina - Piaui - Brasil. 

W ALTER RUZICKA - Pazmanitengasse 21 
- 1020 Viena - Austria. 

MARIA ALICE DOS SANTOS - Rua Vis
conde de Goiana, 431 - Recife - PE
Brasil. 

Estes endererros sao indicados sem com
promisso nem responsabilidade da nossa parte. 

The above addresses are given without 
any oblitagion or responsibility on our part. 

Ces adresses sont donnes sans engage
ment ni responsabilite de notre part. 
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Troco e compro selos Espanha. Dou 
COl troca bons selos Portugal e Ultramar 
e outros paises. Trocaria colecr;ao adiantada 
Portugal e Ultramar pOl' equivalente Espanha. 
Carta it Secretaria, ao n.O 101. 

Troco sobrescrito~ com 0 carimbo do 
1.0 dia, pot· selos das minhas faltas, novos a u 
usado~ de Portugal e Ultra mar. Artur Alves 
Miranda - Ca~a da Pena - Lufrei - Ama
rante. 

CHERCHE - Pli~ Zeppelin des Pays sui
vants: Pologne (et Bureau Polonais 11 Dant
zig), TUl'quie, Yougoslavic, Tran et Uruguay. 
J'achetc par bon~ prix. 

SUCHE - Zeppelin-Post von Veru'agssta
aten : Polen (und Polnische Post in Danzig), 
Tiirkei, Jugoslawien, Iran und Uruguay. 
Kauft zu guten Preisen. - F. Lemos da Sil
veira - Rua Pedl'o Ivo, 3-3 .o-EF. - Lisboa (5) 
- Portugal. 

COMPRO ou troco por senes de Por
rugal: 1 a 11 selos n.O 907; 1; a 8 selos 
n.O 847 (novas) (numerar;ao Eladio). Res
posta a Mario Gonr;alves Costa - Rua do 
Norte, 109-4.0 - Li~boa-2 - Telef. 30656. 

Desejo manter trocas com Portugal, 
Hungria, Suir;a, Alemanha e America do 
SuI. Francisco Szabo - Rua Nicolau An
cona Lopez, 110 - Cambuci - S. Paulo
Brasil. 

Dou selos de Portugal, Ultramar e es
trangeiro~, avulso ou em series, em troca 

NO PRELO 

HEiYRIQ UE i/iIA NTERO 
enconlra-se sempre us ordens de t,)dos 

os filalelislas no seu 

CANTINHO FILATELICO 

p,.a;a da Aleg,.ia, 58-2.0 -A 
Telefol1e .128176 

LISBOA 

Selos chlssicos >I< Modernos >I< Temalicr s 

COMPRA E VENDE 

de moedas nacionais e notas de Banco re
tiradas da circular;ao. Pequenas e grandes 
quantidades. J. L. Lopes - Av. Fernao de 
Magalhaes, 1258-1.0 -cJl- Porto. 

SELOS 

Compro em pequenas ou grandes quan
tidades de Portugal, UItramar e Suir;:a. 
Troco e vendo selos do Cont. e UItr. 
Novos e usados. Tenho stock de~tes ulti
mos e Alemanha. Com pro sci os antigos 
ou Blocos da Suir;a sobre carta. Artur Real 
Bordado da Silva - Rua Penha de Franr;a, 
256-2. 0 -Esq.o - Telef. 833878 - Li boa. 

MACAU 

Estou comprador do selo n.O 29 - a 
(Cat6.logo Ehidio), novo. Aceito ofertas de 
preoro. Marino Sanches Ferreira. - Av. de 
Roma, 57-1.a-Drt.o - Lisboa-5. 

L' AUBE DE L' A VIATION EN BELGIQUE 
por JOSE HENIN 

Reposlt6rio, fiel e completo, de lodos os documenlos (cartazes, panflelos de propaganda, pos
tals e sobrescritos comemorallvos e voados) relativos 80S primeiros voos Da Belgiea. 

PUBLICA<;AO DE LUXO, 150 pAGlNAS EM PAPEL COUCHE, PROFUSA
MENTE ILUSTRADA (INCLUSIVE ESTAMPAS A CORES). 

Uma edi~ao da presfigioso «Ren. ' .... 1.» P"'fO, 150 f. b. 

Pedidos a: Jose Henin, Faroiennes, Belgioa 
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LIST A DE S6CIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSlA DEL 80CI- MIGLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LlSTE DE MEMBftES 

ALTERA~OES - REINGRESSOS - NOVOS sdclOS 

PORTUGAL 

421 - Vltol' Manuel Frell'e de Liz - Rua 
da Gloria, 73-1.0 - Li~boa - (P) Po. 
Ft·. In. 1. 2. 3. 90. 

693 - Jo,6 Ribeiro Curado - Av. Almil'anle 
Rej~, 95-5.0-Drt.o - Lisboa - (P) T. 
N. U. 1. 2. 15. 16. 90. 

1524 - Antonio de Matos - Rua de Padrl' 
Francbco Alvares, 27-2.0-Esq.o - Lis
boa-4 - (M) Po. Fr. In. E~. T . C. 
V. N. U. 60. 3. 

2231 - Antonio Coelho Dias - Run da Penha 
de Fran~a, 148-1.0-Drt.o - Li~boa 
(P) Po. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 

Novos selos de Angola 
Na comemora~ao do cinquentemtrio do 

Uige-Carmona, 0 Ministerio do Ultramar 
manpou emitit· e por em circula'tao, na 
provIncia de Angola, urn milhao de selos 

posta is da taxa de 1$00, nas dimensoes de 
40 X 21,3 mOl, imprcssos na Casa da Moeda 
a 12 cores, tendo por motivo 0 ediflcio 
cia Administra~iio Civil da cidade de Car
mona. Os referidos selos, que serao postos 
a venda em todo 0 territorio naciona! no 
dia 12 de Outubro proximo, terao dois ca
rimbos cspeciais de primeiro dia, a utiliz!lI' 
nessa data pelos C. T. T. de Luanda e de 
Carmona. 

2850 - Dr. Bento Roque - Rua Padn: Fran
cbco Alvares, 11-S.0-0rt.., - Lil>boa-4 
- (P) C. N. U. 60. 

3354 - Jose Joaquim Pereira Ribeiro Queir6, 
- Rua do Salitre, 195-2." - Li~boa 
- (P) Po. T. N. U. 60. 

3883 - Manuel Maria Antao - Av. O. Nuno 
Alvares Pereira, 52-1.0-Esq." - Tomar 
- (M) T. C. V. N. U. 1. 2. Te
maticos de flores, costumes e des
portos 93. 94. 

3917 -llenrique Moura Coutinho Sa Fer
nandes - Rua das Janelas Verde~, 
17-5.0 - Lisboa - (M) Po. Fr. [no 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 16. 20. 21. 
UPU. 90. 93. 

4210 - O. E~peranza Pena Solleiro Gonzalez 
- Rua Candido dos Reis - Sines -
(M) Po. Es. Fr. T. 60.3. 

4363 - Jose Paulino Pereira Serra - Casal 
Pinto Mendes - Galiza - Estoril -
(P) Po. T. N. U. 60. 

4378 - Fernando Domingos Santinho-Rua 18, 
n.O 38 - Bairro da Encarna~iio - Lis
boa - (P) Po. Fr. T. U. 60. 3. 

4457 - Antonio Maria Cardoso Ferreira -
Rua dos Bancos, l-1.O-Esq.o - La
mego - (P) 60. 1. 2. 93. 

4552 - Mario Augusto Madeira Matos e Le
mos - Av. Elias Garcia, 19-2.0-0rt.o 
- Lisboa - (M) Po. Fr. In. It. E~ . 
T. C. V. N. 60. 1. 2. Fauna e Hil>
toria. 

4674 - Fernando Gomes de Andrade - Rua 
da Artilharia 1, 42-2.0-0rt.o - Lisboa 
- (M) Po. Fr. E~. In. It. T . e. V. 
N. U. 60. 3. 90. 94. 

4695 - Jose Cados Oliveira de Sa FI'ias
Rua de Sevilha, 2-A - Serpa - (P) 
Po. In. Fr. FOe. FI:1mula' de pro
paganda da Fran~a e Suis:a (prin
cipiante). 

• 

• 
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Propaganda filatelica 
Uma nova modal ida de de propaganda 

da Filatelia sed feita brevemente, e acredito 
que 0 sucesso ed completo. 

Pot' iniciativa do jornalista Moises Gara
bosky, e patrodnio da .Folha de S. Paulo-, 
mas a ideia foi nossa, pois ja foi realizada 
uma vez, com grande sucesso, no Instituto 
Brasil -E~tados Unido~, aqui no Rio de Ja
neiro. 

Trata-l>e de expor uma colec~iio com
pleta de selos do Brasil, c urn filatelista 
incumbe-~t: de fa~er uma descri~ao com in
forma<;ocs, dctalhe~, comenrarios, descri'toe~ 
de facto, e curio~idades, de maneira a atrair 
a aten<;iio gcral. 

Estas reunioel> ~erao realizadas na sede 
~ ocial das quatro maio res e mai~ impor
ta!Jte~ agremia"oes de portivas de S. Paulo, 
cuj9s quadros sociais ultrapassam a massa 
de 50 000, e durante urn mes, pois as rcu
ni6c~ l>aO l>emanais. Elas serao realizada~ 
no Clube Atletico Paulistano, S. C. Corin
tiam; Paulista, S. Paulo Futebol Clube e 
Clubc de Regata~ Tiet!! 

:------- Por ------.. 

HUGO FRACCAROLI 
Vloe·Pre8ldente do Clube Fliatillico do Brasil 

Cada uma destas agremia~ijes fara in
tcnl>a propaganda junto do seu corpo social, 
por meio de folhetos, de maneira a chamar 
a atcn~ao de to dos, assim se esperando que 
em cad a reuniiio compares:am pelo menos 
500 pessoas que nao conhes:am a Filatclia, 
c que serao atraidas pela novidade, curiosi
dade ou me~mo urn come~o de interesse pelo 
coleccionismo de selos. 

;\ ~sim, mai~ de 200000 pessoas rccc
berao estes folhetos, e a -Folha de S. Paulo. 
fani intensa propaganda, que podera des
penar 0 intere se de outras pessoas, que, 
mediantt: convites distribuidos pela sua re
dac<;ao, poderao tam bern comparecer. 

Jsto sera no mes de Julho. Recebi 0 

convit~ de fazer as descris:oes, e, natural~ 
mente: , accitei, e, depois da ultima palel>tra, 

SEGUE -
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, CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDEI~Ac;(AO P0RTUGUESA DE FILATELIA IF. P. F.) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

" 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.0-Dt.o - LISBOA - Telef. 54936 
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA - PURTUGAL 

EXPEDIENTE - Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAc;(AO 

Continmt, (exceplo Lisboa), [lhas e Prov;ncias Ultramarinar: 

Efedivos ••• 
Juniores _ •• 

60$uo por ano . 
$ 

ou eqUivalente em moeda local 30 00 por ano 

Cr. 3 000, por ano Brasil 

I LISBOA - Efectivos ••• 10$00, por m~s; juniores •••••• 2$50, por m~s 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELDS NOVOS EM CURSO. 
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 
Maia - P.ua Caslilho, 57 - Ponta Delgada. 

CABO VERDE - Julio de Deus Lopes da 
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 -
Cidade da Praia. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa 
Po~tal 143 - Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Louren<;o de 
Gouveia - Caixa Postal 456. 

S. TOME - Joao Paulo Rego Teixeira
S. Tome. 

COUJMBIA - Luis Alberto Evrad H. Calle-
18, N.O 7-37 - Apartado A~reo n.O 859, 

.Santa Ma,rta. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th 
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, Ca-
1if6rnia. 

• 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Endere~o telegrlifico: LUSITANA Telefone n.o 10 - VALEN<;A 

DE 

JQ)E G. GONZAL~Z, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENC;A 

(PORTUGAL) 

Especializadll em cllI\fado vulcanizado, 

e todos os altigos de borrachll em gerlll 

1 
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