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caONICA DO 

Vasconcelos Carvalho e as III e IV LUBRAPEX 

Nao sei onde nem como, l:hegou ao meu 
ouvido a informac;ao de que 0 Dr. Vas
concelos Carvalhu achou que aqui nao 
se deu conta de seu esfor!;o e sacrificia, 
em vir ao Brasil, por ocasiao da ultima 
LUBRAPEX. 

Nao sei se isto e verdade. Se for, 
devo dizer que esta sua impressao nao 
es ta de acordo com a realidade. E ele 
nao estava em situac;ao de avaliar 0 

assunto, pois pouca era a sua presenc;a, 
enos quisemos respeitar as suas difi
culdades, e, asslm, resolvemos que ele 
tivesse a rnais absoluta liberdade para 
agir como bem entendia, ajudando desta 
maneira 0 seu esforc;o em vir ao Brasil. 

Nao quisemos fazer qualquer pressao, 
neste ou naquele sentido, para evitar de 
for!;ar a situa!;ao, levando em conta a 
sua saude. Quando ele nos informou de 

=------ Por -,-----:: 

b ~UC;O F=RACCAROLI 
(Vice-Pres!de fl tc do (lube Fllatelico do Bra~il) 

que tinha melhorado, e passado bem os 
dias aqui nu Rio, ficamos todas muito 
satisfeitos. Alima de qualquer assunt{) 
para consigo, havia a sua saude e suas 
possibilidades de actividaces. Pode ter 
a mais absuluta certeza de que em varias 
ocasii'ies, e ainda agora em S. Paulo; a 
sua comparencia mereceu os mals favo
raveis comentarios gerais. Todos tern a 
absoluta consciencia de seu esfor!;o e sa
crificio em favor, nao s6 da LUBRAPEX, 
como, principalmenle, do entrosamento 
luso-brasileiro, e e por isto que ea me 
dirijo a ele, porque ninguem !Ii em Por
tugal tem mais prestigio e direitos, neste 
assunto, do que ele pessoalmenti!. Dai, 
porque ja escrevi que ninguem ai esta 
em melhor situac;ao para fazer a l:nrn
pleta uniao da Filatelia de Portugal. Ele -
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-tern 0 apolo incondicional de todos os 
brasileiros. 

j'\cabo de chegar de Sao Paulo, onde 
passei cerca de 20 dias, tendo tido mui 
interessantes e intensas actividades fila
telicas, pois haviam programado duas pa
lestras filatelicas, que se realizaram na 
sede social da Sociedade Filatelica Pau
lista. Houve tambem a festa do primeiro 
aniversario da ABRAJOF - Associa!;ao 
Brasileira de Jornalistas Filatelicos - que 
constou de urn almo!;o, ao qual compare
ceram cerca de 30 jornalistas filatelicos, 
e varias personalidades de agremiaGocs 
filatelicas. 

Urn dos motivos ma;s importantes de 
minha estadia em S. Paulo foi uma in
tensa actividade em torno da possibilidade 
da Sociedade Filatelica Paulista vend!'r 
a sua actual sede social, que esta situada 
em local pouco acessivel, e comprar outro 
local, que, pel a sua 6ptima localiza!;ao, 
dara a S. Paulo uma sede social digna 
de uma cidade de 6700000 habitantes (ul
timo censo). 

Naturalmente, nestas minhas palestras, 
focalizei frontalmente a situa!;ao da fil a
telia luso-brasileira, com a suas conse
quencias e esperanGas de uma solu!;ao 
honrosa que reuna g reg 0 s e troianos. 
o assuntoempolgou a todos, com a opi
niao UNANIME sobre a uniao dos fila
telistas lusos e brasileiros, TODOS, rna!> 
TODOS, daqui e dai.. .... brasileiros e ' 
portugu-eses. Aqui, acham impossivel que 
se sobreponham interesses particulares 
aos filatelicos em geral, e ao Pais. 

o assunto ai em Portugal, somente de
pende do Cap. Lemos da Silveira, i:J.con
testavelmente 0 principal elemento da 
questao. Ele e 0 (mico elemento que 
tern em suas maos uma decisao de resol
ver honrosamente, sem vencidos nem ven
cedores, mas exclusivamente com a vit6-
ria da Filatelia portuguesa, este lamen
tolvel estado de cousas que actualmente 
se verifica na Filatelia de Portugal. Ele, 
como presidente, que exer!;a plenamente 
o seu cargo de PRESIDENTE, que paire 
acima de qualquer inclina!;ao pessoal, de 
quem quer que seja, e resolva 0 assunto 
de maneira favoravel a Filatelia de Por
tugal. Ora, quantas vezes eu tive retum
bantes vit6rias agindo desta maneira. 

No momento, nao tenho qualquer ' no-

Hcia ou informa!;aO sabre 0 andamenlo 
dRS cousas filatelicas ai em Portugal. Naa 
sei se se tentou algo sobre a LUBRA
PEX-n, vagamente rccehi informas-oes de 
que, alem da Federa!;ao, tambem 0 Clube 
dos Galitos e LUANDA. sao ::andidatos 
para organizar a exposi·!;ao. Nao tenho 
elementos para saber da veracidade desta 
noticia. Quem esta com a palavra e 
a Cap. Lemos da Silveira. Espero que 
ele pense, sozinho e lcngamente, neste 
assunto. A sua responsabilidade e ElIlorme. 
N6s desejamos a uniao de Filatelia de 
Portugal, e nao a divisao e a desuniao. 

N . do D . - Quanto Ii primeira p l rtc 
des te ar tigo, so te mos que' repetir. ao 
nosso qu erido Fraccaroli, e a todos as 
filatel isl'as bl'asileiros, que nao s6 nlio 
sentimos qualquer f alla, no Rio de Ja
Ileil'o, mas est am os p rofulld:l1lt C' nt!' gm :os 
pOl' t o da.~ as ate n r,:6~s e cal'illltos, iIl2sqlt?
cive is, de que nos vimas '·o ~ 2 a do . 

FILUMINISMO 

A fim de estudarmos as 
possibilid:l des de realizar uma 
exposic;a.o inter·socios, rogamos 
o obsequio dos interessados 
contactarem com a Dossa Sec
~a.o de Filuminis,no, Avenida 
Almirante Reis, 7°-5,°_0,°
Lisboa. 

r-Af~~;:-· 
I 
I Selos para co/ecd5es 

I COMPRA E VENDE 
I Aporlodo 13 - Telefone 856 - ElVRS 
~\ _______ f/III/tIIIW! ................ ____ ................................ ~ ....................... ,. 
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filatelia Pre-Adesiva 
Correspondencia das IIhas Adjacentes- e do LJltramar 

I Pe~ I 
fNG. MANUEL M, DE ANDRADE E SOUSA 

Sera dificil compreender a paixao dos 
verdadeiros coleccionadores, se considerar
mas a colecc;ao como uma simples reuniilo 
de objectos da mesm'il natur ~za, e ainda 
mais se a obten!;ao desses objectoti for 
folcil e econ6mica. 

Todavia, se pensarmos que, para alem 
da simples posse dos objectos, e no seu 
estudo que se encontra a faceta mais 
atractiva 'duma colec!;ao, entao 0 pano
rama, modifica - se, C ° cntusiasmo do~ 
coleceionadores tern plena justifica!;ao. 

Admitimos, portanto, que, p3ra a c;Jlec
cionaGao de marcas filatelicas pre-adesivas, 
se torna indispensavel a posse do maior 
numero rossivel de elementos que per
mita 0 seu estudo e eonseqlle:lte inter
preta!;ao. 11: com essa finalidade que abor
dam as 0 assunto em epigrafe. 

As cartas das Ilhas Adjacentes e do Ul
tramar, urn as eram marcadas na -origem, 
quanclo entregues pelo rem2tente nas i'S

ta!;oes do Correio loems. 
Exemplos : «CABO VERDE», «MACAOI 

ICORo l\1i\R1TIMO», «MADEIRA», «AN-

GRA", «CORR.a D'ANGRA", "SAO MI
GUEL", «CORREYO DA B .• ,. , «CORa DO 
R DE JAN.a» . 

Outras, quando entregues directamente 
nos navios, eram marcadas no destin~. 

Exemplos: «CORa MAR1TIMO», «ILHAS,.. 
Qualquer que fosse a modalidade, as 

marca!;oes eram necessarias para indicar 
que, de entre as varias classes de cor
respondencia, se tratava de cartas das 
Ilhas Adjacentes ou do Ultramar, e como 
tal sujeitas ao pagamento de certas taxas, 
fixadas pelas disposi!;oes legais. 

11: aqui devido urn esclareeimpnto: os 
carimbos "CORREYO DA B .• ,. (Correio 
da Baia) e "CORa DO R. DE JAN.a" 
(Correio do Rio de Janeiro), eram apostos 
por esta!;oes do correia brasileiro, e foram 
utilizados antes da independencia do Bra
sH (1828); por isso lhes fazemos refprencia 
nas presentes notas, ao tratarmos de car
tas do Ultramar. 

Ap6s a sua independencia, 0 Brasil tor
nOll-se, em rela c;ao a Portugal, pais es--

A Federa~ao Portuguesa de Filatelia 

rasponde sabre a « Lubrapex-70» 
Quando este numero da nossa revlsta estava Ji com plata

menta composto, recebemol, da 0 I re cOlo da fade r a 0 I 0 
Portuguesa de FUatelll, um offolo a um longo processo sobra a 
« LUBRAPEX· 70., que nos e absolutamante Impossfvel publlcar 
neste numero, pelo que tar6 de flcar para 0 pr6xlmo. Do facto, 
padlmos desculpa IIquala Dlrecolo a aos nossos prezados laltoras. 
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por esta!;oes do correia brasileiro, e foram 
utilizados antes da independencia do Bra
sH (1828); por isso lhes fazemos refprencia 
nas presentes notas, ao tratarmos de car
tas do Ultramar. 
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A Federa~ao Portuguesa de Filatelia 

rasponde sabre a « Lubrapex-70» 
Quando este numero da nossa revlsta estava Ji com plata

menta composto, recebemol, da 0 I re cOlo da fade r a 0 I 0 
Portuguesa de FUatelll, um offolo a um longo processo sobra a 
« LUBRAPEX· 70., que nos e absolutamante Impossfvel publlcar 
neste numero, pelo que tar6 de flcar para 0 pr6xlmo. Do facto, 
padlmos desculpa IIquala Dlrecolo a aos nossos prezados laltoras. 
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trangeiro, e, ness :! qualidade, as suas car
tas passaram a receber a : hegada os 
varios tipos de marcas de entrada e as 
taxas correspondentes as Vari3S classes 
de correspondencia estrangeira. 

o Estado, apos tel' chama do a si a 
administrac;ao do Correia (16 de Man ;o 
de 1797), promulgou, em 20 de Janeiro 
de 1798, 0 Alvara de Creac;ao dos Cor
reios Maritimos, do q:.lal transcreve:nos 
o seguinte: 

VI - ~Sendo necessano es tabelc<, :!r 0 

pre!;o que deve pagur c!lda Carta, que 
se enviar pelob Paquetes, assim nes te 
Reino como no Brazil; Ordeno, que em 
Lisboa, enos Port;)s do Brazil, aonde fo
rem os Paquetes, pOl' cada Cart'i que 
pezar ate quatro Gitavlls inclusivamente, 
se pague oitenta reis; pelas que ex ce
derem 0 clito pezo ate seis oitavas, se 
pague cento e vinte reis; peilis qu~ P ,1S
sarem de seis oitavas ilte oito, se pague 
cento e sessenta reis ; e pelas que pezarem 
mais de oito oitavas, assim co:no pE'los 
ma~os, papeis, e Vias, se pague a razao 
de cento e sessenta reis por on!;a». 

XIII - «Attendendo aos perj'.lizos qU;! 
igualmente experimentao os Mells V3S

sallos, moradores nas Ilhas til Madeirtt, 
e dos Ac;ores, pela falta de seguranc;a. e 
arrecadac;ao na remessa das suus Cartas: 
Manda que as Juntas da Fazenda, e Go
vernadores deBas cumprao do mesmo 
modo tudo quanto Determino neste A1vani 
a respeito dos Correios da America, fazen
do- ~c a comunica~ iio pelo~ Navjo~ Mer
cantes, em quanto se nao est:!bE'll'cem Pa
quetes proprios». 

XIV - «As Cartas das referidas Ilhas 
pagarao de porte, tanto neste Rein;;, como 
nas mesmas Ilhas, a :netade da taxa, que 
Determino se cobre pelas Cartas da Ame
rica; e os Navios Mercantes, que forem, 
ou vierem das ditas Ilhas, praticarao 0 
mesmo que Deter:nino para os do Brazil». 

Em rclac;ao ao 3rtigo XIII, os paquetes 
proprios promctidos s6 foram estabele
cidos em 1821, como pass amos a vel'. 

o Diaria :to GOt. ~j· '10 , n.O 168, de 18 de 
JUlho de 1821, publica a Sessao 135.3 das 
Cortes realizadas na vespera ; :Ja parte 
que nos interessa, e do seguinte teor: 

« . . . . . . 0 Sr. Vasconcellos C0mo Mem
bro da Commissao da Marinhtl f,=z a ex
posi!;ao da Proposta do antigo Ministro 

da ,Marinha, sobr~ 0 estabelecimal1to dos 
Correios para as Ilhas, com a qual se 
conformava a Commissac., <Jltcra:ldo so
mente que aos Passag<!iros se Ilao de 
de comer por conta do Est3do, e que se 
admittao tambem Passageiros de Con
vez .. .. » 

Como consequencia, foi publicado no 
Dial'io do Govarll~, n." 174, de 25 de 
Julho de 1821, 0 seguinte decreto: 

«Manda El-Rei pela SecrE'taria de Estado 
dos Neg6cios da lVIarinha, e do Ultra mar, 
participar a Junta clo Comm ercio, para 
ser publico it Pra~a de- Lisboa, que do 
1.0 de Agosto inclusive pOl' Clia nte, sahini 
em os prim€iros dias dl' todos os meZe": 
um CorrC!io Maritimo para as nha~ da 
Madeira e dos A!;ores, tocando a do Faiai, 
S. Miguel e Terceira, l evando cunforme 
a sua ('apa cidad~, mal as de Cartas, e 
encome:ldas segundo os prc~os estabele
cidos, assim como Passageiras, os quais 
deverao sustentar-se it sua custa, pagando 
para diminuir as dcspezas dos menciana
dos Correios, as quantias seguintE's : para 
a Madeil"a 15$000 r eis ; para os A~ores com 
escala pela Madeira, 24$OOG; e clos Ac;orC!s 

(MR. CORK) 

WELCOMES you at 

CASA DAS 
CORTI<;AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTE'~S 
M.mbtr af Partulu,,, 
Chamb.r af CammerDi RET A I L E R B 
4 - 6 - RUI da Elcola Pollt6cnlci - B -10 

Talafone 325858 
Tllellrama.: ISOlANTES 

LISBON - PORTUGAL 
WONDERFUL COllECTION 
OF CORK PECll TIE 

I AMERICAN EXPRES. CREDIT CUDS HONOURED HERE 
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para Lisboa 20$000 Nis indo em lugares 
proprios d~ acomodar offictais, e podendo 
cadapum levaT cama e bahu: Em os 
Navios que tiverem coberta poderliol ir 
os Passageiros pOl' metade des pre~os 
acima estipulados. 

Palacio de Queluz, em 24 de Julho de 
1821 = Joaquim Jose Mont€iro Torres». 

Os navios destinados a este Servi~o 
foram inicialmente 05 brigues «Nimpha" 
e «G16ria.:o, e mais tarde «Amazona», 
«Treze de Maio» e «Infante D. Sebasti1io:. 

Para se ficar com uma ideia do tipo 
de embarca~ao em que as malas eram 
transportadas, vemos na figura 1 um de
senho esquematico dum brigue. 

de Angola, 0 Alvara de 20 de Janeiro e 
as Instru~oc!s de 26 de Fevereiro de 1798, 
com oficio do seguinte tear: 

«Querendo Sua M3gestade estabelecer a 
seguran!;a e reg~arid.ade da correspond~n
cia entre este Reino a 0 Brasil, foi Ser
vida dar a esta respeito as provid€mcias 
que constlio do Alvara de vinte de Ja
neiro do presente anna; e como hum dOif 
principaes fins deste Estabelecimento he 
a seguran~a e boa arrecada~lio na remessa 
das cartas, e esta providente Disposi~lio 
se deve extender a todos os vassallo;; de 
Sua Magestade, he a Mesma Senhora Ser
vdia mandar rametter a V. S.- 0 exem-

Fig. I 

Era um navio de v·ela, de pano redond'l, 
com dois mastros, cada um dos quais 
com dois mast are us e arma papafigos, 
gaveas, joanetes, sobres e ainda urn 1a
tino quadrangular no mastro da reo Tem 

' gurupes e 0 correspondentE' velame. 
o Alvara de Crea!;lio dos Correios Ma

ritimos, na parte do Ultramar, fala apenas 
do Brasil, ao tempo ainda nao inClepen
dente. 

Mas desde logo houve a inten~ao de 0 
estender a outros Qomfnios ultramarinos, 
como e 0 caso de Angola; de facto, em 
23 de Mar~o de 1798, D. Rodrigo de S.::.usa 
Coutinho, Ministro e Secretaio de Estado 
dos N eg6cios da Marinha e Dominios Ul
tramarinos, remete a D. Miguel Ant6nio 
de Melo, Governador p Capitlio General 

plar incluso do referido Alvara com as 
respectivas Instru~oe;; que se mandarlio 
a todas as Capitanias do Brasil, e Ordena 
a Mesma Senhora que V. S.a ponha em 
execu~ao 0 dito Alvara e Instru!;oes na
quella parte em que poder ser applicavel 
nesse Reino: advertindo qua os Portes 
das Cartas que for em deste Reino devem 
ahi ser regulados por ora pe10s mesmos 
pre~os estabelecidos no Alvara para as 
cartas do Brasil, e 0 mesmo se entendera 
com as que vierem desse Reioo. 

Deos Guarde V. S.8. 
Palacio de Que1uz em vinte e tres de 

Mar!;o de mil sette centos noventa e 
oito. = » 
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·ciar ao Reino de Angola que Sua Ma
gestade 

chouve outro sim p.. bem Ordenarme 
p.- Avizo do Ministro e Secretario de Es
tado dos Neg6cios da NIarinha e Dominios 
Ultramarinos de vinte e tres de Marco 
pr6ximo preterito que a Legislacao do 
ci.tado Alvara, e Instruccoens se esten
desse a este Reino em tudo que fosse 
a elle aplicavel ... ,. 

publica, em 7 de DezE'mbro de 1798, 0 

cB8I!ldo por que se estabeleceo 0 cOn-eyO», 
que e, na verdade, 0 1.0 Regulame:lto 
do Correio de Angola. 

Em rela(;ao ao Estado da indh, e tam
bem com data .de 23 de Marco de 1798, 
o mesmo Ministro D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho comunicou ao Governador Geral 
deste Estado, Francisco Ant60io da Veiga 
Cabral, que Sua Majestade a Rainha 
D. Maria I, por Alvara d~ 20 de Janeiro 
do memo aoo, maodc.u estabelecer 0 Ser-

vico do Correio entre p.ortugal e Brasil. 
e por isso, ordenava que foss em tra:J.S
mitidas ao Governo deste Estado as i.i1l1-

trueoes que regulamentavam 0 mesmo ser
vico, a fim de serem postas em exe
cucao oeste Estado, os mesmos diplomllil, 
na parte apli::avel. 

(ConcZui 'no pr6ximo numero). 

PORTUGAL - UL TRAMAR 
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BaM SENSa E SELOS PROIBIDOS 
Palo 

Dlt CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO 

A Exposicao PORTO 70, organizada pela 
Associaeao Pcrtuguesa de Filatelia Tema
tica, que recentemente se realizou oa 
capital do Norte, proporcionou, para alem 
das repercussoes ja conhecidas, a defini
cao de atitudes de born senso, equilibrio 
e probidade filatelica, que mais se ouvem 
apregoar do que praticar. E dai nos 
parecer que se ha-de fazer 0 devide re
gisto, e dai ser mister faze-las realcar. 
Estamo-nos a referir as coleccoes expos
tas, e que incluiam selos dos tais que a 
Federaeao Internacional de Filatelia ba
niu dos certames filatelicos, na sua accao 
(louvavel na intencao e na generalidade 
da acelio) de nos defender das emissoes 
abusivas de certos paises. 

Estamo-nos a referir ao criterio adoptado 
pelo juri de nao desclassificar mas assi
nalar os selos proibidos, e advertir os 
expositores, estamo-nos, especialmente, a 
referir a iniciativa de publicar, a lista 
os selos proibidos, trazendo a lume i:l
formacao praticamente inacessivel. 

A PORTO 70 nao . se efectuou sob a 
egide federativa, e do seu regulamento 
nao constava qualquer integracao nas nor
mas gerais da F. I. P. para CE'rtames 
do genero; 0 juri podia ter simples
mente ignorado a questao dos selos proi
bidos, e ninguem, legitimamente, the po
deria levar a mal por isso. Mas resolveu, 
como ja se explicou, encontrando um 
caminho feliz e bern diferente de outro.; 
recentes de triste mem6ria, sem por i'5S0 
deixar de preparar a subordinacao futura 
a regulameotaeao gera!. 

Estando, como e evidente, divididas as 
opinioes acerca da forma como se tem 
desenrolado a ac!;ao aa F. I. P. neste 
campo, incluiu 0 catillogo da cxposicao 
urn comentario com snge.;toes para uma 
solu!;ao conciliat6ria e poaitiva. 

E, para nao fica rem duvidas, publicou-se 
a lista dos selos proibidos. 

Isto e born senso, isto e positivo, isto 
e de lliatelistas ad'.lltos a construir 0 
futuro da filatelia nacional. Nao vale a 

(ox-director da Federe~i!.o Portuguesa de Pllatella) 

pena, aqui, discutir se outrem deveria 
ja ter dado publicidade a lista dos selos 
excomungados, nem admitir melindre por 
invasao de terceiros em funcoes nao de
sempenhadas, 0 que lOtercssa realcar e 
que se transformou uma situaeao de pJ
tencial desuniao (os antecedentes mostram 
que assim serial numa oportunidade para 
esclarecer, ensinar e construir. 

Mas impoe-se completar 0 trabalho. 
o catalogo ,-Ia · cxposiC!io teve uma divul
gaeao restrita, e parece de interesse geral 
difundir 0 mais possivel a lista dos selos 
proibidos. Para isso, n e n hum a outra 
publicacao filatelica pod~ra supersr 0 Bo
tetim do Ctub z Filatetico de Portugal, e 
estamos em crer que nao negara estas 
colunas a list3 refertda, que a Federacao 
Portuguesa de Filatelia confirmaria e co
mentaria. 

E assim teriamos preenchida uma la
cuna lamentavel, que e 0 desconheci
mento do assunto pela maioria dos fila
telistas, por falta de fonte de informacao 
clara, completa e oportuna. 

Nao se esqueca que 0 espirito da int .r-' 
dieao de certos selos por parte da F. 1. P . 
e, sem restricoes, no se.1tido da def es 'l 
dos filatelistas contra abusos dos paises 
emissores, e 0 facto de 0 criterio de 
inclusao nas clistas negras:t nao ser uni
forme, nao desvirtua, s6 por si, a ideia. 

.: ............ At1W,.;.~ ....... .... --...-....---...------.... I. 
I C 
I Selos de Portugal, Ultramar e Es-

trangeiro. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material filat6lico 

BASTOS ,. CAMPOS, L.D. 
R. MARl A ANDRADE,55-Te/ef. 834108 

LISBOA -1 (PORTUGAL) 
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BaM SENSa E SELOS PROIBIDOS 
Palo 

Dlt CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO 
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(ox-director da Federe~i!.o Portuguesa de Pllatella) 
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.: ............ At1W,.;.~ ....... .... --...-....---...------.... I. 
I C 
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BASTOS ,. CAMPOS, L.D. 
R. MARl A ANDRADE,55-Te/ef. 834108 

LISBOA -1 (PORTUGAL) 
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BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 

CAR/MBO COMEMORATIVO 

dOl 25 anol de uma ravlsta fllatille. 
A propos ito, 0 proximo 25.' aniversario do 

"Bo/etim do C/ube Filatelico de Portugal" 

.-------- Pelo --------... 
EMBAIXADOR GEORGES ARGYROPOULOS 

o nosso ilustre colaborador Embaixador 
Georges Argyropoulos publicou, no ultimo 
nllmero do Notfcias Filatelico, 0 exce
lente artigo que, com a devida venia. 
transcrevemos, agradecendo-Ihe a parte fi
nal, a lembrar, muiro gentilmente, 0 pr6-
ximo 25.0 aniversario da ptlblicafiio da 
nossa revista, Boletim do Clube Pilatelico 
de Portugal : 

-Entre os diferentes auxiliares utilizados 
peJos filatelistas, 0 cat~ilogo de selos e a 
revista filateHca, desempenham tarefa de 
importancia preponderante. 

o primeiro, e um orientador escrupu
loso e um conselheiro de confian!j'a, e a 
revista, um amigo desinteressado e um in
formador preciso. Ambos alias se com
pletam mutuamente. 

o catalogo, sem ter pretensoes de se 
equivaler a uma encic1opedia, nem mesmo 
a manual filatelico, constitui no en tanto 
um instrurnento valioso, que serve, prin
cipalmente, para apresentar urna c1assifica!j'ao 
exacta quando da montagem de colec!j'oes 
de selos, avalia!tao das mesmas e a pre
ven!j'ao de nao inc1uir nos objectos desti
nados a competir em certames filatelicos, 
selos, considerados pel a Federa!j'ao Inter
nacional de PilateHa (PIP), especulativos, 
indesejaveis ou abusivos. 

Quanto a revista, trata-se de um ver
dadeiro amigo, que visita pontualmente 0 

coleccionador, conforme a data de publi
ca!j'ao estabelecida para cada uma das mes
mas, quer uma vez por semana ou quin
zena, quer mensalmente ou de do is em 
dois meses, trazendo-lhes noticiario, ser
vi!to de novidades, anilllcios de comercian
tes, pedidos de permutas e correspondencia 
de filatelistas, proporcionando-Ihes tambem, 

atraves das cr6nicas, artigos da especiali
dade e cdticas, a possibilidade de enrique
cirnento dos seus conhecirnentos, de forma 
a poder alcan!j'ar 0 nlvel de autentico fila
telista, no sentido real da palavra.. 

Porem, a tarefa de editor de revista fila
telica e complexa e nada facil. Implica 
luta continua, contra inumeras contrarie-
dades, que se opoem ao prosseguimento 
normal da sua actividade, que 56 com es
for!to arduo, dedica!tao, fe e amor a pro--... ----......... ,.....,.. ............ ~ ......... ~----------....... ~ I .. 

I 
TOOO 0 COLECCIONADOR PORTUGUtS DE 

SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 

I AEREO DEVE FILIAR-SE ~O 

I Clube Filatelico 
I de Portugal 

REPRESENTANTE NO NOSSO PAis DA 

I 
I 

Federation Internationa/e 
des Societes 

Aerophilafeliques 
ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA 

MUNDIAL, DEFUSORA DOS 
INTERESSES 

001 AEROFILATELISTAS DE TODAI 
AS LATITUDES .,:-----.-.,-------, 



8 

I 

BOLETIM DO CLUBE; FILAT£LICO DE PORTUGAL 

Selos de: 

RUA OA TRINOAOE, 5 _1.0 Ot.O 

APRRTRDO 2690 - TElH. 3671 33 

LlSIOA 2 

PORTUGAL • ULTRAMAR • ESTRANGEIRO 

1 

I 
j 
l 

I 
I 
I 
I 
I 

, I 
I 
I "'1------------------........,----.......,--.-.... -.............·-------,· 

1 
I 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 

CAR/MBO COMEMORATIVO 

dOl 25 anol de uma ravlsta fllatille. 
A propos ito, 0 proximo 25.' aniversario do 

"Bo/etim do C/ube Filatelico de Portugal" 

.-------- Pelo --------... 
EMBAIXADOR GEORGES ARGYROPOULOS 

o nosso ilustre colaborador Embaixador 
Georges Argyropoulos publicou, no ultimo 
nllmero do Notfcias Filatelico, 0 exce
lente artigo que, com a devida venia. 
transcrevemos, agradecendo-Ihe a parte fi
nal, a lembrar, muiro gentilmente, 0 pr6-
ximo 25.0 aniversario da ptlblicafiio da 
nossa revista, Boletim do Clube Pilatelico 
de Portugal : 

-Entre os diferentes auxiliares utilizados 
peJos filatelistas, 0 cat~ilogo de selos e a 
revista filateHca, desempenham tarefa de 
importancia preponderante. 

o primeiro, e um orientador escrupu
loso e um conselheiro de confian!j'a, e a 
revista, um amigo desinteressado e um in
formador preciso. Ambos alias se com
pletam mutuamente. 

o catalogo, sem ter pretensoes de se 
equivaler a uma encic1opedia, nem mesmo 
a manual filatelico, constitui no en tanto 
um instrurnento valioso, que serve, prin
cipalmente, para apresentar urna c1assifica!j'ao 
exacta quando da montagem de colec!j'oes 
de selos, avalia!tao das mesmas e a pre
ven!j'ao de nao inc1uir nos objectos desti
nados a competir em certames filatelicos, 
selos, considerados pel a Federa!j'ao Inter
nacional de PilateHa (PIP), especulativos, 
indesejaveis ou abusivos. 

Quanto a revista, trata-se de um ver
dadeiro amigo, que visita pontualmente 0 

coleccionador, conforme a data de publi
ca!j'ao estabelecida para cada uma das mes
mas, quer uma vez por semana ou quin
zena, quer mensalmente ou de do is em 
dois meses, trazendo-lhes noticiario, ser
vi!to de novidades, anilllcios de comercian
tes, pedidos de permutas e correspondencia 
de filatelistas, proporcionando-Ihes tambem, 

atraves das cr6nicas, artigos da especiali
dade e cdticas, a possibilidade de enrique
cirnento dos seus conhecirnentos, de forma 
a poder alcan!j'ar 0 nlvel de autentico fila
telista, no sentido real da palavra.. 

Porem, a tarefa de editor de revista fila
telica e complexa e nada facil. Implica 
luta continua, contra inumeras contrarie-
dades, que se opoem ao prosseguimento 
normal da sua actividade, que 56 com es
for!to arduo, dedica!tao, fe e amor a pro--... ----......... ,.....,.. ............ ~ ......... ~----------....... ~ I .. 

I 
TOOO 0 COLECCIONADOR PORTUGUtS DE 

SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 

I AEREO DEVE FILIAR-SE ~O 

I Clube Filatelico 
I de Portugal 

REPRESENTANTE NO NOSSO PAis DA 

I 
I 

Federation Internationa/e 
des Societes 

Aerophilafeliques 
ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA 

MUNDIAL, DEFUSORA DOS 
INTERESSES 

001 AEROFILATELISTAS DE TODAI 
AS LATITUDES .,:-----.-.,-------, 



10 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL -fissao, podem set' supet'a~3:s e 0 fim pre-
t~ndido, alcan~ado com eXlto. . 

No dia 7 de Novembro de 1970, a revlsta 
filatelica quinzenal alema Die Sammle,'
-Lupe, completou 25 anos de existencia, 
o acontecimento foi assinalado por uma 
festa de homenagem prestada ao seu Di
rector 0 Sr. Emil W. Mewes, em Dussel
dorf, 'que reuniu ma~s de 100 convidad~s 
de categoria, personalldades, todas ~lasl . h
gadas a filatelia e a Imprensa Fllateltca, 
muitas das quais idas do Estrangeiro para 
assistir a reuniao. 

A Administra~ao da Empresa dos COrL'eios 
e Telecomunica~oes consentiu, por ocasiao_ 
do jubileu da revista, a utiliza~ao dum 
I;arimbo postal comemorativo, de desenho 
muito bem proporcionado, e de aspecto 
agradavel. 0 proprio Ministro das Comu
nica~oes dirigiu a entidade aniversarianto 
ilma mensagem calorosa de felicita~oes, enal
tecendo a obra da revista, a qual contri
buiu, pelo seu trabalho feliz de divulga~ao 

e de crftica construtiva, para 0 melb~r 
conhecimento do selo postal e da hist6-
ria dos Correios. 

As revistas filah~licas portuguesas 
nao podem, por enquanto, registar 
tanta longevidade, apenas com a hon
rosa excep~ao do Boletim do Clube 
Filatelico de Portugal, que comemora 
no ana corrente 0 seu vigesimo quinto 
aniversario de existencia. Estamos con
vencidos de que nada sera omitido da 
parte das Agremia~oes Filatelicas, dos 
filatelistas e das entidades oficiais, para 
assinalar condignamente e com brilho 
este jubileu, que marca uma memo
ravel data na Hist6ria da Filatelia por
tuguesa.» 

~~~~~~..-w-----~------------l 

FILATELIA EUGENIO llACH, S. l. 
atrav~1I das lIuall ofertu quinzenaill, oferece-Ihe : 

&I Seloll clAslicolI. 

:: S~rie. modernas de todo! Oil pallell . 

:: Novidadell mundiais. 

:: Artigos filat~Ucos. 
:: Servl~o de assinaturas de novas emissi5es de todos 

as pallell ou temall . 

Tudo is to encontrari V. nas noslas olertas que. contra 
pedido, 

remetemos gratoitamente 

B8creva-n08 hoje mesmo soUcitando 0 8en envlo 

I 

I 

I FllATEllA EUGENIO LlACH, S. L. I 
Fundada em' 19I 5 I 

Av. del Generali8imo, 498 BARCBLONA,15 (S8panha) 

,~ ....................................... -------.................. ~---- .... ~-------------------""""''''''''''''''----''''''' " 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Dr. Antonio Fragoso -
Uml .. uestlo antlga. Elementos nOYDI lobre 0 carlmbo CHACIM 

,.------- Pelo -------_ I DR. A. J. DE V ASCONCELOS CARVALHO I 
o Sr. Dr. Antonio Fragoso e antigo e muito 

ilustre colaborador desta revista, escritor pro
ficuo e muito notavel, com dezenas de traba
lhos publicados sobre Filatelia, e, mais espe
cialmente, sobre Marcofilia, do qual, ainda 
recentemente, tivemos a lwnra de publicar um 
excelente trabalho. 

Pouco tempo antes da fractura que sofre
mos, e em resposta a mensagem nossa, 
recebemos uma carta do Sr. Dr. Antonio 
Fragoso, in&icando-nos alguns dildos sobre uma 
questao que com ele tivemos em 1954. Por 
tais dados, e designadamente por transcrir;Oes 
de cartas de entao, que niio guardcimos, nada 
nos custa aceitar que 0 Sr. Dr. Ant6nio 
FTagoso tenha tielo raziio naquela questao, 
que andava d volta do Catalogo G6mis entlio 
editado em Espanha. ' 

Portanto, _e com villa satis/ar;iIo que aqui 
registmnos a -Taziio daquele Sr. Dr. AntOnio 
Fragoso, poT quem nunca deixdmos de ter a 
alta considerar;iio que, sob todos os aspectos, 
e, principalmente, como filatelista excepcio
nalmente sabedor e competente, ele sempre 
nos mereceu e merece. 

o Sr. Dr. AntOnio Fragoso, membro da 
Lista dos Filatelistas Eminentes, e que actual
mente e ilustre Vice-Presidente da Federar;lio 
Portuguesa de Filatelia, a pr0p6sito de uma 
pergunta par n6s formulada, numa das nos
sas cronicas do iDiario de Lishoa, sobre 0 
carimbo Chacim, d qual, alias, ;d tinhamoi 
encontrado resposta num catcilogo portugues, 
enviou-nos, rapida e muito gentilmente, as 
notas que em seguida publicamos: 

p-------- Pelo --------I DR. ANT6NIO FR.-\GOSO I 
Conhecido nas seguintes cores e datas: 
Vermelho: Out. de 1853 (Visto numa 

carta unita); 
Preto: De Fev. 1856 a Junho 1858. 
Um dos me us exemplares, em carta in

teira, esteve jj§ exposto no "PORTO 68» e 
na .SEIA 69". 

ELEMENTOS .. , BIOGRAFICOS 

1818 - No Mappa dos Correlos Assistentes, 
impresso neste ano, nao se enconlra 
Chacim nem Macedo de Cavaleiros. 

1843 - Em lista manuscrita dos Correios 
Assistentes, datada de 25 Fev. 1843 
(Arq. da Adm. Geral) tambem nao 
figuram nem Chacim nem Macedo. 

1852 - No Mapa das direcc;oes de correio, 
anexo ao Dec. de 27 de Outubro, 
aparece: 

DirecIWoes DelegaIWoes 

179 - CHACIM ........ .... .. ·1 ~~~douro (1) 

1863 - Em 24 de Agosto, a direcc;ao CHA
CIM transferiu-se para Macedo de 
Cavaleiros (Veja 100 Anos do Selo 
do Correio Portugues, pj§g. 95). 

1869 - No Mapa das Direcc;oes de Correio 
anexa ao Dec. 12 de Novembro, opa
rece 

Direc,.oes 
113 - Macedo de Cavaleiros 

Delega,.08. 
IChacim 
llzeda 
Mogadouro 

(1) No Mapa de 1852, niio aparece Ma
cedo de Cavaleiros, sem sequer como dele
gar;ao. 
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p-------- Pelo --------I DR. ANT6NIO FR.-\GOSO I 
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ELEMENTOS .. , BIOGRAFICOS 
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Dr. Manuel Joaquim 
Rodrigues 

Esteve em Lisboa, durante duas semanas, 
o Dr. Manuel Joaquim Rodrigues, lIustre advo
gado portugues residente no Rio de Janeiro, 
onde goza do maior credlto profisslonal, eco
n6mico e social. 

o Dr. Manuel Joaqulm Rodrigues reuniu, 
no seu escrit6rio de Lisboa, um grupo de 
leUS amigos, para entregar ao nosso amigo 
Sr. Fernando de Matos a medalha de prata 
do Liceu Literario PortuguAs do Rio de Ja
neiro. Entre os presentes, 0 nosso director, 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Carlos 
de Barros Queir6s, representante de 0 Globo 
• do Mundo Portugues, e presidente da Asso
cia~ao dos Jornalistas Estrangeiros em Por
tugal, Xara Brasil, director da Varig, e mais 
uma dezena de portugueses ligados ou sim
plesmente amigos do Brasil. 

Servidos whiskies e aperitivos, 0 Dr. Ma
nuel Joaquim Rodrigues convidou 0 seu co
lega Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho a 
proferir algumas palavras sobre 0 homena
geado e sobre os motivos daquela reuniao, 
pelo que 0 nosso Director, absolutamente 
surpreendido e de Improviso, falou longa
mente sobre as qualidades de Fernando de 
Matos, seguidamente dos presentes, e depols 
do Dr. Manuel Joaquim Rodrigues, como 
Advogado, como presldente da grande em
presa brasileira COPEL, Companhia Predial 
Penafiel, como dirigente do Elos Clube ~o 
Rio de Janeiro, e como secreta rio garal da 
prestigiosa Federa~ao das Assocla~oes Portu
guesas e Luso-Brasileiras, tambem do Rio de 
Janeiro. 

Usaram tambem da palavra os Srs. Carlos 
de Barros Queir6s, Fernando de Matos, Xara 
Brasil, etc. 

Nessa noite, 0 Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho ofereceu ao Dr. Manuel Joaquim 
Rodrigues, no Gremio Literario, um jantar a 
que assistiram outros convidados. 

Imposto de transac~fjes 
e -comerciantes de selos 

Publicamos, no 71OSS0 nzimero anterior, 
flm parecer fUr/dico do Advogado Dr. A._ J. 
de Vasconcelos Carvalho, como elementa 
complementar de uma exposifiio que, em 
nome dos comercialltes de selos, 0 Clube 
Filatelico de Portugal apreslmtou as instan
cias superiores, sobre 0 imposto de tran
sacfoes fixado em 20 %, que entiio se 
entendeu e entende niio dever abranger or 
comerciantes de selos. 

Posteriormente, em anexo do Decreto
-Lei n.o 653/70, fOi publicada a . lista C. 
de mercadorias que ficara a fazer parte do 
C6digo . 1. Antigllidades, raridades e obiec
tos de colec foes, ou qllaisquer mercadorias 
transaccionadas como t !lin. 

Claro que fa e algl/ma coisa, mas, quanto 
aos selos,_ a maior parte deles modernos, 
menno actuais, muito longe do que seria 
fusto, e conti7lftamos aguardalldo. 

Embaixador 
Georges Argyropoulos 

Do nosso ilustra colaborador a querido 
Amigo Embalxador Georges Argyropoulos, 
publidmos, no ultimo numero, um artigo ver
dadeiramente notavel, uA Filatelia ao servi~o 
da reeduca~ao das crian~as.. Vale a pena os 
nossos s6cios e leitores voltarem a pegar 
nesse numero de Janeiro, para lerem ou ra-
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lerem, e meditarem, em quanto se Ie em tal 
.. rtigo, contendo opinioes de alguns dos maio
res especialistas polacos. 

E um grande artigo, apenas em duas pa
ginas. E n6s pensamos entao, e dissemos ao 
Jose Rodrigo Dias Pere,ra: - Nao havera um 
filatelista generoso, niio havera uma Funda
~iio que se disponha a fazer uma grande 
tiragem, em papel barato, para largamenta 
sar distribufdo por todo 0 Pafs, escolas, pe
dagogos, medicos, etc., trabalho tao sabio e 
tiio sensato? I 

Dr. 
de 

Carlos Freire 
Oliveira 

Depois da sua natural palestra do dia 13 
• nOite, sobre .Cancro e luta-anticancerosa, 
integrada nas muito valwsas . Primeiras Jor
nadas TematicasN, brilhantemente realiza
das pelo Clube Filatelico de Portugal, com 
o patrocinio da Federafilo Portuguesa de 
Filatelia, e na qual 0 Dr. Carlos Freire de 

Oliveira dominou campletamente 0 assunto. 
e tanto no ponto de vista filatelico, como 
no cientifico, tivemos ocasiiio de passar 
parte dll noite com 0 distinto medico, actual
mellte assistente em Coimbra, que foi um do& 
motivos principais da nossa conversa, e 0 

qual se prepara para prolongado estagio 
em Paris, decerto como pr6logo de um. 
carreira qlle augur amos cheia de triunfos. 

II AssociacClo Brasileira 
de ;ornalistas Filatelicos II 

Pelo nosso Amigo Americo Tozzini, tomil
mos conhecimento da recente cria~ao da 
cAssocia~ao Brasileira de Jornalistas Filate
licos. (ABRAJOF), da qual, dias depois, outro 
querido Amigo, 0 Dr. Romano Caldeira CA
mara, nos enviou urn exemplar fotocopiado 
do estatuto. Claro que ficamos inteiramente 
ao dispor da novel associa~ao, onde contamos 
com tantos e tao queridos Amigos, aos quail 
aqui deixamos apertados 'abra~os. 

Concurso para a eleic;ao dos mais belos selos 
emitidos em Portugal Continental 
e Ultranlarino em 1971 

Foi registado na devida altura 0 inusi
tado sucesso obtido pela elei~ao do mais 
belo selo emitido para 0 Continente e 
para 0 UItramar Portugues, ,em 1969-
feliz iniciativa do Programa FILATELIA; 
da Emissao Nacional. 

o apoio oficial, os numerosfssimos votos 
recebidos, as palavras congratulat6rias, le
varam 0 mencionado programa a dar con
tinuidade a iniciativa, e, pel a 2.8 vez 
no nosso Pais, prom over a elei~ao dos 
mais belos selos -emitidos em Portugal 
Continental e UItramarino, desta feita em 
1970. 

A organica Sera em tudo semelhante a 
do ano anterior. Alias, muitb facil. Cada 
concorrente nao tern mais do que enviar 
urn postal ou carta, nomeando qual 0 

selo do Continente entre os emitidos em 
1970 que considera mais belo, e qU31 0 
selo do UItramar emitido no mesmo pe
rlodo que acha, tambem, mais belo. 

No entanto, os participantes poderao 
mencionar apenas 0 do UItramar, c,u 0 do 
Continente. Na certeza de que apenas 
devem escolher no maximo dois selos: um 

das Proviilcias UItramarinas, outr~ da Me
tr6pole. 

Tambem e indispensavel referir expli
citamente a que serie pertence, e qual a 
taxa. 

Portanto, elege-se 0 sel0, e nao a serie: 
E 0 caso p~r exemplo, dos selos da 
mesma serie cujo desenho _e Unico para 
todos os valores. Os participantes terAo 
de indicar a taxa do selo que considera 
digno de vencer. 

Convidam-se, pois, todos os filatelistas. 
a elegerem os sucessores do selo de 1$00 
da 'serie comemorativa do V Centenarto 
do Nascimento de Vasco da Gama e 
do de $50, da serie - cumemorativa do 
IV Centenario de Camoes na nba de Mo
~ambique, emltido, como e 6bvio, para 
esta Provincia. 

Hfl numcrosas e valiosas lembran~8S 
para distribuir entre os votantes. 

Toda a correspondencia deve ser enviada 
para Emissora Nacional, Programa FILA
TELIA, Av. Eng.o Duarte Pacheco, 5-
LISBOA. 
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.-------- Pelo -------... 
DR. ANTONIO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 

A tao escassa bibllografia filatelica por
tuguesa viu-se enriquecida com duas obras 
notaveis, que muito nos apraz apreciar. 

Embora de valor desigual pela profun
didade com que os assuntos, alias dife
r"entes, ali sao tratBdos, constituem ambas, 
do mesmo modo, livros que devem estar 
na estante dos filate1istas, para consults 
e orienta!;ao. 

Queremos referir - nos aos «lNTEIROS 
POSTAIS DE PORTUGAL ElL HAS 
ADJACENTES», <'to Sr. Brigadeiro Jose da 
Cunha Lamas (da ComissAo ao Cente,lario 
do Selo Portugues), e outr~ livro, tam
bern vallos<> e interessante, «A COLEC
CAO TEMATICA NA FILATELIA», do 
Sr. Eng.o Ant6nio J. Bello Dias. 

"Inteiros postais de Por
tugal e IIhas Adjacentes" 

Em edi!;iio irnpecavel dos Servi!;os CuI
turais dos C. T. T., 0 culto, competent~ 
e conhecido filatelista Sr. Brigadeiro 
Cunha Lamas coatinua, e corrige nalgun5 
pontos, 0 estudr. i.liciado ja em 1952, e 
promete-nos 0 estudo dos Inteiros Postais 
da Provincias Ultramarinas Portuguesas. 

Depois da defini!;ao de inteiros postais, 
tAo necessaria quanto e certo que muita 
gente a ignora, 0 Autor da-nos urn inte
ressantfssirno eseor!;o hist6rico, estudando, 
das origens a actualidade, as diversas 
pe!;as que constituem os inteiros postais. 

o capitulo seguint~ e dedicado aos bi
lhetes postais portugueses, desde os de 
relevo aos comemorativos, passando pelos 
D. Luis, tipo Mouchon, D. Carlos, D. Ma-

nuel, tipo «Julio Alves", «Tudo pela Na
!;ao", "Caravela», «Postilhao» e «D. Dinis •. 

De todos eles realiza urn estudo exaus
tivo, nao sendo de menor valor a cita
!;ao das disposi!;oes legals que 05 auto

· rizaram. 
Ao mesmo nivel de estudo aprofundado 

e completo se seguem os capftulos sobre 
cBllhetes-postais ilustrados», de cSobres
critos Selados Portugueses» de cCartoes., 
-Postais e Btlhetes-Postais", «Reirnpres
soes de Inteiros-Postais», cBilhetes-Cartas
-Aviao (Aerogramas) isentos de fra:lquia,,; 
cTelegramas Directos a Aut6grafos", e, 
por fim, «Impressos Oficiais e Sel':ldos". 

ll: uma obra plena de interesse e utili
dade, ja que responde, clara e completa
mente a qualquer duvida sobre 0 assunto. 
Podemos eonsidera-la e,1displ.'ns8vel na bi
blioteca de todo 0 filate1ista culto. 

Salientamos, uma vez mais, a primo
rosa edi!;ao, dos Servi!;os Culturais dOl 
C. T. T., em que e apresentada. 

" A coleccao tematica 
na filateiia" 

o pequeno opusculo em que, numa edi
!;ao do Autor, saliente-se que muito bem 
cuidada, 0 Sr. Enge.1heiro Bello Dias nos 
quis transmitir urn poueo do seu muito 
saber sobre 0 assunto veio, pode dizer-se; 
na hora pr6pria. 

Se bern que haja dispersos pelas revistas 
alguns artigos, era mister reunir, com
pilar, estabelecer uma orienta!;ao para 0 

que principia, para 0 que nao tern tempo; 
nem possibilidades de investiga!;ao na 
busca de urn eaminho segura. 
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E e essa orienta!;ao, esse guia, esse 
caminho, que 0 Engenheiro Bello Diaa nos 
expoe em linguagem clara, elegante e 
precisa, tendo a coragem de emitir CO_l
ceitos pr6prios, opinioes suas, com as 
quais se pode estar do acordo, ou, pelo 
contrario, discordar, mas que tern sempre 
o merito da originalidade. 

Obra recente, e, todavia, ja ligeiramente 
ultrapassada em pequenos pormeoores, 
constituiu, no entanto, uma base. E as 
bases sao imutaveis em todas as coisas, 
sob pen a do todo ruir com estroodo. 

ll: no aspecto de b3se doutrimlria, orien
ta!;ao e clareza de exposi!;iio, que aeon
selhamos, vivamente, a leitura do livro 
do Sr. Engenheiro Bello Dias. 

PORTUGAL 
"Cata/ogo Eladio 
de Santos " 

o popularissirno catalogo Eladio, gaia 
indispensavel a todos os coleccionadores 
d~ selos de Portugal, acaba de atingir 
a 32.0 edi!;ao. 

Magnlficamente editado por Eladio de 
Santos, R. Bernardo Lima, 27 - Li5boa. 
com cota!;oes actualizadas, boa impressii·o 
e gravuns eluciaativas, pela regularidade 
da sua apari!;ao, pele. aumento sucessivr; 
das suas tiragens, reflecte a vit;J.lidade 
da Filatelia Portuguesa, na medida em 
que significa urn aamento progressivo do 

mimero dos coleccionadores, e, tambem. 
dos coleccionadores qUe 0 atilizam cons-
tantemente. . 

ll: presentemente urn catfllogo nacional, 
mas com categoria internacionaI. que 
apontamos e l'ecomendamos como exce
Iente. 

EMISSORA NACIONAL 
PROGRAMA FILATELIA 

NOVO HORARIO 

A Emissora Nacional esta credora dos 
agradecimentos dos filatelista~ portugueses. 

o Programa PILATELIA, da autoria do 
Dr. A. Silva Gama, que essa Esta~ao vern 
transmitindo com 0 maior agrado desde 
Pevereiro de 1968, tern, desde 1 de Janeiro 
passado, novo hod.rio - c.omo era desejadc 
pelos seus numerosos audltores. . 

Significativo do interesse reconhecldo a 
PILATELIA, foi 0 facto da sua perioci-

dade tel' sido alterada de quinzenal para 
semanal. Escolhido tambem dia da semana 
mai~ favoravel para a sua transmissao: 
o \abado; e uma hora verdadeiramentc 
ace~sivel a todos os inte'ressados: as 21,30 
horas. 

POI-tanto, 0 Programa PILATELIA, da 
Emissora Nacional, e agora transmitido 
TODOS o~ sabados as 21,30, no 2.0 Pro
grama. 
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· rizaram. 
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E e essa orienta!;ao, esse guia, esse 
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PORTUGAL 
"Cata/ogo Eladio 
de Santos " 
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SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos v'rios 
coleccionadores estran
geiros que pretendem 
relacionar-se com co
leccionadores portugue
ses, entre eles: 

LU1S AlVIESTOY MIRONDO - Apartado 
postal, 145 - Matanzos - Cuba. 

cJUFmRA" - Juvcntude Filatelica Brasi-
1eira - Caixa Postal, 5398 - Sao Paulo
Brasil. 

JOSE ALTAMIRO C. Oliveira - R. Frede
rico Costa, 3 - Apt. 302 - Brotas - Sal
vador - Bahia - Brasil. 

L. G. W. SOUSA - Frederiksborggade I. 
Mz. 1360. Copenhague, K. - Dioamarca. 

CELSO BARBOSA - Caixa Postal, 22-
Ribeirao do PinhaI - Parana- Brasil. 

CESAR COLETTI - Rua Quinti.l0 Bo
caiuvo, 1578 - Cx. Postal, 7 - Chopec6. 
S. C. - Brasil. 

ADAO PIRES DE SOUSA - Rua Pedro 
Vargas, 1426 - C. Postal, 298 - Cara
zinho. Rs. - Brasil. 

ARTHUR M. PINTO - Caixa Postal, 302-
Rio de Janeiro - Brasil. 

DIETER LANGE - DDR 117 Berlin - Koe
penick - Gutenbergstr. 31- Alemanha. 

ROSWITHA GRONEBERG - 53 BN -
Dransdorf - bei VeIling - Heiinestr. 64-
Alemanha. 

ROSA MARIA LEYVA - Carretera Central 
- Cruce Partegas - Rep. Aloy Urquiola 
- Golguiz - Ote - Cuba. 

P. PODBORACZYNSKI - Rzesz6w - Mars
zalkowska 15/159 - Pol6nia. 

ELENA MORA - Avenida Meridiana, 259-
Barcelona, 16 - Espanha. 

GRANNI COMPLATTI - Str. 1 Mai Bloc E 
- Anina - Romenia. 

E. A. MOREIRA - c/o. Sr. Apt de Nova 
Taguatinga/Df. - Brasil. 

JOAQUIN VEGA - Bermejo - Mendoza -
Argentina. 

ALOISIO PETITI - Rua Floriano Pei
xoto, 464 - Sao Jose dos Campos - SAo 
Paulo - Brasil. 

RA V A VERTHER - Via Di Giu ./5-
.8022 Lugo (RA) - !talia. 

J. W. ZWART - Soesterberg - Amersfoort
sestr 78/E - Holanda. 

JAMES C. GOMOF - 465 Union Avenue
Elizabeth, N. J. - Usa. 

M. BROCHET - Case Postal:e 25-CH-1001! 
Lausanne 6 - Sufc;a. 

WAGNER VIEIRA LEAO - Rua 72 n.O HI! 
Bairro Popular - Goiania - Goias -
Brasil. 

PAULO THADEU KAERCHER - Rua Pru
dente de Morais, 212 - Feira de Santana 
- Bahia - Brasil. 

RICARDO AFONSO PESSOA SERRA VO 
- Rua Joao Oscar, n.O 254 - Joao Pessoa 
- Parafba - Brasil. 

ROLF GROKE - 7039 Leipzig - Bruno -
Plache - Strasse 81722 - Alemanha -
(DDR). 

JOSE MARIA LOPES - Rua Sao Vi
cente 83 - Arapiraca - Alagoas - Brasil. 

JuLIO GENTILINI - Call e Chacabuco 
n.O 1866/Sao Fernando - F. C. Mitre
Provo B. Aires - Rep. Argentina. 

JURI ISAKOV - Moskovski pr . . 31 KV. 10 
- Kharkov 50 - RUssia. 

JOHN J. HASSAN - Ed!. Los Geranio3-
Apt.o 9 - Calle Los Granados - La Flo
rida - Caracas - Venezuela. 

LUIZ GONZAGA DE SOUZA - Caixa PO;;
tal, 5003 - Capital- S. Paulo - Brasil. 

UMER GUL AGA - 1-9 Zaibun - NisR 
Street - Karachi 3 - Pakistan. 

IVAN D. CALZI - 12, Rue Abbe Faria-
13 Marseille 05 - Fraoc;a. 

'DOLORES SILVA GODINEZ - Damas 708 
bajos - etn -uz y Acosta - Habana 1-
Cuba. 

EDUARDO PER E Z - Avenida 21-1181" 
-EfN 70 Y 68 - B'lenavista, Marianao
Habana - Cuba. 

Estes enderec;os sao indicados sem com
promisso oem responsabilidade da nOS38 
parte. 

The above addresses are given without 
any obligation or responsability on our 
part. 

Ces aeiresses sont donnes sans engage
ment ni responsabilite de notre part. 
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162 - Ernesto Ant6nio Enes - Av. 5 de 
Outubro, 142-r/c.-Drt.o - Lisboa - Po. 
Fr. Es. T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 90. 
94. Seulement sur sa demande. S6 
a seu pedido. . 

1368 - Joao Pedro Ribeiro Oliveira - Rua 
. de Vera Cruz, 59 - Cova da Pie

dade - (M) Po. Es. Fr. T. C. N. 
60. 1. 2. Barcos. 90. 93. 94. Filarri
bas. 

1668 - Ant6nio Baptista - Fabrica Santos 
Barosa & C.a, Ltd.a, Apartado 1-
Marinha Grande - (M) Po. In. Fr. 
It. Es. T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

1480 - Vitor Manuel Mendes Godinho -
Rua Soares dos Reis, 297-2.0 - Vila 
Nova de Gaia - (M) Po. Fr. In. Es. 
T. 60. 1. 2. 3. 15. 19. 90. 93. 101. 
Arir6. 

3068 - D. Maria Helena de Abreu Grama~o 
- Rua Fernao Mendes Pinto, 26-A
Pragal - Almada. 

3355 - Alberto Lino da Camara Soares
Largo de Santo Amaro, Lote 2-3.0-
-Drt.o - Lagos. 

3734 - Fernando Jose Gon~alves Valen~a
Av. Conde da Carreira, 11 - Viana 
do Castelo - (M) Po. Fr. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. Tematicos despor
tivos. 90. 93. 

3969 - Bento Jose Campani~o Camacho Fer
nandes - Caixa Geral de Dep6sitos 
- Beja' (P) T. C. V. N. U. 60. 

-4292 - J. M. Trincao de Oliveira - Rua 
Aleixo Ribeiro, 12-2.0-Esq. - Ama
dora - (P) Po. In. Es. T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 93. 

-4472 - Madre Maria Alberto Martins de Oli
veira - Av. Miguel Rodrigues Bastos, 
lote 10-8.0-Esq. - Setubal - (M) Po. 
Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. Te
matica .Os Santos na Filatelia» N. 
U. 90. 93. 

4698 - Vitor Manuel do Carma Correia -

Rua da Arrabida, 67-1.0-Esq. - Lis
boa - (M) Fr. In. T. C. N. 60. 1. 2. 
.A conquita do espa~o., .Barcos. 
90. 93. Lollini. 

4945 - Alfredo Antonio Mota da Cunha
Rua Bombeiros Voluntarios, 16-r/c. 
- Amadora - (M) Po. Fr. In. T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 

4948 - Ant6nio Francisco de Jesus Carolo 
- Av. Sr.a Monte da Saude, 18-
Vivenda Amorze - Monte Estoril
(M) Po. In. T. V. 60. 1. 2. Despot'
tos, flora e animais 90. 93. 94. 

5035 - Carlos Alberto Gra~a de 'Paula Car
doso - Rua Guilherme de Faria, 14-
-1.0 - Lisboa - (M) Po. T. U. 60. 
1. 2. 16. 90. 94. 

5121 - Mario 'da Silva Braga - Rua Duque 
da Terceira, 263/271 - Porto - 60. 

5134 - Eng.o Ant6nio Ferrer da Silva Lou
reiro - Av. Dr. Antunes Guimaraes, 
18-4.0-Esq. - Porto - (M) Po. Fr. In. 
T. C. N. U. 60. 1. 21. Tematiea 
Fauna. 90. 93. A. V. Fauna. 

5278 - Alberto da Silva Nogueira - Rua 
Conselheiro Santos Viegas, 227 -
Vila Nova de Famalicao - (P) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 

5284 - Dr. Ant6nio Jose Pinto Trigo - M6s 
- Moncorvo - (P) Po. Fr. Es. It. 
In. T. 60. 1. 2. Da 60. 1. 2. 3. 90. 
93. 94. 

5508 - Eng.o Fernando Loureiro da Cunha 
Leao - R. Joao Villaret, 31-2.0-Drt.o 
- Lisboa - (M) Po. Fr. T. C. 60. 
1. 2. 10. CIassicos de 3. 90. 

5536 - Vltv!" Manuel Terencio Agostinho
Rua Dr. Te6filo Braga, 58-2.0-Esq.
Lisboa - Po. In. T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. Tematica religiosa (eat6Jiea) e 
eaes. 

5537 - Nucleo Filatelico Guardense - Rua 
dos Cavaleiros, 22 - Apartado 36-
Guarda. 

5541- Joao Luis P. Lopes dos Reis - Pra~a --
1 
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- Rainha Santa, 10-3.0-Esq. - Lisboa-5 
- (M) T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 
Sobrescritos de 1.0 dia. 

5542 - Dr. Vitor Manuel de Azevedo Duarte 
- Rua Andaluz, 17-3.o-Esq.-Lisboa-l 
- (P) Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 3. 
Temiticos. 90. 

5543 - Eng.o Manuel Monteiro de Andrade 
e Sousa - R. de S. Filipe Nery, 74-
Lisboa-l- (M) Po. Fr. In. Marcas 
pre-filatelicas. 

5546 - Eng.o Joao Manuel Marques Caro
lino - Rua do Parque, 30 - Lisboa-4 
- (M) Po. Fr. In. T. 1. 2. 13. 16. 
19. 21. 26. 28. 30. 15. Islandia. Di
namarca, C.-Belga. Paises Nordicos. 
90. 94. 

5547 - Dr. ' Jose Augusto Antunes Belchior
Av. Est. Unidos da America, 102-2.0-
-Esq.o - Lisboa-5 - (M) T. C. N. U. 
60. 1. 93. 94. 

5548 - Julio Henrique Ramos Ferreira c 
Silva - Rua Coelho da Rocha, 46-
-1.o-Esq. - Lisboa - (PJM) T. C. N. 
U. 60. 1. 93. 

5549 - Homero Antonio Leitao de Castro 
Nunes - Rua Teixeira Pinto, 9 -
Lisboa - (P) T. C. N. U. 60. 1. 93. 

5550 - Heitor C. Ferreira - Apartado 2950 
- Lisboa 2 - Po. Fr. T. C. V. N. U 
60. 90. 93. 94. 

5552 - Domingos Gon~alves Pinto Rema -
Rua Guedes de Azevedo, 222-2.0-
-Esq. - Porto - (A) Po. Fr. Es. T. 
C. V. N. 60. Historia de Portugal. 
Monarquia. Deus. 0 Verbo de Cristo 
(tem4tica). 21. clissica. 

5555 - Jose Pedro Rodrigues Dias Ferreira 
- R. Antonio Patricio, 24-3.0-Esq.
Lisboa - (P) T. 60. 1. 2. 

5557 - Maria de Lourdes Marreiros Pereira 
da Cruz - Rua Cesirio Verde, 38-
-C-1.o-Drt.o - Lisboa-l- (P) T. C. 
V. N. TI. 60. 1. 2. 3. 

5562 - Jose Maria Nunes Marques - Campo 
Grande, 274 - Lisboa - (M) Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. Tema Cos
mos N. 31. U. 90. 93. 

5563 - Carlos A. Corredoura de Freitas Ara
gao - Av. do Brasil, 6-1.0-Drt.o
Lisboa-5 - (M) Fr. In. T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 90. 93. Temiticas: Bar
cos. Avioes, C.-Ferro. Borboletas. 
Caes. Gatos. 

5564 - Eduardo Fernando Rolao Ferreira 
Rua 1.0 de Dezembro, 46-1.0-Esq. 
Barreiro - (P) Po. T. C. V. N. 60. 
Temiticas de Fauna de 3. 90. 

5565 - ~nibal Antonio Vidigal Vinhas -
Escola de Regentes Agricolas - Val
verde - (P) Po. Fr. T. C. V. N. U. 
60. 3. 93. 

5566 - Francisco Jose Pires Pedroso - Es
trada Consiglieri Pedroso - Barca
rena - (P) Po. Fr. In. T. C. V. U. 
60. Temitica de motos e bicicletas. 
90. 94. 97. 

5567 - Vitor Manuel Batalha Henriques -
Apartado 53 - Vila Franca de Xira 
- (M) T. C. N. U. 60. 1. de 3 s6 
64 diversas. sobrescritos cJ carimbos 
comemorativos. 

5568 - Mar~al EgHio Galveias Muralha·
Av. D. Joao I, 7-1.0-Esq. - Oeiras
(P) Po. Fr. In. Es. T. C. N. 60. te
mitica de insectos 90. Brun. Av. Tor
rens. 

5569 - Mario Ruano Bastos Raposo - Rua 
Martins Vidal, 10 - Parede - T. 
60. 3. 

5570 - Joaquim Lopes Martins de Carvalho 
- Rua Pais de Ramos, 8-1.0-Drt.o
Amadora - (M) Po. Fr. T. C. 60. 
N. U. 1. UDE 2. 93. 

5571 - Joaquim Viana Paulino - Lourosa -
(M) Po. Fr. Es. T. N. U. 60. 1. 2. 
3. 90. 93. 94. 

5572 - Manuel Valentim da Con c e i ~ a 0 

Duarte - R. Singeleiros, 7 - Riachos. 
- (M) Po. Fr. Es. T. N. U. 60. L 
2. 5. 90. 94. 

5573 - Rogerio Liberato Mendes - Rua da 
Corredoura, 8 - Evora - (M) T. C. 
N. U. 60. 1. 2. 19. temiticas de 
pintura, desportos e fauna. 90. 94. 

5574 - Dr. Jose Manuel Correia da Silva 
Passos - Rua da Figueirinha ao Es
pargal, 10-rJc. - Pa~o de Arcos
T. 60. N. sobrescritos cJ carimbo. 
1.0 dia. Sobrescritos carimbos. 

5575 - Joaquim Pinto Pcrdigao - Rua Car
valho Araujo, 99-2.0-Esq. - Lisboa-· 
Po. Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2. 

.; .... ----~---------- ........ -----: .. 
I, S E LOS DE PORTUGAL, UL- I TRAMAR E ESTRAN- f 

I ~l~~~s, CE\t.SSICOS. ~ 

I
I para COMPRA OU VENDA l 

Can suIte a casa t I H. SANTOS VIEGAS ~ 
I R. ).0 d. Dezambra, 45-3.o-~sq. f 
I T.I.fone 35852 - LlSBOA-2 I .: ______ ....-______ :!D" 
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Federa~ao P orfuguesa de Filatelia 
NOTICIARIO N.D "16 

Delegadas da 1=. P. 1=. junto da I=edera~ao Intarnacional de I=ilateli., -
Comunica-se que, de acordo com 0 ar

tigo 33.0 do Estatuto, foram eleitos no 
16.0 Congresso desta Federa!;ao, realizado 
em 29-4-70, os seguintes Delegados: 

b) Na Comissao Tematica da F. I. P.: 

a) Junto da F. I. P.: 

Cap. F. Lemos da Silveira 
Rua Pedro Ivo, 3-3.0 EF 
LISBOA-5 

Dr. Anibal Al!;ada de Paiva 
Rua Jose Estevao, 7S-5.0 -Dt.o 
LISBOA-l 

c) Na Comissao da Juvcntude Filatelica 
da F. I. P.: 

Dr. A. Silva Gama 
A venida Marconi, IS-rIc E 
LISBOA-l 

Tabela de Peritagem 

lnforma-se qne, para cnmprimento do Art. 6.0 do Regnlamento da ComissAo de 
Peritagem, 0 prec;o da expertizac;iio foi fixado na tabela segninte: 

mimero de selos e / ou filatelistas filatelistas nao federados 
pe~as filatelicas federados (1) portugueses estrangeiros 

de 1 a I) exemplares 200$00 200$00 800$00 

cada exemplar a mals ~O'OIl I>O$UO 60$00 

(1) Pedidos de peritagem dirlgidos por intermedio das agremiac;1'ies federadas (§ unleo 
do Art. 7.° do Estatnto). 

Alim d,sl,s monlanl,s, s,riIo cobradas as dlSplSas d, folografias, 
pori,s d, cor"io " porv,nlura, d, s,guros 

Lisboa, 12 de Abril de lIHO - A Federar;oo Portuguesa de Filatelia 

NOT A: 0 «Regulamento da Comissao de Peritagem» foi publicado. 
em versao integral, no cBoletim do Clube filatelico de Por
tugal» N.D 228 (Julho de 1970), pag. 30. 

t 
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lnforma-se qne, para cnmprimento do Art. 6.0 do Regnlamento da ComissAo de 
Peritagem, 0 prec;o da expertizac;iio foi fixado na tabela segninte: 

mimero de selos e / ou filatelistas filatelistas nao federados 
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NOT A: 0 «Regulamento da Comissao de Peritagem» foi publicado. 
em versao integral, no cBoletim do Clube filatelico de Por
tugal» N.D 228 (Julho de 1970), pag. 30. 
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MARCOFILIA 
PORTUGAL 

Cerimbol do 1.0 die de circule~io 

EXPO'70 - whoa, S. I. R., Rua de S. Jose, 
20 ~ 16 de SetJembro de 1970. Carlmbos 
identicos em Coimhra, Pooto (Batalha) e 
Funchal. 

COVILHA CIDADE - whoa, S. I. R., Roo de 
S. Jose, 20 - 7 de Outubro de 1970. Carim
bas identica; em Coimbm, CovUM, Porto 
(BataJha) e Funchal. 

SANTAREM CIDADE - Lisboa, S. I. R., Rua 
de S. Jose, 20 - 7 de Outubro de 1970. 
Carimbos identicos em Coimbra, Santarem, 
Porto (Batalha) e Funchal. 

CONTINENTE 

Cerimbos comemoretivos 

I EXPOSICaO FILATELICA DO DISTRITO 
DE SETuBAL E VI DO BARREIRO - Bar
Il"ei.ro, 30 de Maio de 1970 - Posto de Correio 
00' SociedJade de Instru~iio e Rec:reio Bar
reLrense. 

n MOSTRA FILATELICA DA P6VOA DE 
SANTA IRIA - Pavoa de Santa Iria, 4 de 
Junho de 1970 - Posto de Correio no Grupo 
Dr.ama1lico Povoense - Rua do Grezmo, 14. 

n REGATAS INTERNACIONAIS DE SNIPES 
- Leix6es, 20 de Junho de 1970 - Posto de 
Correio no Posto Niiutico Comandante Hen
rique Tenreiro. 

n E}@>OSICliO-W'EIRA AGRO-PECUARIA DO 
NORTE - Br.ag,a, 24 de Junho de 1970. 

XIV FESTIVAL DE FOLCLORE DE MEA
DELA - Viana do Castelo, 2 de Agosto 
de 1970. Esba~iio de Correia. 

m EXPOSICliO FILATELICA DO CLUBE 
DESPORTIVO DE PACO DE ARCOS - Pa~o 
die Arcos, 16 de Agosta de 1970. Pesta de 
Correio no Clube Desportivo de Pa~o de 
Arcos. 

SO.o ANIVERSARIO DA FEDERACliO POR
TUGUESA DE REMO - Aveiro, 16 de 
Agosto de 1970. Posto de col'lreio na Comis
sao de Turismo. 

i CONGRESSO mERO·AMERICANO DE ME
DICINA FfSICA E DE REABILITACliO -

Estom., 27 de Setembro de 1970. Posto de 
Correio Alcoitiio. 

I EXPOSICliO FILATELICA DA BEIRA 
BAIXA - Covilhii, 4 de Outubro, de 1970-
Posto de Correio na Roo, Ginasio Clube, 21. 

ANGOLA 

DIA DO CAMINHO DE FERRO DE MOCA
MEDES - Mo~Bmedes, 15 de Junho de 1970. 

I SEMANA DA COMUNIDADE LUSO-BRASI
LEIRA EM ANGOLA - Luanda, 19 de Junho 
de 1970. 

I VOO LUANDA~RIO DA eVARIG:t - Luanda, 
24 de Junho de 1970. 

MOSTRA FILATELICA TEMATICA DESPOR
TIVA - 50.0 Aniversano do Sport Olube 
Portu~. Benguela, 2:l de Junho de 1970. 

I CONCERTO POLIF6NICO - Luandia, 15 Ie 
Agosto de 1970. 

I SALAO NAUTICO DE ANGOLA - Luanda, 
15 de Agosto de 1970. 

FESTIVAL AEREO INTERNACIONAL - Car
mona, 21 de Agosto de 1970. 

FESTAS DA CIDADE - COLECCIONAR 70 -
Lobi-to, 2 de Setembro de 1970. 

M09AMBIQUE 

FINN DE OURO - LourenCO Marques, 4 de 
Julho de 1970. 

EXPOSICliO F,ILATELICA E NUMISMATICA 
- LourenCO Marques, 24 de Julho de 1970. 

S. TOME E PRiNCIPE 

VISITA PRESIDENCIAL - Quillba de S. An
tOnio, Zi de Julho de 1970. 

r-CAsi-A~-MoLDERl 
I TUDO PARA FILA TELl A I 
ICOMPRA-VENDEI 
I I I Rua 1.0 de Dezembro, 101-3.° I 
I TeIef·321514 LISBOA -2 I 
I I 
'I .............. ."""..-....----,...,..,.-........ ..",.,..",.,..",.,~I!' 
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-Honra para a . Filatelia 'ortuguelei 

o Dr. 'J.. Silva Gama nomeado Director da Comissao 
Tematica da Federa~ao Internacional de Filafelia 

A Comissao Tematica da Federa!;ao In
ternacional de FiIatelia, ap6s a elei!;ao de
Frans de Troyer para seu Presidente, no 
Congresso realizado em Londres, enceta 
novos e decisivos rumos. 

Uma das suas primeiras tarefas tem sido 
a reorganiza!;ao da Direc!;ao da Comissao, 
em moldes fu ncionais e eficientes. 

Nesta circllnstimcia, surgill uma grande: 
honra para Portugal: por L1iciativa do 
Presidente F. de Troyer, foi nomeado 
membro da Direcc;ao dessa C:Jmissao Te
matica d:l Federac;ao Internacional de Fi
late1i3, 0 distinto fil atelista Dr. A. Silva 
Garna. 

Informe-se, ainda, que 0 Dr. Silva Gama 

e tambem membro do grupo tecnicc da 
mesma Comissao, desempenhando 0 cargo 
de Editor do «Boletim de Informa!;ao», que 
esse Organismo come!;ou agora a publi
car. ~: editado em 3 linguas (frances, 
alemao e espanhol), escolhidas em fU:l!;ao 
dos idiomas predomir3Ht~s entre os paises 
federados na F. I. P., e enviado aos De
legados Nacionais junto da Comissao e ru; 
Pedera!,:oes Nacionais filiadas na F. I. P. 

E impre~s () e distribllido a partir de 
Portugal. Em J9neiro, saiu 0 primeiro 
numero. 

Encontra-se pOl·tanto de parabens a Fi
latelia Portuguesa em geral, e 0 Dr. Silva 
Gama em particular. 

•• ____________ ".""..,. ________ ........ """""t/IWIIItII .......... __ ~ __ ..",.,_".""..,.,.",.,., _____ ..... :. 

.. I 

I Cala F!~~~!~~~~4!· ELL I 
I Novidades sempre aos melhores pre~os I 
I . I 
I I I Material filatellco HAWID, LEUCHTTURM e SAFE I 
I I I Em stock mais de 7 .000 series diferentes de todo 0 Mundo I 
I I I Series campletas novas de Portugal e Ultramar I 
I I 
I I I Rua do Prato, 184-2.o-Esq. I 
I Telefone 32 35 08 1 

I Lisboa-2 I 
. I '!=--..~ ................ """,.",. __________________ ....... ~ ___ ."..,..,."", ___ f/IItIIIIItI., 
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PORTUGAL 
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Tematica da Federa~ao Internacional de Filafelia 

A Comissao Tematica da Federa!;ao In
ternacional de FiIatelia, ap6s a elei!;ao de
Frans de Troyer para seu Presidente, no 
Congresso realizado em Londres, enceta 
novos e decisivos rumos. 

Uma das suas primeiras tarefas tem sido 
a reorganiza!;ao da Direc!;ao da Comissao, 
em moldes fu ncionais e eficientes. 

Nesta circllnstimcia, surgill uma grande: 
honra para Portugal: por L1iciativa do 
Presidente F. de Troyer, foi nomeado 
membro da Direcc;ao dessa C:Jmissao Te
matica d:l Federac;ao Internacional de Fi
late1i3, 0 distinto fil atelista Dr. A. Silva 
Garna. 

Informe-se, ainda, que 0 Dr. Silva Gama 

e tambem membro do grupo tecnicc da 
mesma Comissao, desempenhando 0 cargo 
de Editor do «Boletim de Informa!;ao», que 
esse Organismo come!;ou agora a publi
car. ~: editado em 3 linguas (frances, 
alemao e espanhol), escolhidas em fU:l!;ao 
dos idiomas predomir3Ht~s entre os paises 
federados na F. I. P., e enviado aos De
legados Nacionais junto da Comissao e ru; 
Pedera!,:oes Nacionais filiadas na F. I. P. 

E impre~s () e distribllido a partir de 
Portugal. Em J9neiro, saiu 0 primeiro 
numero. 

Encontra-se pOl·tanto de parabens a Fi
latelia Portuguesa em geral, e 0 Dr. Silva 
Gama em particular. 

•• ____________ ".""..,. ________ ........ """""t/IWIIItII .......... __ ~ __ ..",.,_".""..,.,.",.,., _____ ..... :. 
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I Lisboa-2 I 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Troeo e eompro earimbos de ambulaneias, 

auto-ambulancias postais, e num~rieos de Por
tugal. Resposta A Secretaria do Clube, ao 
n.O 100. 

PERMUTO e compro selos de Portugal, 
todD 0 Ultramar, moedas e medalhas milita
res de Portugal - Apartado n.O 6, Elvas. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e mtramar, lOrn pro, pagando bem. 
Carta a Secretaria, ao n." 22. 

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, document os, 
mareas) anterior a 193!). Cap. F. Lemos da 
Sllveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0 -EF - LIS
BOA-5. 

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, 
relacionados com os temas «Veiculos 
torizados», «Guerra» e «Refugiados». 
viar propostas a Paulo Sa Machado, 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

etc., 
Mo
En
Rua 

Com pro e venda selos de Portugal e 
Ultramar. Novos e usados. Grandes des
contos. Procuro selos de pacotes. Fer
nando Silva - Tele!. 56994 - Santo Ilde
tonso, 444 - Porto. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
('I U com pro, pagando bern. ftesposta a Se
cretaria do Clube, ao n.O 22. 

CART AS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagando bern 
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

INDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
dodo post-lnvasao (1962), com selos In
dlanos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indinnos obllterados com mar
cas portuguesas. Com pro qualquer quanti
dade, ou troca por material a escolha do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA-5. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sem sela, 
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado, 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

Compro, Traco e Venda selos classicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos d.i! pacotes. Vend:> 
albuns e material filatelico. A. Borg~s 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
tone 2272329. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novos au usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0 -D.o, 
lelef. 784816 - Lisboa-4. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

Troco selos de grande formato 100 por 
100. Tambem compro. Ed. Peterson - 1265 
N. Harvard - LOS ANGELES, Calif. 90029 
- U. S. A. 

Selos Portugal novos e usados. Compro, 
vendo e troco. S6 a coleccionadores. Inte
ressam selos comemorativos lavadus de Por
tugal. Pedro Peters. Av. Jolio Cris6stomo, 
81-4.° - lisboa-1- Tel. 41107. 

Estou interessado na troca de selos de 
Portugal e de olltros pafses. J. M. Isakov. 
Moskovski pro 31. KV. 10 - Kharkov - 50. 
U. R. S. S. - C. F. P., n.O 5356. 

Selos nacio.lais e estrangeiros aas me
lhores pre<;os. Enviamos hsta de ofertas. 
A. Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira. 

Vendo sobrescritos n.O 1 C. F . P . - UPU -
com selos de 1$00 ou serie completa. Res
posta a secret aria ao n.O 100. 

Troco uniformes de S. Tome novos au 
usados, series ou isolados, por minhas fal
tas de Portugal e Ultramar, s6 ·em lIsado. 
Troco F. D. C. - O. Jordiio Alves - Caixa 
Postal n·o 62 - Ilha de S. Tome. 

Compra, vende, troca selos, e encarre
ga-se da expedi<;lio dos que comprar em 
leiloes, desde que the enviem antecipada
mente 0 numerario preciso. 

MERCADO DO SELO EM LUANDA
Rua do Quicombo, 11-2.0 , Ap. 28. Luanda 
-Angola. 
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NOVDS SELDS EM MOCAMBIQUE 

o Ministerio do mtramar mandou emitir 
e por em circula<;lio, 'Oa provincia de 
Mo<;ambique, 30 milhoes de selos postais, 
reproduzindo motivos de Geologia, Mine
neralogia e Paleontologia, com as dim en
soes de 30 X 30 mm, assim distribuidos: 
2500000 da taxa de $15 ; 8000'000 de 
$50; 4 aGO 000 de 1$00; 2000 000 de 1$50; 
1 500 000 de 2 $ a 0; 6 000 000 de 3$00 ; 
4 000 000 de 3$50; 1000 000 de 4$00; e 
1 000 000 de 10$00. 

Os mencionados selos, desenhados por 
Jose de Moura e impressos em «off-seb 
a sete cores 'Oa Litagrafia Maia, do Porto, 

foram postos it venda em todo 0 terri
t6rio nacional no dia 15 de Janeiro, data 
em que foram utilizados, nos C. T. T. de 
Louren<;o Marques e ds Beira, carimbos 
de "Primeiro Dia de Circula<;ao>t. 

:1_---.tI".""....,.,.,."fII/IIw1W".""...~.,."",.._...".",...".." __ --'."",,..~ II 

lETIQUETAS DE FOSFOROS 
Reunioos para troeas todos os sabados, 
das 17 As 19 horas, na nossa sode 

Av. Almlrant. R.la, 70-6.0 -Dt.o 
LISBOA-' 
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« MARCOFILIA» 
Por -------. I JOS~ M. CASTANHt:IRA DA SILVtlRA I 

Continuando as minh!ls bus cas de lVIar
cofilia, melhor dizendo, de curiosidades, 
adquiri, em fins do ana transacto, ~ma 
variedade de carimbo de l'egisto de Lis
boa, cujo desenho se reproduz, pois pare
ce-me sel' varied!lde pouce. conheC'ida. 

Pela leitura do carimbo e de acordo 
com artigo publiclldD p -elo Boletim da 
Associa<;ao Inglesa POl'tuguese PhiLateLic 
Society, no seu il.O 30, de Janeiro do cor
rente ano, trat .. -s.: de carimbo aplicado 
a correspondencia recebida depois da hora 
de fecho dos registos, para justificar a 
expedi!;ao no dia imediato. Ainda de 
acordo com 0 citado Boletim da Asso
cia<;ao Inglesa, onde se E'studa com des-

velado l'arinho a Filatelia Portuguesa, alem 
de pouco com urn, 0 carimbo s6 e conhe
cido em valores altos. e em datas entre 
189B e 1902. 0 meu exemplar tern a 
data de 30 de l~ovembro de 1900, e 0 

selo utilizado e 0 150 rei ;: de D. Carles, 
tipo Mouchon. 

Aditamento: Ja com 0 al'ligu na tipo
grafia tive oportunidade de examinar ou
tro exemplar d,l taxa de . 50 rs, azul 
(SF n .O 132), 0 que parece cG,ltrariar a 
t Es e da nossa congenere ingl esa, DU pelo 
menos a sua utiliza<;ao em fn10quia com
pos ta. A data apos ta neste exemplar 
e de 18 Outubro 1899. 

1~---------------~-------------j 

I
, !l!!:.~are~ !eliC~CO~S~OS !s!. ~e!! !- I 

pletas de Portugal, Ultra mar e Estrangeiro. Listas de preyos gratis 

I .U;LU. ~ IiULgUUU. 
CASA FUNDADA EM 1911 I 

ELADIO DE SANTOS I 

Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 497 2S I 
I 
I 

LISIOA-' 

-----------------........ :~ 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

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

DE 

JOs~ G. GONZAL~Z, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS-VALEN<;;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
IUA DAI GAvus. IS-57 • 

BAIRRO ALTO • LlSlOA.Z 

T .Ie,. "'00' 

• PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
I ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUiT • OPEN ALL NIGHT 



24 BOLETIM DO CLUBE FILATll:LICO DE PORTUGAL 

« MARCOFILIA» 
Por -------. I JOS~ M. CASTANHt:IRA DA SILVtlRA I 

Continuando as minh!ls bus cas de lVIar
cofilia, melhor dizendo, de curiosidades, 
adquiri, em fins do ana transacto, ~ma 
variedade de carimbo de l'egisto de Lis
boa, cujo desenho se reproduz, pois pare
ce-me sel' varied!lde pouce. conheC'ida. 

Pela leitura do carimbo e de acordo 
com artigo publiclldD p -elo Boletim da 
Associa<;ao Inglesa POl'tuguese PhiLateLic 
Society, no seu il.O 30, de Janeiro do cor
rente ano, trat .. -s.: de carimbo aplicado 
a correspondencia recebida depois da hora 
de fecho dos registos, para justificar a 
expedi!;ao no dia imediato. Ainda de 
acordo com 0 citado Boletim da Asso
cia<;ao Inglesa, onde se E'studa com des-

velado l'arinho a Filatelia Portuguesa, alem 
de pouco com urn, 0 carimbo s6 e conhe
cido em valores altos. e em datas entre 
189B e 1902. 0 meu exemplar tern a 
data de 30 de l~ovembro de 1900, e 0 

selo utilizado e 0 150 rei ;: de D. Carles, 
tipo Mouchon. 

Aditamento: Ja com 0 al'ligu na tipo
grafia tive oportunidade de examinar ou
tro exemplar d,l taxa de . 50 rs, azul 
(SF n .O 132), 0 que parece cG,ltrariar a 
t Es e da nossa congenere ingl esa, DU pelo 
menos a sua utiliza<;ao em fn10quia com
pos ta. A data apos ta neste exemplar 
e de 18 Outubro 1899. 

1~---------------~-------------j 

I
, !l!!:.~are~ !eliC~CO~S~OS !s!. ~e!! !- I 

pletas de Portugal, Ultra mar e Estrangeiro. Listas de preyos gratis 

I .U;LU. ~ IiULgUUU. 
CASA FUNDADA EM 1911 I 

ELADIO DE SANTOS I 

Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 497 2S I 
I 
I 

LISIOA-' 

-----------------........ :~ 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

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

DE 

JOs~ G. GONZAL~Z, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS-VALEN<;;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
IUA DAI GAvus. IS-57 • 

BAIRRO ALTO • LlSlOA.Z 

T .Ie,. "'00' 

• PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
I ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUiT • OPEN ALL NIGHT 



NA CIDADE 
_._. . - - 1 

; 

• • I 
NA ESTRADA 

UIIliiJI :. I'·~ ' I . ':-:" " 
"":' 

~~ " 

.1 
FORA DA ESTRADA 

1111 
~:'" -'111 
UM PNEU PARA CADA SERVICO • PARA SERVI~OS ESPECIAIS, CONSULTE· NOS 




