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AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

CABO VERDE - Judo de Deus Lopes da 
Silva - Avenld'a '~A"ndrade Corvo, 42-
Cidade da Praia. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa 
Postal 143 - Macau. 

MADEIRA - Funchal - ~I. M. Louren\to de 
Gouveia - Caixa Postal 456. 

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

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. -Calle 
18, N,O 7-37 - Apartado A~reo n.o 859, 
Santa Marta. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 49 I I, 15th 
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, Ca
lifornia. 

.d ' 

FABRICA DE ARTEFACrOS DE BORRACHA 

Endereeo telegrafico: LUSITANA Telefone n.o 10 - VALENCA 

DE 

JOSf G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS-VALEN<;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal\fado vulcanizado, 

e todos os artigos de horracha em gerlll 

« Itipolito» 
artigo. de alta qualidade 

FOGOES....!.. LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LA<;AO - PRENSAS cMARMONIER., 
PRENSAS HIDRAuLiCAS, ETC., ETC. 

Cala Hipolito, Limitada 
TORRES VEDRAS TELEFONES 3 e 53 P 0 R TUG A L 
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FDC, etc.; pe!;a catalogos gratis a SILVA 
PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.o-Dt.o 
-LISBOA-4. 

Compro, Troco e Vendo selos classicos, 
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 permutas de selos da RUssia 
(denteados, nao denteados e blocos) por 
selos de Portugal e Ultr amar. Escrever 
primeiro - Eng. Jan Bernard HalperTl
Ust-Kamienogorsk - R-e Voroshiloff 171-19 
-V. K. O.-U. R. S. S. 

ISRAEL - colec!;1io nova, sem char
neira, montada em Hawid, em albumj tern 
mais de 500 Francos Yvert. Pre!;o 2 000$00 
ou troco por serie nova das Aves, sem 
charneira. Resposta ao n." 44. 

Artur Duarte Garcia - Alto Catumbela 
- Angola, estfl interessado em comprar 
selos novos de Portugal ~ Ultramar. 

Desejo trocar selos com Portugal e 
Ultramar. Escrever: Xabier Gereno 
Av. Ejercito, 18-3." - Bilbao - Espanha. 

37 - Domingos Correia - Rua de San
tana (a Lapa), 40-1.", Lisboa-2 - Telefone 
667319. Retomou a filatelia . 

FAUNA - provas, erros, variedades, 
nao denteados de Fauna de to do 0 

mundo, inclusive do Ultramar Portugues ; 
venda oll troco. Resposta ao n." 44. 

Desejo trocar selos, moedas, FDC e 
postais com amigos de to do 0 mundo. 
Respondo imediatamente. Correspondencia 

CASA FILATELICA 

J. ELL 
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS 

RUI dl Prltl, 184-2.O-Elq. - Ttl.r. 323608 

LISBOA-2 

em portugues, frances, ingles, alemlio, es
panhol e latim. Marco Ant6nio R. Alves 
-- Caixa Postal, 126 - Caratinga - Minas 
Gerais - Brasil. 

Contra 50/100 grandes formatos usados 
de Portugal e Ultramar envlo a mesma 
quantidade e valor de Fran!;a e Col6nias 
usados. Nada de mancolistas. P . Rodier 
- 8, Rue Germain David - 69 Lyon (3e) 
- France. 

AEROFILATELISTAS - Dispomos de 
alguns sobrescritos com 0 carimbo es
pecial "Dia del AerofilatelistalO (Buenos 
Aires, 1/3/66) reproduzido na pag. 21 do 
nGSSO n." 177. Cada pe!;a, 12$50. Pe
didos a Sec!;iio Aerofilatelica do Clube, 
Apartado 2 869, Lisboa. 

EXPOSI<;OES INTERNACIONAIS 1966 
- Cedemos, ao pre!;o de 12$50 cada, pe!;as 
das Exposi!;oes Filatelicas Internacionais 
"SIPEX-66,. (Washington) e "AEROPEX-66" 
(New York). Stock limitado. S6 os pri
meiros pedldos poderao ser satisfeitos. 
Dirigir-se ao Clube Filatelico de Por
tugal, Apartado 2869, Lisboa. 

Une annonce dans notre BOLETIM rapporte 

An advertisement in our BOLETIM will pay 

Eine Anzeige In dem BOLETIM lohnt sich 

(/.. ~ I .j-" 

BOLfTiM DO (LUBE FILAT~LlCO DE PORtUGAL · 
I ANO XX JULHO DE 1966 N,O 180 I 
crtlais {rulos 

S.lo de 1$00 da U. I. T. com 
«centro inverlido» 

Como todos sabem, iniciamos em 1966 uma campanha com fartos mo
tivos de interesse: a da divulgatyao dos erros em selos portugueses. 

Qualquer coleccionador com entendimento aberto Qs realidades e aos 
meios de que a Filatelia autentica disp6e, reconhece que os erros, e outras 
variedades, sao indispensaveis nas colectyoes que 0 sejam de verdade. 
Excitantes e diferentes. Com raizes valid as mergulhadas no bumus original. 

Simplesmente, talvez por ma.ndria, estavamos ate agora a espera que 
os estrangeiros nos transmitissem os resultados das suas persistentes 
investigatyoes e das suas descobertas sensacionais em selos de Portugal e 
UUramar. Teimavamos em esquece
-los (inclusive catalogos que se dizem 
especializados .. ) e pouco ou nada fa
ziamos para os dar a conhecer a urn 
largo audit6rio. 0 nosso cBoletim », 
interprete fiel dos interesses da ver
dadeira Filatelia, deu os primeiros 
passos desta empresa ao evocar a exis
tencia do selo escutista de $20, de 1962, 
com dupJa impressao (n.o 175 - Feve
reiro), dos selos oUmpicos, de 1928, n~o 
denteados (n.o 177 - Abril), e dos selos 
de S. Tome e PrIncipe, de $50 da emis
sao cdesportosit de 1962, e de Motyam
bique, 1$50 da emissao cfomentoit de 
1963, com completa omissao de uma 
das cores. Que foram classificados de 

\~ II R~.\ f ) \I /~ 

memoraveis. . 
(Reprodufllo autorlzada pel". C. T. T.) Pela colaboratyao que continua a 

chegar-nos, agora de filatelistas portu
gueses, com os excepcionais resultados das suas frutuosas pesquisas, 
depreende-se que a nossa campanha e digna de louvores. E .que convem 
estimula-la, a fim de que produza os frutos que e Hcito esperar dela. 
Nessa ordem de ideias, temos a honra de trazer hoje a publico mais urn 
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etro sensacional. Porventura dos 
mais espectaculares, uma vez que 
se trata dum «centro invertido:t. -

A fotografia, que reproduzimos, 
foi-nos gentilmente cedida por um 
dos mais conceituados negociantes 
lisboetas de selos - nosso estimado 
cons6cio e anunciante habitual
que, modestamente, insistiu em man
ter 0 anonimato. Este reputado co
merciante, que e ao mesmo tempo 
um perseverante estudioso, ja tran
saccionou uma boa quantidade de 
selos com este erro excepcional, 
exemplares provenientes duma fo
lha adquirida, nestas condirroes, ao 
postigo de uma estarr:io de correio 
da provincia. Um pottento, uma 
maravilha. Estlio a ver que, em Fi
latelia, pode haver mais «suspense» 
na realidade do que na ficrrlio! 

as selos, executados em oJf-set 
pela Casa da Moeda, em folhas de 
100, foram postos a circular em 17 
de Maio de 1965. 

A existencia deste «centro inver
tido» ja havia sido indicada pelo 
comerciante norte-americano e espe
cialista em selos portugueses Pier
son Ostrow, de Burlington, Vermont 
- tambem nosso cons6cio - nos 
quinzenarios ingleses « Philatelic 
Magazine» (1-4-66) e "Philatelic Tra
der» (8-4-66). 

Mais um passo em frente, no bom 
caminho. Mas ha ainda que dar 
muitos mais para alcanrrar a meta 
desejada. Pelo que prometemos con
tinuar. Martel~ndo no ass unto. Ve
jam 0 pr6ximo numero, em que lhes 

(lim apeLtJ. dilJno. 
da meLh(J.t alene-at,. 

Do Sr. Eng. Manuel G. Gral(a, ilUBtre Di
rector dos Senil(os Industriais dos C. T. T. 
que, pela obra que tem realizado a favor da 
Fllatella, bem merece a consideral(io de 
todas as pessoas ltgadas ao nOIBo Clube, 
recebemos com amAvel oflcio n.o 7033-
P.o 12.1 - 9-66, de 24 de Maio, cOpia de uma 
carta na qual se faz um apelo a que, como 
~ 6bvio, aqueles servil(os nio podem cor
responder. 

Tal apelo 4! sUllceptlvel, no entanto, de 
encontrar eco no seio dos filatelistas portu
gueses - rado pela qual aquela entidade 
nos transmitiu 0 tocante pedido de auxillo 
que comunicamos a nossa massa associativa. 

o coleccionador belga J. Vandamme. in
vAlida hA 30 anos, e sem pOSIes para adqui
rir selos, solicita a ajuda dos filateltstaa de 
boa vontade que Ihe possam enviar quais
quer selos que Ihe permitam aumentar a 
sua modesta colecl(io. Que ~ a sua unica 
distracI(lo. 

Estamos certos que, entre as nOI.os con
sOcios, multol nio deixario de correspon
der a e.te apelo digno da melhor atenl(iio. 

Eis 0 enderel(o: 

J. Vandamme - Poorterstraat, 18 -
Poelkapelle (W - VI) - Belgique. 

apresentaremos algo de absoluta
mente inedito neste campo. Um erro 
ainda nlio propalado nem no Pais 
nem no estrangeiro. 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLECyOES 

Cal~ada do Carmo, 25-S/L.E 
LIS. 0 A - Telefone 35207 

Procure eonheeer as eondlOlies para sua partlelpaolo na LUBRAPEX·66 
- Contaete 0 Club. Fllatlilleo de Portugal, Apartado 2869, Usboa 

~otETIM bo CLtTt3E FILAtitICO DE PORTUGAL 

ANUNCIOS ECONOMICOS 
Troco e compro selos de Portugal e 

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

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
ou compro. pagando bern. Resposta' a 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 
novas de Portugal e Ultramar. Carta a 
Secretaria, ao n.O 22. 

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

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Cartas a Secretaria, ao n.O 22. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50 % + 20 %, e estrangei-

ros a 1$50 cad a N. F., Jose Pinto Duarte 
- Rua de MOl;ambique, 56-3.0 -Esq. - Lis
boa - Telefone 842083. 

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

Compro variedades e erros de Portugal 
e Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff. 
Av. Jolio XXI, 68-5.0 -Esq. - Lisboa - Tele
fone 778838. 

Desejo series comemorativas, novas, 
de Portugal e Ultramar. Dou em troca 
Itlll.ia. e S. Marino, e series tematicas mun
dials: desportos, flores, fauna e cosmos. 
Respondo apenas aos pedidos de permuta 
de series novas-Grasselli Angelo-S. Ma
ria degli Angeli - P . Perugie - !tilla. 

ATENCAO: Sirvo existencias Servi~o 
FilateIico Portugal e Ultramar, Novidades, 

A SEVERA 
lOA DAI .AvIiAS. 55-17 • Te I • f. 34006 
BAIRRO ALTO • LlSIOA • PORTUOAL 

RESTAURANTS T(PICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A: NOlTE It. OUVERT TOUT LA NUlT • OPEN ALL NIGHT I 
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chadD, 1954 - Curitiba - Parana Fr. 
po. I:n. AI. T. N. U. 60. 3. 

4BB5 - Marco> Luis Landi - Rua Coronel 
Joaquim da Cunha, 66:J-TRnAbI-Est. 
8 . Paulo. 

41186 - Dr. Ant6nio Guimarii~s - Rua TOlle
I eros, 195 - Casa 11 - Apartado 301 
- Rio de Janeiro - (M) Po. Fr. In. 
Compo Es. It. T. 60. 1. 10. 16. 21. 
Israel. 24. 30. 90. 97 para 10. 

4R95 - Domingos da Silva Oliveira - Cain 
Postal 443-ZG-OO - Rio de Janeiro
(M) Po. Fr. In . T. V. N. U. 60. 3. 
90. 91 . 

490i - B~nedito R. Nogueira - Rua Pinto Ri
beiro, 969 - S. Sebastiiio do Paraiso 
- Minas Gerais. 

4907 - Jorge Nakabayashi - Caixa P06lal, 160 
- Osvaldo Cruz - Est. de S. Paulo
(P) Po. Fr. In. T. U. 60. 3. 90. 

ESPANHA 

4887 - Manuel Varela Souto - Sanchez Cal
viiio, 32-4.'-lzq. - Ferrol (M) Fr. In. 
It. T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 

~905 - Grupo Filatelico del Centro Gallego 
de Ponferrada - Calle FUCI'05 £Ie 
Le6n, 5 - Ponferrada (Le6n). 

ALE'rJANIIA OCIDENTA{' 

4899 - Horst Roch - Uberlinger Str. 13 -
77 SingenfHtwl. - Po. T. 60. 1. 2. 
10. Liechtenstein. 2B. 94. 97. 

ANDORRA 

4864 - Casals - Encamp - Fr. F.:s. T. N. U. 
60. 90. 

CANADA 
4906 - E. Norman Senez - 1259 Rue Cnrtier 

Montr~al 24 - Fr. In. Es. AI. It. 
T. N. U. 60. 3. 90. 91 . ' 92. 

llUNGR1A 

4879 - Hajnal Pal - Majakovszkij Utca l i B 
- Budapeste VII - AI. T. 60. 10. Po-
16nin 28. Vaticano. Austria. 

lNDON2S1A 

4901 - Ong Tjien Thong - Babngnn 11/4-
Djawa Tengnh - 4Asem - In . T. 60. 
FDC. Art. 90. 

MARROCOS 

4900 - Sabino Gabriel - Boite Postale 64-
Sdi - (M) Fr. Es. Po. T. 60. 21. 
M6naco. Africn do Norte. 90. 

NORVEGA 

4881 - Gudbrand ROS6um - Enerve1en 5 -
Nesbddtangen - (M) AI. In. Fr. V. 
60. N. U. Aljllres. 5. 90. 

POLON/A 

4R80 - Jan Miziorko-ul. Boh. Warszawv 1/11 
- woj. Szcz~ill - Nowogard (A) ' T. 
60. 64. Tematicns de f1bra, fauna, 
pintura. cosm06. 90. 96. 

489B - Mar i a Tomaszewaka Loch - Wys
piamkiego 47 - Szczecin, 1 Fr. In. 
AI. F..s. T . N. 50. 64. :'.iaXiIllUlll. 
90.91. 

ROSSIA 

4R7B - Eng. Jan. Bernard Halpern - R - e 
Voroshiloff 171-19 - USI. Kamieno
gozsk - Fr. T. 60. 1. 2. 

Federaoio Portuguesa 
de Fllatella 

Corpos lere"les 1966/1967 
M esa do COllg1'esso: 

Presidente - General Mario Nogueiraj 
Vice-Presidente - Dr. A. J. de Vascon

celos Carvalho j 
1.0 Secretario - Dr. Anibal Al!;ada de 

Paivaj 
2.' Secretario - J ose Rodrigo Dias Fer

relra. 

Dir~ cr.ao: 

Presidente - Prof. Dr. Carlos Trinciloj 
Vice-Presidente - Dr. Antonio Mar!;al 

Correia Nunes; 
Tesoureiro - Dr. Jorge de Melo Vieiraj 
Secretario - Dr. Romano Caldeira Ca

mara; 
Vogal-Henrique Mantero; 
Substituto - Eng.' Fernando da Costa 

Valdez. 

Conselho Fiscal: 

Presidente - Cel. Francisco Cardoso 
Salgado; 

Relator - Eng.' Adriano dos Santos 
Macedo; 

Vogal- Dr. Montenegro Carneiro; 
Substituto - Eng.' Emilio Cesar Mon

teiro de Almeida. 

BOLETIivI DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Os selos portugueses despertam 0 interesse 
dos coleccionadores de todo 0 Mundo 

Na sequencia do nota vel ttabalbo 
que:tem vindo a realizar ao servi~o 
da informa~:to e divulga~:to das nos
sas actividades filatelicas, publicou 
o nosso estimado Presidente, Dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho, no Did
rio de Lisboa, de domingo 8 de Maio, 
com 0 titulo acima, uma cr6nica que 

sob" Portugal continlt,tal, organiilada p,lo 
Dr. Carlos Tri1lciio, , outra sob" 0 Estado 
Porluguis da l11dia, criada p.lo Coro",l V;~ 
lorino Godinho-fo"am adqtliridas por ulna 
das maio"s ,mp"sas filatiticas do Mundo, 
a Stanl,y Gibbons, de Lond"s - infot'ma 
o boltJt;m mlnsal daqu,la firma, qu, atribui 
as duas colecfa.S a simbOlica M,dalha d, 
Ouro, mas nilo "v,la 0 P"fO por qll' as 
adquit'iu. 

Figura I 

oferece uma actualidade candente e 
que, por 0 ass unto ser de interesse 
geraI, transcrevemos na integra: 

Fomos os prim,iros " ao qUI supomos, 
os unicos que, hd m,s,s, d,mos 1I0licia, pro
posiladamenl, vaga, dados c,rtos m,lindr,s, 
da v,nda d, alguma5 das ma;orlS col,cfiJlS 
dl silos po,tugulSlS. 

Tais mllindt',s d,sapa"clram agot'Q, em 
f(lc. do t,I'Qt'ama divulgado p,la A. N. I., , 
qUI di. ass.",: 

«LONDRES, :J7 - As col,cfoes dl dois 
maiorlS filat,listas int"naciollais - 'Ima 

a m,nsdr;o conla 0 ccurrlculum. filati
lico do Dr. Carlos Trincilo, cuja collCfilo 
ocupa nov, volumlS, , cob" 0 P"fodo d, 
qua"nta anos da vida portuKU,sa, ",1" 
I8JJ ' I89.h , 0 do Coro",l Vilorino Godi
nho, cuja col'Cfilo inclui ISp;ci,s raras da 
india PortugulSa, ",1,., I877 , I88J, cha
mando a allnfilo dos s'us I,i/o"s para 0 

;nl",ss, qUI, p"sml,m,nt" os coJlCcionado
"s d, lodo 0 Mundo Istilo a at,.ibuir aos 
silos d, Pot'lugal.» 

E indubitdv,l lSI, ",sc,nl, int"lSs, p,los 
s,los portugu,slS, qu, aqu,'as dua& impor
tant,s aquisif61S ,loqulnt,m,nf, cOlnpt'ovam. 

Mas S', pot' Uln lado, ,las valo,j.arllo , 
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pr,s#giarl/o a Filat,lja portugulSa HO ,straH
g,iro, indo comp/,tar ou ali fasir iHiciar 
muitas co/,c~61s d, s,/os portugu,sls - a VIr
dad, ; qu" alta , /am,ntav,/mmt" foi d,s
falcado 0 patrimonio filatilico do nosso Pals, 

So reis de D . Maria (fig. 1)- de que 
se conhece apenas urn outro, na co
lec~llo de Manuel Marques Sena. 

E, da colec~a:o do Coronel Vito-

Figura :l 

com a ida para 0 ,strang,iro d, muitos dos 
m,lhor,s s,los d, Portugal , da india Por· 
tugu'so, qUI, dlClrto, nunca mais oqui rI
grlssarao. 

Na biblioteca do Clube existe um 
exempla'I'do referido «Gibbons Starn p 
Monthly. de Abril - que nos foi 
amavelmente enviado pela proemi
nente firma londrina. Alem dos as
pectos citados no telegrama da A. 
N. 1. publicado na Imprensa diaria, 
a revista de Stanley Gibbons infor
rna que as duas grandes colec~c5es 
estiveram expostas - antes de serem 
dispersas - na Casa de Portugal em 
Londres, no dia 3 de Maio, para 
convidados e, no dia seguinte, para 
o publico. E reproduz, com expres
siva largueza, as pe~as mais notaveis. 

Destacamos, da colec~:io do Prof. 
Dr. Carlos Trinc:io, 0 bloco de oito 

rino Godinho, uma carta registada, 
de Mormug:io para Bombaim, com 
uma tira de tres 6 reis de 1883-
urn deles com 0 valor omitido
alem de dois exem plares isolados 
(fig. 2). 

Segundo as ultimas noticias, pu
blicadas no quinzenario «Philatelic 
Magazine», de 13 de Maio preterito, 
estas colec~c5es ser:io leiloadas por 
Harmer, Rooke and Co, Ltd. em 10 

e II de Novembro. 

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

CADA,12$OO 

P,dldos a S,cr,taria 

BOLETIM DO CLUSE tItA'l'tttCO DE POR1'tJGAL 

(P) Po. T. C. U. 60. 1. 2. 10. Ocid'. 
19. 21. 28. 94. 

4908 - Vasco Bandeira de Lima - Av. I<'ootes 
P,ereira de Melo, 3, lO-Dr!.· - Lis
boa - (P) C. N. 60. 1. 2. 94. 

4909 - Armando de Oliveira B8l'ata - Ave
lIlida Fontes Pereira de Melo,3-10-
-Esq.· - Lisb08 - (M) T. C. N. 60. 
1.2. 3. Temllticos de fauna e flora . 
90.94. 

4910 - Fernando He:nrique Castanheira - Es
trada 378, letras SN 2.. - Torre da 
Marinha - Seixal- (M) Po. Es. Fr. 
lin. T. C. V. N. U. 50, 1. 2. 21. 
Pr6-juventude e religio30s. 90. 93, 94. 

ANGOLA 

4897 - Eng." AHpio Pinheiro da Silva - MOo 
~Amodes - T. C. )'1. 60. 2. 2. Te
mlltiC8!l de fauna. 

MADEIRA 

4902 - Samuel Ferreira Marlins - Estrlldn 
Conde de Cnryalhal, 26-H - Fl1nchal 
- (P) Fr. In. AI. T. U. 60. An~ola , 
MOQllmbique, Vaticano, JugoslllvlIl e 
AstrofilateIia 90. 

MOQAMBIQUE 

41194 - Sebastiiio Acocio Dias - Coixa Pos
tal, 19 - Namaacha - (M) Po. Fr. I,n. 
T. C. V. N. U. 60. 94. 

4896 - Alyaro Ferreira GAndara - Rua Pero 
de Alenquer, 856 - Louronc;o Marques 
- (M) Po. Fr. Compo l!:s. In . T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. Tem"tic~8 de 
faWla e flora 90. 93. 94. 

S. TOME 

4888 - OtHia Manuela Santos de Carvalho 
Jordiio Alves - Ro~ Pontnfil5o
Caixn Postal 62 - S. Tome - (P) Po. 
Es. Fr. In. Al. T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. Temuticos de EntomofaWla. 

BRASIL 

4882 - Jose Altamiro Oliveira - Av . Hugo 
Kauffman, 80 (Caixn Postal, 126) 
nheus - Baia - (P/M) Po. 1iJ. T. C. 
V. N. U. 60. 15. 30. 90. 91. Harris, 
Arir6. 102. 

4883 - Estefano Tymchak - Rua Nunes Ma-

A JUVENTUDE 
t fLO-tieia 

Como ooleotlvldade progres
slva,o nosso Clube oo[ooa os pro
blemas da Juventude F'lIatelloa 
no prlmelro plano das suas preo
oupa90es. Em razao da coptloa 
do futuro. que hole detltrmina a 
vida da F'lIatella de quase todos 
os palses. 

Atenta it sua Importanola e 
priori dade na problemalioa e pla
neamento do futuro, a aotual 01-
reo9ao do Clube resolveu passar 
das bel as Intangoss aos faotos 
construtlvos. 

Asslm, e a partir de 17 O~ 
SETEMBRO proxImo, pas8&ra 
a haver na nossa sede, em sal a 
propria. uma reunlao semanal -
tf>dos os sabados, das 17 as 19 
horas,- dedloada exoluslvamente 
aos nOSS08 sool08 Junlores. Com 
a presen9a de dols dlreotores ex
perlentes, os Brs. Cap. F'. Lemos 
da Silveira e .... M. Castanhelra 
da Silveira, oapazes de F'ORMAR 
e INF'ORMAR,oom objeotlvldade, 
esta tertulla destlna·se a auxlllar 
os lovens fllatelistas, Indo ao en
oontro dos seus anselos de adqul
rlr oonheolment08, tlrar duvida8 
e ganhar experl6nola. 

Ser jovem e preolsamente Isso: 
nao ter AINOA experlenola. Es
tas reunloes semanals, portanto, 
obedeoem it orlentagao de Ihe8 
dar noooe8 que despertem 0 Inte
resse e permltam aprofundar a 
teonloa. Exemplo e nao sermao. 

Esperamos que os nOS80S ju
nlores, de ambos os sexos, de 
Llsboa e arredorea, nao faltem 
no dla 17 de 8etembro, e sabados 
segulntes, oom a regularldade 
que as sua. obrlgaooes esoolares 
permltam. Uma data a flxar nos 
oanhenhos. 

Pela nossa parte, oomo oum
pre, seremos dlgnos da oonflan9a 
que a nossa ... uventude F'lIatelloa 
em no, dep08ltou. 
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LIST A DE S6CIOS 
DO 

CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOCI- MIBLlEOERLISTE - MEMBERS LIST - LlSTE DE MEMBRES 

AL TERACDES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

4865 - Eng. Jose Jer6nimo Monteiro Mo
remo Samtos Mata - Rua de S. 00-
ming03, 13-B - Evora - (P) T. C. N. 
U. 60. 1. 

4866 - Carlo! Alberto Guincho Hip6lito
Rua Casal das Figueiras, 10-l."-Drt.· 
(Apartado 6) - Nazare - (M) Po. Fr. 
Es. T. N. U. 60. 1. 2. 28. Tem»
tica de pilltura 90. 

4867 - Jono Fihpe Lopes do Rosario - Ave
nida Miguel Bombarda, 8-5.· - Lis
bon (A) Fr. In. T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 90. 93. 94. 

4868 - Vasco Mealdes - Rua 5 d~ OutUbro,97 
- Entronc.nmcllto - (M) N. U. 

4869 - Eugenio Pereirn da Silva - Rua Ed~ 
eon, 3-1."-Esq." - Lisboa T. C. N. 
U. 60. 93. 

4870 - Dr. Ant6nio Elisio Lopeo Rodrigues 
- Estrada da Circunvalaljiio, 9577-
P()rto - (M) Po. Fr. T. N, U. 60. 
1. 2. 5. 90. 94. 

4871- Dr. CurIos Augusto Bianchi de Aguiar 
- Rua de Pereira dos Reis, 429-
Porto (M) Po. Fr. T. C. V. N. 60. 
1. 2. 93. 

4872 - Jose LuIs Varela - Rua Miguel Rom
harda, 211-1.· - Caldas da Rainha
(Po. :Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2. 16. 
30. 90. 94. 

~. Castel-Branco & ~ilho 
LIMITAOA 

Apartado n.o 44 Teletone 22020 
VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series temAticas de todo 
o Mundo. Selos clAssicol de Portugal 

e Ultramar 

4873 - Luis Filipe Arsenio Castelo Branco 
ChaveB - Rua Elias Garcia, lote 28-
-3.o-Drt.· - Bairro Novo do ~09que 
- Amadora - (M) Po. Fr. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 13. 19. 21. 28. 90. 93. 

4874 - Dr. Carlos Mnnuel de Oliveira Fa
ria de Matos - Celorico de Basto (P) 
T. C. V. N. U. 60. 5. 

4875 - Emilio Aquilles Tavares Serpa Mon
tev~rde - Cal'inda Mnrqu6s de Abran
teB, 111-2.· -Lisboa - (P) T. C. V. 
N. U. 60. 1. 90. 94. 

4876 - Francisco lnucio Alegria Cordeiro
Rua Cilndido dos Reis, 39-3.o-Drt.· 
- Am.adora - (M) Po. Fl'. In. T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

4877 - Jose Carlos Torrado Saldanhn Lope!! 
- Cal,.ada dll Ajudn, 1l6-1.°-Esq.o_ 
Lisbon - (P) Po. Fr. In. T. N. U. 
60. 1. 2. 10. 19. 21. 90. 

4884 - Eng." Carlos Alberto Pereirn Orne
las - Rua- Jornal de Estarreja, 43 
- Estarreja - (P) T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 3. 

4889 - Carlos Reinaldo Pinheiro da Silva
Run Nova de Calhariz, 3-1.o-Drt."
Lisboa - (P) Po. Fr. T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. FDC. Temlilicos de faunR 
e flora. 

4890 - Prof. Joiio Lopes Antunes Gracio - _ 
S. Vicente da Beira - (P) Po. Fr. 
Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. FDa. 
67. Temuticos de Desporto, faana, 
flora, astrofilatelia 90. Hevia. 94. 

4891 - Hmrique Gama dos S~t{)S - Rua Tei
xeira Pinto, 56 - Lisboa (M) Po. Fl'. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94'. . 

4892 - LUIS Filipa Garzo Reis - Rua Conde 
das Antas, 41-2.·-Drt.· - Lisboa (M) 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

4893 - Mario Cust6dio Ferreira - RUB do 
Terreirinho, 95-r/c. - Lisbon (M) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94'. 

4903 - Adelino Jorge Nicolnu - Rua Dr. Am
t6nio Martins, 12-1.°-DrLo - LieboR -

-

• 
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& f . a 
(\00. 

EXCURSOES 
de autocarro 

A PARTIR DE L1SBOA 

Andaluzia - Costa do Sol 
(14 dlas) 

29 de Agosto - 12 de Setembro 4670$00 

Costa Brava 
(14 dlas) 

18 de Julho - I de Agosto - 4 de 
Setembro • . . • . . .• 4870$00 

Clrculto Espanha e Franoa 
(15 dlas) 

(Estadia de 4 dias em Paris) 

7 de Julho - 6 de Agosto • ., 6400$00 

Europa (23 dlas) 
7 de Julho - 6 de Agosto • .• 9 950$00 

Europa (30 dlas) 
7 de Julho- 25 de />gosto .• 14950$00 

PEc;,;A PROGRAMAS 

lnscrifolS .. 

Wa gon s- Li ts II(oo~ 
Lisboa - PIJrto - Coimbra - Estoril 
-Funchal- Luanda-Lour. MarqUIS 

SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-noB vArios coleccionadores que pre
tendem relacionar-se com coleccionadorea portu
gueses, entre eles: 

GtiNTER HAMMER - Parkstrasse, 6 - Ulm 
(Donau) 7900 - Alemanha Ocidental. 

VICENTE PAULO REMtGIO REZENDE
Avenida Brasil, 909-A-2.· - Belo Hori
zonte - Brasil. 

DR. LOUCAS GEORGE - 30 Othonos Ama
lias - Amalias Elias - Grecia. 

DR. EDUARDO FARES - Rua pageu n.· 305 
- Vila Mariana - S. Paulo - Cap. -
Brasil. 

ANA LUfSA GARCIA DE NU~EZ - Banco 
de Fomento Regional Los Andes - San 
Crist6bal- Edo. Tachira - Venezuela. 

P. L. PILLING - 100, Cheam Road, Marl
boroudh - Salisbury - Rodesia. 

B. RADHAKRISHNAN - 27/424, Vy s i a 1 
Street - Coimbatore, 1 -lndia. 

PHILIPPF, RODIER - 8, Rue Germain Da
vid - 69, Lyon (3e) - Fran!;a. 

TIBOP. HARSANYI - Brody S u 9. Buda
peste VIII - Hungria. 

DR. H. HABERLIN - 8570 Weinfelden 
Suf!;a. 

HENRI BERN ON - 68, Avenue Jean Jau
res, 69 - Lyon - Fran!;a. 

MAURO ORTIZ DAS NEVES - Caixa Pos
tal, 118 - Valinhos - S. P. - Brasil. 

ROBERT MARTY - 11, Rue Bourrelly 
Montpellier - Fran!;a. 

... ... '" 

Estes enderewos sao indicados sem compro
misso nem responsabilidade da nossa parte. 

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

Ces adresses sont donnes sans engagement 
ni responsabilite de notre part. 
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CHONICA 
-D E E S PAN H A II·' 

La Ley de Prensa y la Filatelia 
De In maxima actualidad y interes na

cional es 10 puesta en vigor de 10 Ley 
de Prensa y Imprenta, elaborada pOl' nues
tros Cortes Espanolas y muy favorable In 
aoogida que dicha ley ha te.nid{) em tOOo 
el ambito .naciona!. 

Como nueatra actividad es la filatelia, 
ilIO podemos men os de ver ulla aplien~io.n: 
y beneficio concreto para nuestra aficio.lI 
QIl tan magistral ley de pl'llllSa. Eo evi
dente que en todo momento nuestros cri
terios, criticas y sugerencias han 68lido li
brl!lmente a la luz publica y qUIl lnuC<$lrrul 
remtas cspecializadas hn n comentado en to
dos los diapasoncs actuacioncs privadas y 
publicas en relaci6n oon nuestra filawlin. 
Por eUo 1110 cabe esperar que se el mome.nto 
de cdecir m05~, pues 10 qoo habia que 
dooir ya Bil ha dicho en cada mome,nto sin 
la menor cortapisa. 

Pero la nueva ley influencia una nueva 
forma de ver y enfocar los problemas, un 
nrodermo sCII1tido del periodismo y la cri
tica y 10 que IllS mas importante, un animo 
ferviente de informar. Precisamente cansi
de.ro del m:aximo intel"es esM punt{) de 1a 
Ley de Prensa, I informarl , que palabr-a tan 
beUa y tan amplia, cua:ntos problemas se 
evitarian con la aplieaci6n del sentido de 
la misma, cunntos mal05 e:nLendidos, cuaill
tas su.spicacias y cuantns dudas. 

Estanias fill Is era de la iillf{)rmnci6n, del 
intercambio de ideas de cOillocime.nt{)5, oes
tamos -en el momelnto en que 1110 se pueden 

Por 

ROBERTO H&RTI/w 
Presldente del Club Colon 

guardar sooretos que debe.n scr del dominio 
publico y no tenemos derecho a silenciar nsda, 
todo aquello que sea del in teres de la afi
ci6n fHateliea debe salir a la luz para que 
cada coleccionista forme su propio i uicio y 
siga paso a paso todos los aCOll1tooim!i'entos, 
veraz y dicientement·e linformndo. 

N ueslros orgaillismos estatales, pose a j:a
ber mejorado mucho en oeste aspecto, dc
ber8ll1 facilitar mas y delallada inf{)rmnci6n 
de emJisiones, y dalos wcaliLc05 sobre las 
mismas, 010 .solo ~ Espana silllo en el exte
rior editando bel1as y .sugestivas circulaf}cs 
que faciliten un cabal 5enl!ido de los sellos 
a emidr. Nuestra FecLerac:i6n debra man
tener una nube de informaci6n dedicada 
a la masa de eorecciOll1istas, tSObre exp~
COII1e.3, :fiechas y lugares de la·s m{isl11aa, 
ssi como otros datos «Jue .sean de inl1eres 
para todos. Los Grenuos profesianales de
berian faeilitar mas datos tecnieos y es
tadisticos del lDiovimiCll1tO comereial de eada 
,ano y. que se publicaran e.n Ins l"eyistas 
y medios adecuados. 

Y finalmente que cada sodedad, cada 
co1eICciooista y cada grupo .secunde la labor 
de olr05, que publican en cada periodioo, 
ejmisora 0 revista oral una sec.c:i6n de n1a
t~ia periodica, para difundir nuestr·a nfi-
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A medalha do Clube na SIPEX - 66 
. Como vern sendo habitual, e reflecte 

o nosso prestigio nos meios internacionais, 
a comissao organizadora da Expo$i!;ao Fi
latelica Internacional .. 8IPEX-55" solicitou
-nos, em tempo, a oferta dum premio de 
honra. 

A bela medalha oferecida pelo Clube 
Filaielico de Portugal foi considerada 0 

premio especial mais importante. Efecti
vamente, 0 conhecido jornalista David Li
dman - dirigente da F. I. P. (Comissao con-

MARCOFILIA 
PORTUGAL 

Carlmbos de 1.0 dla de clrculavlo 
XL ANIVERSARIO DA REVOLU<;AO 

NACIO~AL - Lisboa (SIR). Rua de Sao 
Jose, 20. Carimbos identicos no Porto 
(Batalha) e Funchal, 28 de Malo de 1966 

TOMADA de EVORA AOS MOUROS 
- Lisboa (SIR). Rua de S. Jose, 20. Ca
rimbos identic os no Porto (Batalha), Fun
chal e Evora, 8 de Junho de 1966. 

Carlmbos comemoratlvos 
XVI! CONGRESSO NACIONAL DOS 

BOMBEIROS PORTUGUESES - Matosi
nhos, 8 de Junho de 1966. Posto de cor
reio na Escola Comerclal e Industrial, Rua 
Sousa Aroso. 

I VOO TAP A JACTO L1SBOA-RIO DE 
JANEIRO - Lisboa. 17 de Junho de 1966. 
Estaltao de correio do Aeroporto de Lisboa. 

ANGOLA 

Carlmbos comamoratlvos 
II EXPOSI<;AO FILATELICA-

111 FESTAS DO MAR DE Mo<;AMEDES 
- MOIiAmedes, 14 de Marlio de 1964. 

III EXPOSI<;Ao FILATELICA
V FESTAS DO MAR - MOIiAm~deB, 25 de 
Marlto de fg66. 

DIA DA CIDADE - Loblto, C. T. T., 
28 de Marlto de 1966. 

tra as emissoes prejudiciais a Filatelia) 
e da Associa!;ao Internacional dos Jorna
listas Filatelicos, e membro do Juri da 
«SIPEX~ para a Classe de Literatura - no 
seu artigo a quatro colunas do famoso 
The New York Times, de domingo, 5 de 
Junho, ao referir-se aos premios especlals, 
come!;a: 

«ThE' medal of the Philatelic Club of 
PGrtugal went to a collection of postal 
hist(jr~' exhibited by Mrs. Edith M. Fauls
tich of Yonkers, N. Y. This «8aga of the 
Mails" encompassed postal history from 
2600 B. C. io late in the 19 th century" . 

Vern em segundo lugar as medalha3 
da Sociedade Filatelica de Washington, e 
em terceiro a da Federa!;ao Internacional 
de Filatelia. 

E mais nenhuma. 0 que, parafra
seando a ponderada nota do nossa PreBi
dente na sua cr6nica do Dili1'io de Lisboa 
de 26 de Junho sobre 0 ass unto, «desne
cessita comentarios», por demonstrar elo
quentemente 0 prestigio que 0 nosso Clube 
ja alcan!;ou em todo 0 mundo filatelico. 

Acrescentamos apenas que a Senhora 
Edith IV£. Faulstich, escritora e grande es
pecialista em Hist6ria Postal, e Presi
dente cia «Postal History Society of the 
Americas», fundada em 1951, e que nos con
cedeu a honra de a contar entre os nos
ses mais distintos filiados. Mais urn, e dos 
gran des, nas nossas fileuas. 

Oasis Agencia 
(JomprB e venda de proprledades 
- &Iulfufols de eaSBS com e sem mo
bilia - Terrenos - ProJeet08 - Or\1a
mentos e todos OJ! assuntos referen-

tes 0 prol,rlrdacles 

Ag.nl •• dar Companhlas d. Seguros 

Fidelidade - Europea - Comerda' 
Union Assurance C.O Ltd. 

ALA ESQUEROA 

Tel 260432 - Parque Estoril - ESTORIL 
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lia e cumprido. Cultural porque 
todos os tematicos necessitam de 
uma vasta cultura. Alem de com
pletos conhecimentos filatelicos, pre
cisam de ter uma enorme soma 
de conhecimentos acerca dos moti
vos dos selos. Artistica porq ue os 
tematicos tern de ser capazes de 
compreender e assimilar os valores 
esteticos representados nos selos e 
pelos selos. Urn coleccionador te
matico autentico tem de preencher 
todas estas qualificalj!oes. 

as tematicos querem colaborar 
em beneficio da Filatelia. Os clas
sicos e os tematicos, trabalhando 
juntos, podem fazer mais pela Fila
telia do que se 0 fizerem separada
mente, e podem elevar a Filatelia a 
alturas insuspeitas. Doutro modo, 
dois ramos independentes e antag6-
Dicos, conduzira.o a Filatelia ao co
lapso. A unica maneira de conser
var uma aClj!rlo coordenada entre 
classicos e tematicos e um trata
mento imparcial para estes e urn 
respeito mutuo. 

au," 'nCR COR DO". 1 .. ·A - LlSIOA TIL. 3230 •• 

Para seu interesse, 
, 

caro consoclo. • • 
Frequente as reunUSes fllatelicas 

do n0880 Clabe, todas as tert;as e 
sextas-feirss, das lU as 24 horal', e 
todos os sl\bados, das 16 as 20 horas, 
pois nelas podera, num ambiente de 
franca camaradagem filatellca, efec
tuar as suas permutas lem perdas de 
tempo, sem gastos de partes, e sem 
perigos de extravlo de cartas. 

Quanto maior for 0 ndmero de s6· 
cios presentes nas nossas rennilSes, 
mais serao as «stocks .. que todos te
remos a nona disposicrio, bem como 
mais numerosos serao os conheci
mentos que uns aos outros transmi· 
tire mos. 

Alem das vantagens referidas, 0 

simples facto de comparecer habili
ta·o a um premio, em seloa novos, 
sorteado entre os assistentes a cada 
reuniao. 

Portanto, no sen pr6prio interesse, 
nio folte a. reunli .. ,ilateliea. cI. 
n .... clull.! 

.. 

• 

J 
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4 CR6NICAS do ' 

i)iario 6~ tiG&Od 
A «1.1 Exposioao Filatelica tuso· Brasileira » 

o nosso querido Presidente, Dr. A.}. de Vasconcelos CfArvalho, seguindo 
a linha de rumo que tem sido a sua desde a primeira hora, tem jeito uma 
intensa e proveitosa propaganda da L U BRA P EX-66 na sua cronica domini
cal do cDiario de Lisboa». Registamos a primeira no nosso n." I78 (Maio) 
- pag. II - e apra~-1zos transcrever hol'e as quatro seguin tes, dado 0 seu 
grande interesse, para conhecimento de todos os fitatetistas portugueses e 
brasileiros. 

2 
NoticiunH>s .1qui, hu pouens semnnn5, c 

m primeira mao, a pr6xuna realiz8~iio, no 
Rio de Janeiro, da d ." Exposif.iio Fl\atelica 
Luso-Brasileira», LUBRAl'EX· 66, e, no do
mingo p85sado, publicamos os iIIomes dos ilus
tres comp(mentes da rcspecti\'a comissiio orga
nizndora. 

De salientar, em prim-eiro lugar, que, sendo 
tal e:\posi"iio totalmente paga pelo Estndo, 
par intermedio da sua Secretaria de Turismo, 
a sua organiza"ao foi inteiramente confiada 
ao Clube FiIatcliro do Brasil, (jue constituiu 
illlueia comi>sno organizadora apollns com seus 
£.lemento.; directivos, sob n presideocia do 
seu pr6prio president>e, cont II unica excep<;iio 
do tesoureiro-geral, que, muito eompreensivel. 
mente, e 0 debcgado da mCi!lcionada entidnde 
fina,nciudora. 

Alcm d.o alto patrocl1nio do PrC6idClllte de 
Guanabara, 0 1110: 50 cf);Ilhecido e tjueddo 0011-

tor Negriio 'de Limn, antigo Embnixador do 

d6n ) c0110cim~fll1tos 'cn tre los dem6.; colee
ci(}J1istas y profanos. 

Esperamos legar a elSO y otrns l11urhas 
fases m6s avanzadas y que los obsLaculos 
caducos y mJileinnrios que Be intcrpQn:e.Il a 
ello ISenn derribados can ayuda de esta lIlueva 
Ley de Prensa que todos los .sectOl"ea del 
se/ntir uadoonl beneficia en 5U aplicnci6n. 

Brasil em Portugnl, e do Secr-ct6rio do Tu
rismo da'luele estado, Ministro Jono Paulo 
Rio Branco, esta d." Exposi<;iio Filatetica 
Luso-Brasileirn» conta in oom a pre.sid&ncia 
de homa do Chefo de Kstado Brnsil>eiro, 
Mareehal Castelo Bruneo. 

Temos na ,"ossn frente n circular '111 .· 1, 
dal;tilogra£nda, destn exposi"iio, a qual vai 
seguir-se 0 bolcdm n .· 1, ia impre!l5o. 

Oaq uela, trnnscrevemos que a LUBRA
P"~X-66 de\'era reaUzar-se de 19 a 27 de 
Novembro deste ano, e II cln 66 poderiio 
concorrer colecciolladores de ISelos residc'Ilt>es 
em Portugal, I1has, Ult'rnmnr e Brasil, reu
nindo desta maneira, em umn gI'8ndiosa ma
nifesta~no filalelica, 05 coleccionadores de 15e-

105 dillS duas patrias irmos . 
Sendo esta trauscric;ao textunl, melhor 

SIl compreendera 0 grande c extraordmlirio 
interesse que, para Portugnl c para oe fila
telistas portugueses, tcm a exposic;iio em re
fl"r&ncia, a qual nquela mesilla circular acres
centll terem des de logo dado a sua· en
tusiustica adesRo 05 Presidentes da l<'edera~iio 
Portuguasa de FilnteUa e do Clube Filat~lico 
de Portugal . 

Esperando que os filntelistas portugueses 
intoosuiquem a 'SUII prcpllra~iio parn ICxporem 
em m/lS58 1110 Rio de J:lI1ciro, para breve Ihes 
prometernos informn".OeA romplementares, ia 
em nosso poder . 

22/ 5. 
v. C. 
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3 
Ja aqui dissemos que n d.' Exposi~o 

Filat6Iica Luso-Brasilcira . , LUBRAPEX-66, 
se realizara !IIO Rio de J nttl ciro, de 19 a Z'l doe 
Novembro pr6xiu\O. 

Hoje, podelDos acre81lC1Ilar 9ue tiio gran
diosa exposic;iio, do mais alto lOteresse fila
tCIieo e patri6tico, tera I ugnr no 2.· nndar 
do Museu NlIdonal de Belas-Artes, majestoso 
Odifieio sito lila Avenidn Hio Branco, no 
cora~o dn cidade, e prineipal aVl'lJ1ida do 
Rio de Janeiro. 

Ficarao nas paredes os quadros, brasi
leiros e estrageirOtl, daqueIe vnlioso museu, 
e a dois metros e imleio de distAncin seriio 
colooodos os quadros dos 5elos, pelo que os 
visitnD tea t eriio ocasiiio de ver e de ad'mi
rar duas belas e riras exr.osi'ioes. 

Os quadros seriio nul e duzentos, lem 
St:.isccDtas nnidade:s, pois cada uma de:stas 
tilrS dUM fa ces. COJlstruidos em alumilnio, 
como em vao algumas vezes temos pro
pugnado ·em Portugal, 5abemos 'lue uc.slle pc
louro 'l'IJ1tus.iAstiOOml'lJ1le tern trabalhado 0 

nosao oompatriota e querido amigo I1ng.· Fer
n.a:ndo Cravo, grande filatelista, ha langos 
anos radicado 1110 Rio de Janeiro. 

Alom dn comissao organizadora, cuja 
COJl8tituir;iio jn aqui publicllmos, esliio em 
preparar;iio as comissoes auxiliares, de pro
pag8lllda, do programa social, de rccepr;iio, 
etc., etc. 

Foi publicada a circular ill.· 1, daerilogra
fada. E vai flair, impresso, 0 boletim n.· 1, 
que contera a oOlllstituir;iio das oomiesoes, 
regulameaJto dn exposir;iio, artigos e v6rias 
indioo'i0es. 

Fomos 0 primeiro, em Portugal, n ser 
cO!Iltactado sobre estn expasi~o, e, depois, 
temos mantido correspondencln nssidun com 
o ClDtusiastico e querido Hugo Fraccaro1i; 

VERSO MEXIC01968 
RIMINI (ITAUA) 

ElpollVlo FliaUlica InternaDlonal 
OLlMPIADAS E DESPORTO 

Comissario para Portugal : 

H. MANTERO 
Prawa da Alegria, S8-2.o-A 

LISBOA 

I:ctualmente em Wnshington, e tivem05, aqUl 
em wboa, contnotos com outro velho oil 

i1ustre amigo, 0 Alm~ralDte Magnlhiies Ma
cedo, pelo que 8llbemos bem do interesse que 
todos os filatelistos brnsileiros estiio a par 
ncsta e~posir;iio, 0 maior ate hoje realizada 
110 Br.asiI, e interesse e'm que os fiIatelistns 
portu~ueses, cl{16sioos e tem6ticDS, exponhnm 
no R10 de Janeiro, lin sun maxima forc;a . 

Filatelicn e pntri/)ticamente, impiie-se que 
tal acoDter;n. Scria deselegante, mas scria, 
sobretudo, estu])ido, que os filatelistas .portu
gueses :niio aprovcitns&em esta baudc)n de 
ouro que os filnteli.stas brnsileiros, lotal
rnoote a custa do Governo respeotivo, 1105 

c;;tendem. 

29/ 5. 
v. c. 

4 
Termillomos os tres crouicns a9,ui publ~ 

cadas sobre ad .' Kxpasit;iio Filat611cu Lu.o
-Brasileirn . , LUBRAPEX-66, aeentuando. a Il~
ce:ssidade, filnt6licn e pntri6ticn, d·e todos 
os filatelistas portugu eses, classio05 <C temat~ 
ticos, comparecer·em ou enviarem as sun5 
participar;oes aquela grandiosa exposi'iiio, 1110 

Rio de Jilneiro, Museu Nncional de Belas 
Artos, de 19 II 27 de Novembro pr6ximo. 

Assim corre5pooderemos aD gcsto gen
tili6simo dos filatelistns brnsileiros, organi
zando tnlexposi~o, peln prinleira V'Cz iI 
esoola luso-brasiJ.elra, e do Governo do Es
tado de Guanabnra, custcn!lldo-a totalmCIDte. 

E assim vincarem03 n posi~o da FiIa
telia Portuguesa aiD pais irmiio, contribuialdo, 
filateIicnmeaJte, pnrn um mnior il efoectivo 
estreitameaJtil das lIeln'ioes luso-brasileiras, 
Dum mometllto delicado oomo 0 0 pre!>ellllle. 

A16rn do que tod08 111611 poderemos obter 
medalhas clIlI1peIDsador.as, largnmeaJt>e atribui
das .par UUl juri nmJigo, 1110 qunl decerto terao 
opintiio autorizndn os dois emimentos Olembros 
portugueses. 

Por todos os UWtiVDS, devemos com
parecer ou 'eaJviar no maximo. E, 1110 DD!SO 

ent1:lnder, d'evem partieipnr todos os filn
telistas portugue5es ja medalhados inllel'1Da
ciooalmemte. E, a16m destes, todos 05 pri
meiros, e I1l!esmo porV'Cllltura os segUllldos 
e terceiros premiad06 em exposi'iOcs looais. 
Sem esqueoer, olaro, Madeira, AIIlgo1a· e Mo-
9ambique. 

E rIlUO tmham qualquer reoeio da humi
dade br.Mildra par~ 08 sel03 IDOVDiS 'II gotruldos. 

Por urn lado, e bon n epocn do anD, 
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gon. Que aeve ser tomada a serio. Que pode e merees S6r profundamente 
analisada. Embora, entre nos, a exper;eneia do passa40 ntio seja de molde a 
alimental' exeess;vo optimismo. 

Quando ouvimos falar acerca da 
luta entre os coleccionadores chis
sicos e os tematicos, podlamos pen
sar que e qualquer coisa como as 
Guerras Punicas ou alguma outra 
guerra dos tempos antigos. Nada 
est! tao longe da verdade do que 
ideia tao disparatada. 

Podiamos pensar que e uma bata
lha entre os estabelecidos c1assicos 
contra os intrusos tematicos. Nova
mente disparatado. 

Devemos, antes, compara-la a al
gu ma coisa mais perto de n6s, algo 
contempora.neo, qua 1 que r coisa 
como. .. discrimina~ao. 

Classicos versus tematicos e uma 
guerra latente contra os colecciona
dores de assunto e de tema. U rna 
guerra que nao devia espantar nin
guem. Guerras sirnilares ocorreram 
atraves da Hist6ria. Imperio Ro
mano versus Cristaos, Luis XVI 
versus Republicanos Franceses, Czar 
e Nobreza Russa vsrsus Comunistas. 

Todas as ideias revolucionarias 
em desenvolvimento encontram um 
poderoso inimigo na Ordem Estabe
lecida. Por isso os coleccionadores 
de selos chissicos tem combatido os 
ternaticos desde que este moderno, 
cultural e revolucionario modo de 
coleccionar selos a par e c e u no 
Mundo. 

Os classicos nao admitem aberta
mente que ha perigo para a sua 
pr6pria actividade; todavia proce
dem como se a nova maneira de 
coleccionar selos fosse na verdade 
uma amea~a iminente para eles. 
A.lguns velhos coleccionadores fin
gem que a nova maneira de colec-

cionar nao existe, ou, se aceitam a 
sua existencia, tratam-na como uma 
forma de filatelia rudimentar que 
na.o merece a sua atenr;ao. 

Nas exposi~Oes internacionais os 
ortodoxos juizes cUssicos nao atri
buem medalhas de Duro as colec
~()es tematicas, nao lhes concedendo 
senao ouro-prata, vermeil e prata. 
Quando se sentem magna.nimos, 
como na WIPA 1965, atribuem uma 
medalha de Duro a mais qe qui
nhentos quadros contendo colec~oes 
tematicas, enquanto dao mais de 
50 medalhas de Duro as c1assicas 
que eram exibidas em cerca de 
4.500 quadros. Se is to nao e discri
mina~ao, entao esta perigosa pala
vra deve ter um signilicado estra
nho que me escapa. Se uma medalha 
de Duro para 500 quadros nao e uma 
especie de esmoia, en tao, repito, na.o 
sei 0 significado daquela palavra. 

Estas atitudes sa.o injustificadas. 
A Tematica nao compete com 0 

Classico. De facto' estas modalida
des nada tern aver uma com a ClU

tra. A Tematica tern uma vida in
dependente. Nao e nenhum filho 
ou apendic~ do Classico. A Tema.
tica nao precisa de protec~ao; pede 
respeito. A sua honesta atitude 
cultural e artistica para com os se
los, merece·o. Honesta porque nao 
ha motivos egoistas nas tematicas, 
somente puro arnor pelos selos. Nao 
esta.o envolvidos nenhuns interes
ses mesquinhos. E 0 selo pelo selo 
e nao 0 selo pelo valor econ6mico 
que ele representa. Na tematica, 0 
significado mais profundo da raiz 
etimol6gica grega da palavra filate-
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o L E c 

TEMATICAS 
Artigo publicado por amdvel diferblcia de t: Topical Time ~) 

3306 North 50 tlz Street) Milwaukee) rFt's. 532 I6) U. S. A. 

C/assicos contra Tematicos 
Por 

c 

1!:l'tIILIO OUREGO~ 

(Membro do Juri Tematico da SrPEX-66) 

(5 E 

- Este irrepreensivel artigo doutrinal de Emilio Obregon - conhecido 
coleccionador, dirigente e puhticista mexieano - estd, salvo me/hor opin iiio, 
absolutamente de acordo com a nossa Ipoca, eom 0 desenvolvimento mental 
que se processa e com a crescente conscieneia dos problemas fitatdlieos e da 
sua evolu~iio. 

Vindo a lume no n.O 96 (Mar~o-Abril de I966) da grande revista espe
cialisada «T opical Time», orgiio o/icial da prestigiosa «A meriean Topical 
Association», providenciamos imediatamente, dado 0 seu inegdvel interesse, 
no sentido de obter as indispensaveis autorisa~iJes para a sua tradu~iio e 
pubtica~iio em Portugal. 

Apresentamos pub/icos agradecimentos ao consagrado autor e d poderosa 
agremia~iio tematiea norte-americana (a caminho dos 9.000 socios}, euja deli
cada aten~iio nos permite deixar d aprecia(:iio dos jilatelistas portugueses -
dos Cldssicos abertos as exigencias da Filatetia do nosso tempo, e dos T ema 
tieos conscientes da sua eondi~iio e dos seus deveres - a doutrina solida, 
apurada e digna duma personalidade de primeiro plano como e Emilio Obre-

• 

s 

• 
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no BrJlsil, e excel'Cjnte nquele local da {'xpo
si~iio. 

Por outro Indo, nas yiage;ns oa ida e 
"olta, sacos plustieos completamente £echn
dos e, compleml'ntarme.nte, snquiuhos do el:
celente "eranle normnlmente uando pclo; fi
lateJistas, e!imillariio qualquer perigo. 

5/6. 
v. C. 

5 
Vni reaJizar-se lIO !tio de Jnmiro, de 

19 -a 27 de No\'cmbro pr6xim.o, a d." ~x
posi~iio ]'iLalclicn Luso-Brnsileira., LUBRA
PEX-66, it qual, alem de umn noticia solta 
sobre a constitui .. uo da sua comissiio orga
nizadora, aqul dedicumos uma seric de pc
quenas crOnieas, da qual esta is a qUintll, 
e que muito lamentnm05 seja tudo qua'nto 
l'm Portugal, ate este momento, 6e publicou 
sobre tuo notlivel acontecimento, except;iio 
feitll ,a uma pequena nota inserta no R()~dim 
de; Glube Filatfllico de Purtugal. 

Porque jn 0 referimos por duas ou tres 
\,ezes, lIiio ,'amos repetir hoje 0 alto in
teresse, filatclico e patri6tico, que parn Por
tugal tem aquela exposi .. iio, como, por outra 
pena, a do seu disti.nto chere de redac.,uo, 
foi acentuado no iIIimero de Maio daquele 
Thlelim do Glube Fill/telico de Portugal. 

Mas "ale a pena dizer, uma vez mais, 
(jue e necessario, absolutamente indispensa
vel, que no Rio de Janeiro haja 0 muxillloO 
de expo~itore>s filatclicos portllgue.ses. 

N6s somas daqlleles que bcm sahem que 
II Federat;iio Portllguesn de Fila telia , du pre
sidcncia do eminellte fitnt'clista Prof. Dou
tor Carlos Trincuo, ilustre e prestigioeo, nn
cional e illtemacio.nnlmentc, sc nadn ll'm 
feito, c por. devido ao pequeno mJmero de 
federndos, e it dificuldade econ6mica destns, 
IIndn Ihe ser possivel fazer, Iimit-ando-re ,n 
delegar no ClubeFilatelico de Portugal, em 
cnda nno, a renliza'tiio do «Dia do Selo». 

Mas tambcm sornos daquelcs !Juc acredi
tnm nas qunlidndes e oa muito boa ~' on
tade dos seils dirigentes, pelo que confilldn
mente ·esperamos que essa Federat;iio Por
tuguesa de Filatelia, em estreita e enlusiu' 
rica colabora'tiio com 0 respectivo comissario 
nllcionnl, fa'lllm todos os impossivcis para 
que seja autentipo exito a represeil1tar;iio por
tuguesa nnqlleln exposir;uo. Para 0 que in-

condicionnlmente todos po.dem eonlar corn 
o Clube Filatclieo de Portugal e com 0 si
gnatario. 

Umll dns maneirns de incelltlvar a repre
sentar;iio portugucsn sera n ohtenr;jjo de fneili
dades para a remc5Bo!l dns 111056.16 pnrticipa"iies. 

Para tanto, sugerImos quc elns sejam 
remetidns e deyolvida5 por vin diplomatica.. 
Idein niio implJ05sivel, ela c defundida, h8 
lIluitos anos, por outro eminente filatelista, 
c preeiS<1mente brasileiro, 0 IIIOSSO querido 
anngo Hugo Fraccaroli, Seeretl~rio-Geral da 
LUBRAPEX-66. E ideill agora defens6ve1 por 
mllis urn argume1nto: 0 de trntar-se de mna 
exp"iisi.,uo filateHea I uso-brasileira, com pnr
ticipa .. iies de valores rcon6micos, cult urais 
e morais basI ante altos, exprc560s elll muito 
pequenos volumes. 

Acre.sce que, logo na primeh'a des t 115 

cinco crOnicas, hn cerea dc dois me!!es, lan
~amos, em primeir" muu, n ideia de esta 
expo it;iio filatcHea luso-hrasileira cOIldnuar 
n realizar-se em todos os aliOs pr6ximos, 
alternadalllente eu e 16. 

Nos som05 daqueles qlle hem sabclIl da 
inteligcncin e dn honestidade, cs ta absulu
tlllllente indisculiyel e ate modoe1 nr, das nos-
50S C. T. T., no campo filateHeo . Pelo que 
sabendo-se £jue estn cxposir;iio do Rio de 
J IIneiro e totnlmente custeadn pelo Estado, 
IIUO seru de mnis pedir il£jUrla Federa~iio 
Portuguesa de ]"ilntelin Ifue imediatnmente 
proeeda a totlas as diligcncins para obter 
dos referidos C. 'r. T., eom a culnbora~iio 
do Minist{>rio dos Neg6cios 1~5trallgeiros, do 
Serretnriado Nacional da In£orllln~iio, da ca
mara Municipnl de Lisbon, eW. - !jue tuo 
importallte exposir;iio, e importante, rt'peti-
11105, tanto cultural eomo politieamente, tanto 
filate!iea como pntriilticalllellte (de futuro, 
em nnos alter:nados) 8e realize em Portugal. 

Mas este esquemn ticara incompleto, se 
a Federat;iio Portllsuesn de Filatelia niio pe
dir e niio cOllsegUlr dos C. T. T., com lila
tur-al aprovat;iio do Ministro dus Comunica
~iies, u elllissiio de, }>'-!Io menus. um selo 
anual, comemorativo deslas exposi"iies. Pas
sarlllll ja dois meses, sem nada de eon(}reto 
se fnzer. Pelo !jue, na hip6tcse de este ano 
in fliio ser possivel 0 selo (ainda fnltam 
mais do que cinco mescs J), esperamos que, 
ao menus, um born carimb6 sejll 0 elo de 
unino de todos os filatelistns do Brnsil e 
de Portugal J 

12/6. 
V. C. 
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Sobrescritos-Ed. do (lube Filatelico de Portugal 
Numeros 

I 

3 

4 
5 

6 
7 
8 

9/10 
II 
12 

13 

14 
IS 
16 

17 
18 

1.9 

20 

21 

75.0 Aniversario da U. P. U. (1.0 dial c/ I taxa 
Cent,O do Selo Portugul'!s (1.0 dia) c/ I taxa . . • , 
Cent.o do Selo Portugul'!s (Carimbos Exposiljiio) c/ sl'!rie . 
Cent.o do Selo Portugul'!s (Carimbos Exposiljiio) c/ I taxa. 
Monumento ao Bombeiro Voluntario - Barcelos - c/ ~20 
5.0 Aniversario da N. A. T. O • .c/ '20. 
5.0 Aniversario da N. A. T. O. c/ Idloo • . . . 
Cong.o da Federaljiio Portuguesa de Filatella c/ ~20 
Campeunato Portugal Classe Moth cl 130 • 
Exp. Filatl'!lIca de Leiria (dla 29) cl ~20 • 
Exp. Filat~lIca de Leiria (dia 29) c/ 1100 . . . . . . . . . 
Auto-AmbulA.ncias (Porto, Braga, Fafe e Porto, Aveiro, Coimbra) C/120 
I .a Exp. Filatelica de Leiria (dia 5) c/ 120 • . 
150.0 Aniversario da Fazenda (I,D dial c/ serie • 
150.0 Aniversario da Fazenda (1.0 dial c/Iloo. . 
Campanha de Educaljiio Popular (1.0 dial c/ serie . 
Campanha de Educaljiio Popular (1.0 dla) c/ 1100 . 
Defesa das Linhas de Torres c/ 120 • 
D. Ant6nio Barroso c/ '20 . . . • . . 
I.a Exp. Filatelica Corporativa (Carris) c/;1i2o • 
I.a Exp. Filatelica Corporativa (Carris) c/ 1100. 
Congresso de Agl'!ncias de Viagens c/120. • 
Aniversario do Colegio Militar (1.0 dial cl serle 
Aniversario do Colegio Militar (1.0 dial cl 1100 . 
Centenario da Cidade de S. Paulo (1.0 dial cl serie 
Centenario da Cidade de S. Paulo (1.0 dla) cl 1/00 . . 
Emissiio Reis de Portugal (1.0 dial 2 sobrescritos cl serie 
Emissiio Reis de Portugal (1.0 dial cl Idloo • 
Emissiio Rets de Portugal (1.0 dial cl120 • 
IV Exp. Filatellca Portuguesa (Porto 55) C/'20 • .' 
IV Exp. Filatelica Portuguesa (Porto 55) cl 1100 • • • 
Cent.o do Telegr. Electrico em Portugal (1.0 dial C/ serie 
Cent.o do Telegr. Electrico em Portugal (1.0 dial CI 1/100 • 
Auto-AmbulA.ncias (Porto-Vila Real-Braganc;a) cl120 
Auto-AmbulAncias (Porto-Vila Real-Braganc;a) cl I~oo 
Prof. Ferreira da Silva (1.0 dial C/ serie • 
Prof. Ferreira da Silva (1.0 dial c/ doo . 
3.a Feira do Ribatejo cl '20 
3 a Fein do Ribatejo cl Idloo . . . . 
Cong.o da F. I. F. A. e da U. E. F. A. cl (,20 
Cong.o da F. I. F. A. e da U. E. F. A. cl doo 

(PORTES EXTRA) 

Pedidos a: 

Escudos 

600$00 
IOO.wo 
350.,,00 

7S{.00 
75(,00 
35/ 00 
SO~oo 
20;100 
20&00 
20,;300 
2Sdloo 
35100 
20,500 
4S~00 
20POO 
30 too 
20$00 
20$00 
20dloo 
15100 
20100 
IS~OO 

27"50 
IS{.OO 
SO~oo 
20/00 

50 $00 
17"50 

15'00 
15'0.:1 
20loo 

35100 
17/50 
15100 
20100 
20:/00 
15100 
15/00 
20.100 
17"50 
20100 

BARATA DAS NEVES Apartad02690-L1SBOA-2 

, 

.. 
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Quarenta Anol de RavoluOlo Naclonal 

o desenho dos selos e da autoria do 
pintor Paulo Guilherme. Tern as dimen
soes de 28,6 X 34,5 mm compreendendo a 

Reproduf OO autorizada palos C. T. T. 

s errilha, com denteado 13,5. Os trabalhos 
de impressao foram executados em off-set, 
pela Casa da Moeda. 

CASA A. 

o plano da emissao e 0 s eguinte: 

1$00 tiragem de 9 000 000 
3$50 ,. ,, 1 000 000 
4$00 » » 1 000 000 

o 1.0 dia de circula!;ao foi em 28 de 
Maio de 1966. 

~ecebemDS e agrldeCemO~ 

Do Ex.mo Sr. Presidente da CA.mara Muni
cipal de MOljA.medes - 2 sobrescritos. 

Do Ex.mo Sr. Raul Biscaia Vieira (Lourenljo 
Marques) - x sobrescrito. 

Do Ex.rno Sr. Eleuterio Navalpotro (Madrid) 
- 3 sobrescritos. 

Do EX.~"O Sr. Fr. Steiness (Esbjerg-Dina
marca) - 4 sobrescritos. 

Do Ex.rno Sr. Domingos da Silva Oliveira 
(Rio de Janeiro) - 4 sobrescritos. 

Do Nucleo Filatelico Micaelense (ponta Del
gada) - 2 sobrescritos. 

MOLDER 
Rua 1.0 de Dezembro, 101-3.0 

-: Telef. 321514 - LIS BOA - 2 

TUDO PARA FILATELIA 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

A NOSSA GRANDB BSPBCIALIDADB 

SROS D'E 1000 0 MUNDO PARA 10DOS OS lEMAS 

Bxposi9ao permanente de se10s em IS vitrinas, 
no atrio do r6s-do-chao e no 3.° an dar (elevador) 

BXBCU9AO Ri\PIDA DB PBDIDOS POR CORRBSPOND:BNCIA 

COMPRA - VBNDA 

• 
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Novo •• elo. portu_9ue.e. 
ULTRAMAR 

Reproduzindo ~sete ediffcios escolares, 
seis hospitalares e 0 da estacao de Ca
minhos de Ferro da Beira, bern como urn 
motivo simb6lico do acontecimento, 0 Mi
nisterio do Ultramar mandou emitir e 
por em circulacaQ 7 milhoes de selos pos-

tais, comemorativos do 40." aniversano da 
Revolucao Nacional, distribuidos p ·e I a s 
taxas de 1$00 para Cabo Verde, Angola e 
Mocambique, de 2$50 par~ a Guine, de 4$00 
para S. Tome e Principe, de 4$50 para Ti-

ja nos concedeu a honra de 0 contar nas 
nossa!. fileiras. 

Num dos pr6ximos numeros, logo que 
cheguem as fotografias de Nova York, 
publicarernos, como vern sendo habito, uma 
completa reportagem do grande evento. 
Da autoria do nossQ Chefe de Redac!;ao, 
que esteve presente. 

mor e de 10 avos para Macau, nas quanti
dades de, respectivamente, 200000, 3000000, 
3 000 000, 300 000, 100 000, 100 000 z 300 000. 

Os referidos selos, com as dimensoes 
de 25,6 X 40,5 milimetros, desenhados por 
Alberto Cutileiro e impress as na Casa 
da Maeda, a 15 cores, foram pastas a 
venda em todo a territ6rio naclOnal no 
dia 28 de Maio, data em que nos C. T. T. 
das capitais de cada provincia enos da 
C'idade da Beira foi utilizado urn carimbo 
especial de primeiro dia de circula!;ao, 
que 0 mesmo Ministerio mandou confec
cionar para 0 efeito. 

PORTUGAL 
VII Cantan6rlo da R800nqulsta da Cldada 

de Evora 

o desenho dos selos e da autoria do 
pintor Candido Costa Pinto. Tern as di
mensoes de 30,2 )( 34,5 mm compreendendo 
a serrilha, t:om 0 de:J.teado de 13,5. a s 

R.produ~lio ourorizada palos C. T. T. 

• J. f 
trabalhos de impressao foram executados 
em off-set, pela Cas a da Maeda. 

o plano da emissao e a seguinte: 

1$00 tiragem de 9000 000 
8$OU l> l> 1 000000 

o 1.° dia de circula!;ao foi a 8 de 
Junho de 1966. 

n 

• 

J 
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:L 1" 0 X t 11'1., a s EXPOSIC;OES 
III EXPOSIC;io FILAT~~lcA DA COMA RCA 

DE ARGANIL 
E I DO DISTRITO DE COIMIRA 

(Arga1til, -I a 9 de Sdembro de I966) 

REGULAMENTO 

Artigo 1.0 - A cIII Exposit;iio Filatelica da Comarca de Arganil e I do Dlstrito de 
Coimbru, da inlciativa e organizat;iio da Casa do Concelho de Arganll, com 0 alto patro
clnio da Administrat;iio-Geral dos Correioll, Telegrafos e Telefones, do Clube Filatelico 
de Portngal e da Allsociat;iio dos Bombeiros Voluntarios Argns, tera lng&r em Arganil, 
dnrante a antiga e famosa Felra do Mont'Alto, e estara patente ao publico, de 4 a 9 de 
Setembro de 1966, no salio nobre da Aasociat;io dos Bombeiros Voluntarios Argus, sita 
a Avenida JOlle Augusto de Carvalho. 

Art. !;I.o - Poderio concorrer quaisquer colecclonadores, avant;adoll, medlos on sim
ples principlantell, naturals ou residentes no distrito de Coimbra. 

Art. 3.° - Os concorrentes p~derio participar com selos de Portugal e Ultramar 
Portugn~s, selos estrangeiro!l, marcofilla, colect;oes tematicas, sobrescritos com carimbos 
de 1.0 dla ou comemorativos, postals mh:lmos, ensaios, pro vas, erros e relmpressoes fila
teUcaa, devendo ser propriedade dos mesmos 0 material a expor. 

Art. 4.° - Nenhum expositor podera retirar a IIna participa~iio enqnanto a exposi
t;iio elltiver patente ao publico. 

Art. 5.° - A entidade organizadora reserva-se 0 direito de somente expor 0 material 
para qne tenha espat;o dlspon[vel, devendo neste caso ser seleccionado, de prefer~ncla 
pelo expositor, 0 material a apresentar. 

Art. 6.° - 0 material exposto sera apreclado por nm jari Id6neo, qne distribnira 011 

premios POStOIl a sua disposlt;io para esse efeito (medaihas on material filatelico), pre
mios elites que serio entregnes em dla e local a annnciar oportnnamente. 

Art. 7.° - Na classifica~iio do material que the for apresentado, 0 juri orientar-se-' 
pelol princlpios estabelecidos pela Federat;io Portugnesa de Filatelia, e as saas decisoes, 
definltivas e lIem apelo, serio tomadas por maioria de votos, e registadas em acta. 

Art. 8.0 - 0 jdri lera consUtnldo por tr~s au cinco membros, nomeados pelo Clube 
Filatelico de Portngal, e que expressamente se deslocariio de Lisboa a Arganil, para 0 
efelto. 

Art. 9.0 - Os pedidos de inscrlt;io devem ser feitos pelo correlo, em carta on sim
ples postal,ou alnda pelllloaimente, na secretarla da CBBa do Concelho de Arganil, Ave
nlda Almlrante Rels, !;I-I.O_Dt.D (telefone 736693), Lilboa-I, ate ao dla 12 de Agosto de 
1988, devendo os demandantes deacrever resumidamente a sna partlcjpa~iio, e indicar 
os premios qne tenham obtido em exposl"oes anteriores. 

Com ol,d;do de ;nscr;flJo, d,v,ra ainda sir ,nv;ada, em val, do corre;o, a ;mporldnc;a 
d, Esc. 60100 (slSs",la Iscudos), benif;ciando os SOC;05 da Casa do Con"lho d, Arganil da 
,.,duflJo d, 50 010. 

AI In.crl~oell abrem em I de J ulho de 1966. 
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Art. 10.0 - Embora fa-ra quanta em si caiba pela sua guarda e conserva-rlo, a enti
dade organizadora nlo se responsabillza pelo material expos to, que poderA ser seguro 
pelos seul proprietArios, ou pela Casa do Concelho de Arganll, mediante pedido previo, 
por escrito, dOl interesladol, sen do, neste caso, de conta destes 0 respectivo premio 
de seguro. 

Art. 11.° - NOI casos omissos ou afectos a interpreta-rio delte Regulamento, de'ci
dirA a entidade organizadora. 

Lisboa, 20 de J unho de 1966. 

o Clube FUat6lico de Portugal, que d4 0 seu patrocfnio efectivo e 
entusi4stico a esta interessante Bxposi9io, recomenda-a e aconselha-a 
francamente a todos os seus consocios naturais ou residentes 'no dis-
trito de Coimbra. . 

--------'.--------
, 

1.A EXPOSI~AO FILA'~LICA LUSO.BRASILEIRA 
c LUBRAPEX-66·,. 

(R£o de Jane£ro, I9 a 27 de Novembro de I966) 

Conforme temos vindo a comunicar desde 0 nosso n.o 177 (Abril), a Cl.& Exp081'Ylo 
Filatelica Luso-Bruilelra», com a denomina'Ylo de LUBRAPEX·66, serA reallzada no Rio 
de Janeiro, de 19 a 27 de Novembro pr6xlmo, nos sallies do Museu de Belas Artes. 
A preclara ideia deve-se ao Ministro Joio Paulo do Rio Branco, ilustre SecretArio de 
Turismo da Guanabara, filatelista e profundo conhecedor dos beneflcios culturais que 
proporclona 0 coleccionllmo' de selol. 

E·nol grato regiltar que 0 nOlso Presidente, Dr. A. J. de Valconcelos Carvalho, tem 
dedlcado ao importante aconteclmeIito todas as luas crOnicas filatelicas, tio apreciadas, 
do prestigioso cDIArio de Lisbo81>. Transcrevemos a primeira no nosso n.O 178, e as 
quatro leguintel (2 a 5) ocupam lugar de merecido relevo neste n1imero. 

A organlza'Yio e propaganda do certame coube ao Clube Filatelico do Brasil, com 
quem 0 nOllo Clube estA a colaborar da forma objectiva e vAlida que the compete, na 
parte respeitante a Portugal Continental, Insular e Ultra marino. 

Alllim, reproduzlmol integralmente, para conhecimento geraI, as 11ltimaa informa
c;lIes oficiais recebidas do Brasil, insertas sob titulo Tudo 80bre a LUBRAPEX, no 
n.O 21 (Maio) do n0880 congenere «Boletim do Clube Filatelico do Bralil). 

A Comissao Organisadora da cLubrapex.66» estd-se reunindo todas as 
segunrlas-feiras. Podemos informar que os mais importantes problemas 
estao sendo estudados e solucionados de modo que muito breve esteja tudo 
completamente estruturado, definitivamente, para a realisa~ao da Exposi~ao. 

A Circular n.G I jd foi distribuida 8 nela se eneontram numerosas im
portantes informa~{jes. Agora, estd sendo montado, e breve serd impresso, 
um tabloide de propaganda. 0 BoleUm n.G I tambem deverd ser distribuido 
dentro de um mls e nele saird 0 Regulamento da Exposi~ao, a classifica~ao 
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tica _ . nlio se po de, simulttineamente, jul
gar colec~oes e comer tremo~os. 

Como nenhum portugu~s esteve pre
sente em Washington, pedimos ao nosso 
llustre colaborador Hugo Fraccaroli - mem-

bro do juri c1assico da cSIPEX-66,. - para 
«belar» uma completa reportagem do cer
tame para este Boletim. Esperamos com 
o maior interesse os seus limpidos co
mentarios. Que, certamente, responderlio a 
algumas interroga~oes legltimas. 

Uma Expos£{do para mem01'ar 

A representa~ao aerofilatelica portu
guesa, composta pelo melhor que temos 
entre n6s, confirmou de forma brilhante 
os vatidnios glosados a seu respeito e 
ratificotl plenamente as fundadas espe
ran~as que nela se depositavam. Els urn 
primeiro e breve apontamento com a boa 
nova. 

Na Exposl~ao Aerofilatelica Internacio
nal «AEROPEX-66» - que, agrupada com 0 

6." Congresso da F. I. S. A., constituiu 0 

maior acontecimento aerofilatelico do ana 
- esU\leram presentes mais de uma cen
tena de p articipa~oes, com inclusao dos 
«cracks» de todo 0 Mundo, que excedem 

AMPHILEX·67 
Expo.IOlo Internaclonal patroclnlda 

pala F. I. P. 
EM AMSTERDAO 

Comissdrio para Portugal: 
HENRIQUE MANTERO 

Pra~a da Alegria, 58 2.0 ·A 
LlSBOA 

AEROPEX-66 
A Aarofllate'lIa Portuguesa 
continua am grande evldlncla 

largamente a crave ira normal. Competi!;ao 
multo ardua, portanto. Os portuguese" tl
veram comportamento garboso e dig no. 
Jose Gonzalez Garcia, estreante nesta es
pecinlidade, com os seus «ZeppeUns - Se
lec~ao, universal, de selos, sobrescritos e 
postais» (10 quadros), obteve medalha de 
prata com jeHcitar;oes do Juri, e 0 Cap. F. 
Lemos da Silveira, com a sua colec~ao 
de estudo «Pol6nia (1921-1939) - Selec~lio 
de primeirps voos e voos especials: pombo
-curreio, balao, avilio, planador e dlrl
givel" (6 quadros), medalha de prata. 

Dois galardoes muito honrosos e sl
gnificativos, comprovantes do dimensiona
mento- verdadeiramente internacional des
tas colec~oes, uma vez que os nossos brio
sos representantes s6 tiveram diante 0 

Grande Premio - atribuido a Jean Grave
lat, nosso amigo e colaborador, pela sua 
portentosa selec~ao universal de «Pionel
ros,. (10 quadros) - e 9 escassas medalhas 
de ouro. Esta indica~ao e indispensBvel 
para 0 leitor ter urn justo sentido das 
propor~oes. 

A bela medalha do nosso Clube, pre
mio de honra muito apreciado, fol con
fcrida a colec~ao de estudo «Correio Ae
reo dos Estados Unidos» (10 quadros), de 
Philip Silver, aerofilatelista de estirpe, que 
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A. GAM A REIS 
(MR. CORK) 

WELCOMES you at 

CASA DAS 
CORTI<;AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
M.mblr of Portugu ... 
Chlmbtr of Cammtrc. RET A I L E R S 

4 - 8 - Rut dl Elcoll Pollt6cnici - 8 -10 
Talafonl 32 68 68 

Talegram .. : ISOLANrE. 
L_ I S B 0 N-P 0 R TUG A L 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIES 

AMERICAN EXPREII CREDIT CAROl HONOURED HERE 

SANCHO OSORIO 
REMESSA .\ ESCOLHA 

Portugal e U1tramar (centos de selos di
ferentes, novos ou usados, paracolec~1io) 

SERIES NOV AS 
Portugal e U1tramar (quando V. S. dese
jar, mandarei tabela com pre~os Uquidos) 

SELOS USADOS EM PAGAMENTO 
(aceito qualquer quantidade ou genero. 
Serio valorizados conforme tabela que 
mandarei). 

Telerone ln08.15 

R. do Prato, 185_3,0 - Esq. -ll 5 BOA 2 
PORTUGAL 

SELOS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E ESTRAN
G~IRO. CLASSICOS, 
Sl!;RIES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
Con suite a coso 

H. SANTOS VIEGAS 
R. 1.° de Dezembro 45-3.° LISBOA 
Telefone 35852 

reduzir a esta curta nota. Mais duas pa
lavras s6, em todo a casa. Vista que se 
trata de charlatanice revoltante que bem 
merece toda a reprova!;ao que the possa 
ser dlspensada . 

Os mesmos dois quadros do Cap. Le
mos da Silveira, que na «WIPA-65» con
quistaram medalha de prata em compe
ti~a.o com 167 colec!;oes de 25 paises, no
tavelmente refor!;ados com mals do is qua
dros de real categoria, foram agora degra
dados por um juri para cuja actua!;ao 
nao ha palavras suficientemente severas, 
em concorrencia com algumas escassas de
zenas de participacoes de meia duzia de 
paises, com um Insultuoso diploma. 

Dentro de todos os ramos da Filatel1a, 
a Tematica, com 0 clima de instabilidade 
reinante, com as falcatruas que nela se 
cometem com 0 maior descaramento, con
tinua' a ser a gata-borralheira que nunca 
mais ve chegada a sua hora, decorosa e 
honesta, de ir ao baile do principe. 

Sao cO'ncebidas nos seguintes termO's as 
referencias que 0 Dr. A. J. de Vascon
celos CarvalhO' fez a este anedO'tsriO' nO' 
Diario de Lisboa de 5 de Junho passado: 

. . , Depois da recente, nacionaL, mais 
uma «marmeLada» de um juri tematlco, 
este internacionat: Na classe tematica da 
SIPEX, em Washington, foi atribuldo urn 
diploma 00 maior filatelistn tematico por
tugu~s, a Cap. F. Lemos da Silveira. E 0 

escdndalo e s6 este: uma participa~iIo que 
nas ultimas exposi~oes filatelicas intern a
donaiS, umn deLas a WIPA, merecera mais 
de 75 pontos, e recebera tr~s medalhas 
de prata, agora, melhorada, balxou para 
55 pontos, recebendo aqueLe diploma .. . 

. . , AqueLa participa~il.o dO' Cap. F. Le
mos da Silveira, carregada com tl"f~S me
dalhas de prata, internacionais, e agora 
brindada com urn diploma, tern, peto me
nos, doze pe~as unicas, uma delas ex-Jose 
Gonzalez GarCia, e, dos jurados que agora 
the atribulram 0 diploma, urn deles fez 
parte do jur-i que, em Viena de Austria, 
the concedeu medaLha de prata • . : 

As palavras dizem, apenas, aqullo que 
querem dizer. Quem deixara de atribuir 
a importancia e 0 significado de que se 
revestem aquelas que 0 nosso presidente 
proferiu'/ N6s associamo-nos totalmente 
ao acto de justica que essas expressoes 
representam. 

Uma coisa e certa, em suma: em Fi
latelia - incluindo a desventurada Terns-

• 

, 
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de colec~oes a serem expostas, um exemplar do pedido de inscrifao, allm de 
diversas outras informafoes para orienlafao de quem prelender - se inscrever. 

As inscrifoes serao recebidas aU 0 dia 30 de Setembro vindouro. 
Todas as Comissoes estiio sen do' organisadas e as principais serao as 

seguintes: 

Comissao da Exposifao -Presidente: General Miraheau Pontes. 
Comissao de Finanfas - Presidenle: Coronel AntOnio Francisco da 

Hora (representante da 5ecretaria de Turismo). 
Comissao Social e de Recepfao - Presidenle: Ramiro Lemos Correia. 
Comissao de Propaganda e Puhlicidade - Presidente: Dr. Carlos Nery 

da Cosla. 

" " * 
A Comissao Organisadora fa deliherou quais os premios a serem dis-

Iribuidos as melhores colecfoes que participarem na cLubrapex» : 

Grande premio «Luhrapex» - A' melhor parlicipafao na Exposi~ao. 
Grande premio «Portugal. - A' melhor colec~ao de selos de Portugal. 
Grande premio «Brasil. - A' melhor colecfdo de selos do Brasil. 
Grande premio «T ematico. - A' me!hor colecfao lematica. 
as outros premios serao os seguintes: Medalhas de ouro, de vermeil, de 

prata e de oronse, diplomas e diplomas de participafao . 
Havera, outrossim, premios especia;s, Porlm, tsses serdo outorgados 

pelo juri lnlernacional da Exposifao. Esse juri devera contar com dois 
filatelistas vindos de Portugal. 

" >Ie " 

No que dis respeito aos quadros da Exposifdo, podemos adiantar 0 

seguinte: Serao 600 unidades com duas faces, perfasendo, assim, nada menos 
do que I200 quadros. 5uas esquadrias em velfJ de madeira serao de aluml
nio, sen do que as matrises para as mesmas fa foram encomendadas, pois seu 
modelo fa foi, igualmente, aprovado. 0 centro, onde serao apticadas as 
folhas com os selos, sera de «celotex., 0 que tornara muilo fac;! sua co!oca
fao, ainda mais que hafJera trilhos de pape! grosso para se encaixar as folhas, 
a lamanho dos quadros sera de I,20 m de altura por 80 cm de largura e 
eles deverao estar pronlos 0 tt'ais tardar no mes de Agosto. 

Lembramos que, de acordo com 0 regulamento, s6 poderio flgurar nesta Exposi~io 
participa~6ea de filatelistas de Porlugal e do Brasil. Os quadros serio em ndmero de 
1200 - 500 dos quail para portugue.es - com aa dimens15ea 0,80 m X 1,30 m, ao pre~o 
de 2sSoO cada. 

Fot solicitada a emialllo de um selo comemorativo ao Departamento dos Correioa e 
Telegrafos do BrasIl. E oa nosaos C. T. T., como colaboram no importante evento 1 

Convidamos mais uma vez todoa os filateliatas portugueaes a cooperarem nesta 
esplendida realizac;io, intensificando deade iA os seua preparativos para expor no pal. 
Irmio. E.te e um certame que estA destinado a brilhante e claro suceL'llo. 
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Filateli.ta. de todo o Mundo 
visitam 
Filatelico 

Lisboa e 0 Clube 
de Portugal 

Prospere S. Virden 

Esteve alguns dias em Lisboa, acom
panhado por sua esposa, 0 filatelista nor
teamericano Prospere S. Virden, cunhado 
de outr~ dis tinto filatelista daquele pais, 
e gerente da importante The Virden Com
pany. 

dicQu-Ihe 0 nome do Presidente do nosso 
Clube, que nessa mesma noite the ofe
receu urn jan tar no restaurante «Gam
brinus», seguido de serao no restaurante 
Lipico «A Severa». 

No dia seguinte, 0 Sr. Virden ret ri-

o casal Vird,,, ,,,tr, 0 Sr. Dr. A. J. d, Vasco"c,los Caf'flalho ~ SIU filho mats "elho, 
o "osso co"socio losi Eduardo Serra Vasco""los d~ Carvalho ' 

Porque, num dos ultimos dias da sua 
estadia, necessitasse de urn advogado, 0 

hotel onde se encontrava hospedado in-

buiu com urn almo!;o no "Hotel de Se
teals». 

o Sr. Virden, que e urn grande admi-

.. 
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Um breve balanoo das recentes Expo
sioaes Internaciona'is pe"mite afirmar II. 

Uma Exposifao para esquecer 

SIPEX-66 
Presenoa agrad6vel nas classes de Honra e 
de Llteratura, e classlflcaoGes de lotarla na 

Tem6tlca 

A partieipa!;iio na classe de Honra de 
Jose Gonzalez Garcia, "Portugal» e «lndia 
Portugucsa», com 8 quadros de cada, fol 
uma das gran des atrac!;oes desta Exposl
c;ao. Mais uma medalha de Duro para 0 

maior coleceionador de classlco portugues 
de todos 05 tempos. Anote-se que a sua 
magistral partieipa!;iio, tal como a do chi
lena Joaquim Galvez (<<Chile, 1853-67,.), foi 
das indigitadas para 0 Grande Premio de 
Honra - que acabou por ser atrlbuido ao 
sueco Joel Olsson, pelos seus 6 quadros 
de «Suecia, 1855-62». 

Numa classe de Literatura conveniente
mente julgada, pela primelra vez, por 
tecnicos da A. 1. J . P . e suas novas 
disposi!;oes ofieiais, 0 «Boletim do Clube 
Filatelico de Portugal» obteve medalha 
de bronze. Medalha mesmo e nao, como 
era pratica ate agora, diploma de me
dalha. Este galardao, conqulstado com au
toridade entre as mais prestiglosas publica
!;oes filatelicas do Mundo, leva-nos a con
cluir que a imprensa filatelica portuguesa 
esteve condignamente representada neste 
certame. 

A inclusiio a ultima hora dum quarto 
elemento, tao proprio para julgar colec
!;oes tematicas como 0 aeido sulfurico, 
no juri ~specializado de tres jurados no
meados com a devida antecedeneia, fol a 
primeira fraude, deu lugar imedlata~ente 

a um cisma em dois grllpos de dols que 
nao c( ns~glliram entender-se e transfor
mou a classifica!;ao desta modalidade 
numa espeeit' de odioso circo romano. 
Dois dos juizes - perante ouiros dols que 
nao tiveram 0 poder de dissuasao neces
sario para os meter na ordem - mostraram 
nao ter 0 menor respelto pelos regula
mentos que constituem a base e a cupula 
de qualquer ramo filatelico organizado, 
perderam 0 sentido do mais elementar 
bom-senso e atribuiram chssifica!;oes que 
nao passam de urn arsenal de menilras. 
E mentir e muito fe io. A Tematica nao 
precis a disso. 

Se e agradavel saber-se qUe 0 Eng. J . 
M. BE:irao escapou inc6lume nesta grande 
babllonia, obtendo nova medalha de' bronze 
- embora a sua colec!;ao, cada vez mais 
segura e bem entroncada, justlfique uma 
promo!;ao desejada e merecida que tarda 
em surgir - pela qual 0 cumpnmentamos, 
e-o muito menos a notieia qua 0 Cap. F . 
Lemos da Silveira, muito experimentado 
nestas andan!;as e senhor de elevado pres
lfgio na especialidade, tanto no dominio 
interno como no plano internacional, fOl 
arrasado com urn . .. diploma. 0 papel que, 
al.e agora, era aplicado as colec!;oes im
pant~!o de vacuidade, sem categorla para 
aparecer em Internacional. 

Tudo 0 que haveria a dizer se poderia 
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«CURIOSA-6b (Raia), cLUPOSTA-62» (Ber
lim) e «AEROPEX-66» (Nova York). 

Em 1963 foi distinguido com a Medalha 
de Merito da F . 1. P. 

Finalmente, este ano, como consagra
C;i!o merecida e de especial significac;ao, 
rec{'bell 0 galardao maximo a que se 
pode aspirar na nossa modalidade - 0 «Ri
chard S. Bohn Memorial Award" - que 
vem recompensar gratamente a carreua 
e a obra, a todos os Utulos brilhante, 
que este eminente aerofilatelista tern vindo 
a ergller com tao poderosa continuidade 
criadora. 

A entrega solene do prl!mIo teve lugar 
d,urante 0 banquete do pnlmares da «AE
ROPEX-6fh, em 11 de Junho pass ado, na 
presenc;a dos galardoados precedentes: -
H{'nry lVI. Goodkind (1962), John J. Britt 
(1963), Francis 01. Field (1964) e Philip Sil
ver (1965). 

o elogio do festejado foi feito pelo 
presidente d{) Ae1"O Philatel ists, Louis Staub 
- tam bern nosso consocio. E 0 Eng." Ilia 
Braunstein agradeceu em seguida a ho
menagem que the foi prestada. 

o autor desta rubrica, como admirador 
do grande aerofilatellsta, participou na 
reuniao, onde pairou, como sempre acon
tece em Aerofilatelia, uma atmosfera da 
maior cordialidade, associando-se em toda 
a slla ex tensao a esta glorificac;ao elo
quente do verdadeiro talento. E supomos 
que sera diffcil encontrar alguem sincera
mente interessado em Filatelia que nao 
partilhe estes sentimentos. 

AEROFILA.67 
'Expo.IVlo AarofllatAlica Internaclonal 

e 7.0 Congr ••• o da 

BUDAPE8TE, 3 a 10 da retembra de 1987 

Com;ssdrio para Portugal: 
elUBE fllATELlCO DE PORTUGAL 

R,prts",tant, no nosso Pals 
na F. I. S. A. 

APARTADO 2869 
LlSBDA 

Clube Filatelico de Portugal 
Corpos gerentes 1966/1967 

Assembleia Geral: 
Pr{'sidente - Dr. Fernando Baptista da 

Silva; 
Vice-Presidente - Dr. Antonio de Al

meida Figueiredo j 
1." Secretario - Rolando Alvaro lVIen

donc;a; 
2.· Secretario - Jose Manuel Machado 

Nunes. 
Di1"ec~'iio: 

Dr. A. J . de Vascon c ~los Carvalho; 
Coronel Francisco Roma lVIachado Car-

doso Salgado; 
Capitlio Francisco Lemos da Silveira; 
Jose Manuel Castanheira da SilveIra; 
Mario do Rosario Castanheira Nunes; 
Eng." Emili{) Cesar Monteiro de Al-

meida; 
Eng." Fernando da Costa Valdez. 

Conselho Fiscal: 
Efectivos - Dr. Agoslinho Joaquim Pi

res, Dr. Jose Ferreira Gomes da 
Costa e Dr. Jorge de Melo Vieira. 

Substitutos - Joao Luis de Medeiros e 
Ernesto Patricio Franco. 

ExposlOlo Fllatellca Intarnaclonal 
POl' iniciativa do Automovel Clube de 

Milao e em colaborac;ao com 0 Auto
drcmo de Monza, a Associac;ao Naclonal 
dos Corredores Automobilistas Italianos e 
o Circulo Filatelico de Monza e ainda com 
o patrocinio da Federac;lio Italiana de Flla
t{'lia, realizar-se-a de 1 a 11 de Setembro 
proximos, durante 0 2." Festival do Auto
dromo, em Monza, uma Exposic;ao Filate
licu Internacional subordinada ao tema 
.. 0 Autom6vel na Filatelia,. . 

o sell regulament{) sera distribuido 
dentm de breves dias, pelo que esperamos 
poder dar oportunamente aos mteressados 
as informa!;oes que requelram. 

Aproveitamos a oportunidade para in
formal' que aquele Autom6vel Clube, por 
ocasii!o das duas Illtimas provas realizadas 
em Monza, editou postais com obliterac;i!o 
do posto de correios daquela pista. Se
gundo julgamos, esta iniciativa teni con
tinua!;ao para as pr6ximas corridas a efee
tuar. 

, 
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rador e amigo de Portugal, voltara a 
Wsbon dentro de dois ou tres meses, em 
viagem de muito importantes neg6cios. 

Almlrante Magalhles Macado 
A caminho de Aveiro, esteve em Lisboa 

o i1ustre filatelista brasileiro Almirante 
lVIngalhaes Macedo, membro da Direc!;ao 
do grande Clube Filatelico do Brasil, do 
Rio de Janeiro, e Vice-Presidente da Co
missao Executiva da «l.. Exposic;ao Fila· 
telicn Luso-Brasileira - LUBRAPEX-66», a 
realizar naquela antiga capital do Brasil, 
em Novembro proximo. 

Tendo contactado com 0 Presidente do 
nosso Clube, ja seu amigo desde a Inter-

«Notfcias FilatellcD» 
FCi dado a estampa, no dia 1 do 

corrente, 0 primeiro numero de Noticias 
FilatlHico, mensario da especialidade, de 
que e director, editor e proprietario 0 

Sr. Antonio Jose de Fig:.teiredo, de Coim
bra . 

A nova publicac;ao, inspirada na estru
turac;ao do saudoso Jornat FilateLico de 
Alberto Armando Pereira, que motivos clr
cunstanciais levaram a interromper a pu
blicac;aCJ ha alguns anos, apresenta-se em 
mol des vivos e actuantes, especlalmente a 
sua s{'c!;lio de novidades, universal, e pa
rece dignn do melhor acolhimento. Pelo 
que a recomendamos a todos os nossos 
cons6cios. 

Como prova de simpatia e encoraja
mento 0 Clube Filatelico de Portugal e 
e'lte «Boletim" of ere cern des de ja ao no
vel Noticias FilateLico uma clara e aberta 
coopera!;ao. Desejando-Ihe, ao mesmo tempo, 
uma longa vida - e uma obra de relevante 
significado em prol da Filatelia. 

Os pre!;os de assinatllra anllal (12 nll
meros) slio os seguintes: 

Portugal continental e insular 
Portugal ultra marino 
Brasil e Espanha . . . 
Ouiros paises 

40$00 
50$00 
40$00 
50$00 

Tocta a correspondencia deve ser diri
gidn a : Rlia da Figueira da Foz, 126-3.", 
Coimbra. 

nacional de 1953, este ofereceu-Ihe urn 
jantar no restaurante de luxo cBeleanto», 
seguido de serlio no cComodorolt , dePQis 
d;) que 0 nosso presidente mostrou ao 
ilustre visitante algumas das mais belas 
vistas n{)eturnas de Lisboa. 

Tendo iniciado demorada visita pela 
Europa, a Almirante Magalhi!.es Mac;edo 
v(JUara a Lisboa antes do seu regresso 
ao Brasil. 

Dr. Frederico de Morlls Sarmento 
a P.a Hlglno de Vasconcalos 
Igualmente a caminho de Aveiro, es

tiveram em Lisboa 0 ilustre Juiz Dr. Fre
derico de Morais Sarmento e 0 Padre Hi
gino de Vasconcelos, respectivamente Pre
sidente e Vice-Presidente do prestigioso 
Clube Filatelico da Madeira, que nesta 
ilha adjacente vern realizando uma ex
traordinaria obra de propaganda e de 
prestfgio filatelico, com exposiC;oes anuais, 
integradas nas famosas festas do Fim do 
Ano do Funchal, e exposiC;oes que de 
maneira surpreendente se vern engran
decendo e valorizando de ana para ano. 

o presidente do nosso Clube aeom
panholl durante uma noite 0 seu ilustre 
colega do Funchal, e, no dia seguinte, 
ofereceu urn jantar, no restaurante tipieo 
«A Severa», aos dois filatelistlls do Fun
chal, que foram tambem obsequiados com 
outro jantar na luxuosa moradia do dis
tinro solicltador encartado Sr. Aires de 
Oliveira e esposa, no bairro residencial 
da Ajuda. 

A partida para 0 Funchal, 0 nosso 
pr{'sidente e sua esposa compareeeram 
no Aeroporto, a despedirem-se dos seus 
queridos amigos Juiz Dr. Morais Sarmi!nto 
e Padre Higino de Vasconcelos. Igual
mente aquele casal Aires de Oliveira. 

Dr. Salvino da Fonseca 
Depois de urn congresso eat6lico em 

Roma, esteve em Lisboa, aeompanhado 
por sua cunbada, 0 distintd advogado 
Dr. Salvino da Fonseca, de S. Paulo, double 
de distinto filatelista da tematiea cA his
tori a da Imprensa nos Selos:>, ja galar
doada com tres medalhas de ouro, 0 que 
dil uma ideia do seu valor. 

Logo a sua chegada, 0 !lustre visitante 
procurou, no sell eserit6rio de advogado, 
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o presidente do nosso Clube, que, com sua 
esposa, no dia seguinte ofereceu urn jantar, 
no restaurante tipico «A Severa,., ao seu 
colt:'ga e a sua tao simpatica cunhada, 
segutndo-se-Ihe uma visita aos principais 
miradouros nocturnos de Lisboa, termi
nando em Monsanto, no Alto da Serafina, 
agora conhecido por Colina da Saudade. 

Hugo Fraccaroli 

A coroar tantas visitas e tao valiosos 
contactos, chegou a Lisboa, vindo das duas 
exposic;oes filatelicas internacionais da Ame
rica do Norte, 0 grande filatelista e diri
gente filatelico Hugo Fraccaroli, acompa
nhado de sua esposa, ambos nossos que
ridos amigos desde aquela data de 1953. 

Hugo Fraccaroli e, hi! muitos anos, di
namico vice-presidente do grande e pres
tigioso Clube Filatelico do Brasil, e, actual
mente, secretario-geral e entusiastico ani
mador da referida «1.a Exposi~ao Filatelica 
Luso-Brasileira - LUBRAPEX-66». 

Tendo-se posto em contacto, momentos 
depois da sua chegada, com 0 presidente 
do . 00550 Clube, passaram os dois a tarde 
desse mesmo dia num recanto propicio do 
«Lorde Bar», estudando assuntos relaciona
dos com a participa~ao portuguesa naquela 
grandiosa exposi~ao. 

A Hugo Fraccaroli, um dos mais assi
duos e mais eminentes colaboradores desta 
revista, e a sua esposa, 0 nosso presidente 
e sua esposa ofereceram, no dia seguinte, 
um jantar no restaurante «Vera Cruz», se
guindo-se-lhe, num dos talhoes da Avenida 
da Liberdade, assisti!ncia as Marchas de 
Santo Ant6nio, que Fraccaroli mostrou em
penho em conhecer. 

No dia seguinte, 0 nosso presidente e 

esposa ofereceram uma noite de teatro ao 
ilustre casal visitante, depois da qual fo
ram visitados os principais miradouros 
nocturnos de Lisboa, terminando igual
mente em Monsanto, na ja famosa Colina 
da Saudade. 

Hugo Fraccaroli 

Tambem 0 Sr. Prof. Doutor Carlos 
Trincao e esposa, ofereceram, no restau
rante «Gondola,., um jantar ao casal Frac
caroli, ao qual assistiram 0 Sr. Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho e esposa. 

Finalmente, no restaurante «Tavares», 
o Sr. Jose Gonzalez Garcia ofereceu outr~ 
jan tar a Hugo Fraccaroli e esposa, assis
Undo tambem, com as respectivas esposas, 
os Srs. Prof. Doutor Carlos Trincao e 
Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho. 

Durante todos estes contactos, foram 
estudados e resolvidos muitos dos aspec
tos da participa~ao portuguesa na «1.0 Ex-

Calendario das proximas emissoes dOl CTT 
------~ Agosto 
----1~ Setembro 
----:~ Outubro 

---~ Dezembro 

- Inaugura~ao da Ponte sobre 0 Tejo 

Europa-66 

Centendrio de Socage 
Cie~tistas portugueses (I,a serie) 

RERDPHILR. 
.. BRUXELL 

Grand, organ;sador, 0 Eng. Braunste;" ;natlgura a cA,rophila-6p '0 IJI CongrlSso 
da F. I. S. A.I ;nlSqu,c(v,;s 'Vlntos a,ro/ilatilicos d, I96 J 

a formar urn juizo real deste Grand Mo n
sieur da Aerofilatelia Mundia!. a que tera, 
alem do mais, 0 discreto sabor de home
nagem merecida . 

Uma carreira 

Ilia Braunstein nasceu em 1908. Foi 
educado na Belgica, tendo-se formado em 
Engenharia, com elevada classifica~ao, na 
Universidade de Gante. Em 1931 lan~ou-se 
no fabrico de material electrico, e em 
1945 na nova industria do disco - em que 
foi particularmente bem sucedido. Hoje 
e director das companhias Discopness e 
Discotrade (discos Mercury, Festival e Vic
tory), de Bruxelas. 

Agraciado com a Medalha de auro do 
Merito Industrial e 0 grau de Cavaleiro da 
ardt:'m da Coroa Belga. . 

Actlvldlde tlllt6110a 
a jovem Braunstein come~ou a colec

cionar _ logo ap6s a primeira Guerra Mun
dial, especialmente Russia e Ucrania. Por 
volta de 1930 0 seu interesse inclmou-se 
definitivamente para 0 correia aereo, se-

los e documentos. Pesquisador infatigavel, 
a sua colec~ao avan~ada, universal, ocupa 
hoje mais de 100 albuns. Como especiali
dades, os Consulares da Russia 1922 (Sana
bria 1-8) - de que possui 0 maior conjunto 
jamais forma do, incluindo reconstitui~ao 
de chapas, divers as vezes exposto em 
Classe de Honra - Nicaragua, Honduras e 
Col6mbia. Paises de elite. 

As suas colectaneas, exibidas com fre
qUEmcia nos gran des certames, conqulsta
ram 12 medalhas de ouro·, 2 de ouro-prata 
e 3 de vermeil, num ritmo de ac~ao vi
gorosa que the proporcionou rapido 1n
gresso na Classe de Honra. 

Presidente da nossa congenere Societe 
AerophiLatelique BeLge e membro da Pre
sidencia da F . I. S. A. (Federa~ao Inter
nacional das Sociedades Aerofilatelicas), 0 
Eng." Braunstein foi 0 desvelado e ta
lentoso organizador da Exposi~ao Aerof1-
latelica Internacional «AEROPHILA - 63,,; 
contemporanea do 3." Congresso Anual da 
nossa Federa~ao, em Bruxelas - eventos 
anima dos, intensos, inesqueciveis que fica
ram no historial da Aerofilatelia como um 
simbolo. 

Actuou como juiz "em tres Internacio
nais genericas - «MELUSINA-63» (Lux em
burgo), «PHILATEC-64,. (paris) e «WIPA
-65,. (Viena) - e em tres aerofilatellcas-
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-

o «Richard S. Bohn lv1emorial Award
-1966» par.a /lia Braunstein, nosso 

prezado s6cio honorario 
Com a chegada da canicula, a Filatelia, 

com 0 sistema nervoso esga!;ado por malS 
um ana de intensa actividade, procura uma 
folga. Visando 0 repouso, as sensa!;oes 
tranquil as, as atitudes contemplattvas. 

05 aerofilatelistas, com uma epoca 
1965/66 energicamente vivida, na~ podem 
ignorar esta regra e merecem saborear, 
tambem, umas pequenas ferias . Indispen
saveL<; para ressarcir 0 dinamismo e a 
descontrac!;ao precisos para a proxima 
temporada. Em Setembro ja a nossa mesa 
de trabalho estan'l carregada de recentes 
ratalogos, as maos atafulhadas de folhetos 
dos primeiros leiloes, a cabe!;a cheia de 
novas ideias e novos dados expressivos. 

Dai 0 tom aligeirado desta "Pagina de 
Aerofilatelia». Que deixa, momentanea
mente, 0 seu teor tradicional e se veste 
de mini-saia. 

Leveza que, po rem, nao a impeda de 

Polo 
Cap. F. LEMOS DA SILVEIRA 

discorrer sobre um ass unto serio e im
portante. 

Na realidade, nao e um feito insigni
ficante 0 da atribui!;ao do «Richard S. Bohn 
Memorial A ward - 1966:0 ao nosso prezado 
s6cio honorario e amigo Eng." Ilia Braun
stein. Como ja tivemos ocasiao de apon
tar, este premio - 0 mais respeitado e de
sejado em Aerofilatelia - e atribuldo anual
mente pela Direc!;ao da nossa congenere 
Aero Philatelists, de Nova York, «for dis
tinguished service to Aerophllately:o. Pa
rece pois de manifesta utilidade, e se
guindo 0 preceito de que s6 0 nome 
nao basta para conhecer a pessoa e a 
sua obra, apresentar uma resenha com 
elementos vaUdos que habilitem 0 leitor 
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posi!:ao Filatelica Luso-Brasileira, LUBRA
PEX-66,.. 

No ultimo dia da sua estadia em Lis
boa, Hugo Fraccaroli foi homenageado com 
urn «Porto de Honra,. no Solar do Velho 
Porto, na Rua de S. Pedro de Alcimtara, 
ao qual assistiram os dirigentes da Fede
ra!;1io Portuguesa de Filatelia e do Clube 
Filatelico de Portugal. 

Hugo Fraccaroli dialogou largamente, 
com todos os presentes, sobre aquela ex
posi!;ao, quadros, folhas de album, parti
cipa!;oes classicas, aerofilatelicas e tema
ticas, criterios do juris, medalhas, etc., etc., 
tendo no final 0 Sr. Prof. Doutor Trincao 
sattdado 0 eminente filatelista e dirigente 
£i1atelico brasileiro, agradecendo-Ihe a sua 
excelente li!;ao, que efectivamente 0 foi, 
ate nos aspectos da descontrac!;ao e da 
verdadeira amizade entre todos os fila
telistas. 

Domingo. do Sacramento 
(Mercado filatelico de lisboa) 

Rua do Crucijixo, 26 
Telefone 324891 

LISBOA 2 - Portugal 

• SELOS NACIONAIS 
E 

ESTRANGEIROS 

• ALBUNS 
E 

MATERIAL FILATELICO 

• Usta do oforta. om distribai\ll.o 

Selos de Portugal e Ultra mar. Eso 
trangeiros. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

-- material fllatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.D. 

R.MARIAANDRADE,55-Te/ef.834/08 

LISBOA (PORTUGAL) 

o NOSSa BOLETIM NA 

« A RGENTI NA -" ~) 
Expollplo Intarnaclonal da Lit a rat u ra Fllatlliloa 

(Bu,nos AirlS, I6 a 2J d, Julho) 
Integrada no vasto programa comemo

rativo do 150.· Aniversario da Independ~n
cia, realiza-se na capital argentina urna 
Exposi!;ao Internacional de Literatura Fila
telica, simuitanea com a Exposi!;ao Fila
telicn Nacional. 

Os certames sao organizados pela Fe
dera!;ao Argentina de Filatelia (F. A. E. F.), 
com! a coopera!;ao de todas as agremia!;oes 
flliadas. 

A Exposi!;ao Internacional de Literatura 
FiIatelica, que reunira .as mais importantes 
publica!;oes filatelicas do Mundo, foi es
quematizada do seguinte modo: 

Categorias: 
1-Expositores individuaisj 
2 - Institui!;oes filatelicasj 
3 - Comerciantes e editores. 

Classes: 
1-Expositores da Argentinaj 

II - Expositores da America (excepto 
argentlnos) j 

III - Expositores da Europa j 
IV - Expositores da Africa, Asia e 

OceAnia. 

Sec!foes: 
a) Revlstas e jornaisj 
b) Catalogos e aIbuns j 
c) Llvros, folhetos e monografiasj 
d) Series de artigos e programas na 

radio e televisaoj 
e) Discos, fitas gravadas, fotografias, 

filmes, etc. 

o nosso Boletim, na continuidade da 
sua obra de representa!;ao da escassa Ll
teratura Filatelica Portuguesa ao nivel 1n
ternacional, esta inscrito na categoria 2, 
classe III, sec!;ao a) da «ARGENTINA-66lt . 

Os Servl!;os Postais associam - se ao 
grande evento emitindo um selo de cor
reio aereo comemorativo de 10+ 10 pe
sos. Esta sobretaxa de 10 pesos (eqUlva
lente a 1$00) destina-se a cobrir as des
pesas efectuadas com a Exposi!;ao. 

Um exemplo a reter para quando, no 
nosso Pais, se quiser passar da teoria a 
pratica, das palavras aos actos, das belas 
ilusoes as proveitosas reaUdades. 
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de trabalho estan'l carregada de recentes 
ratalogos, as maos atafulhadas de folhetos 
dos primeiros leiloes, a cabe!;a cheia de 
novas ideias e novos dados expressivos. 

Dai 0 tom aligeirado desta "Pagina de 
Aerofilatelia». Que deixa, momentanea
mente, 0 seu teor tradicional e se veste 
de mini-saia. 

Leveza que, po rem, nao a impeda de 

Polo 
Cap. F. LEMOS DA SILVEIRA 

discorrer sobre um ass unto serio e im
portante. 

Na realidade, nao e um feito insigni
ficante 0 da atribui!;ao do «Richard S. Bohn 
Memorial A ward - 1966:0 ao nosso prezado 
s6cio honorario e amigo Eng." Ilia Braun
stein. Como ja tivemos ocasiao de apon
tar, este premio - 0 mais respeitado e de
sejado em Aerofilatelia - e atribuldo anual
mente pela Direc!;ao da nossa congenere 
Aero Philatelists, de Nova York, «for dis
tinguished service to Aerophllately:o. Pa
rece pois de manifesta utilidade, e se
guindo 0 preceito de que s6 0 nome 
nao basta para conhecer a pessoa e a 
sua obra, apresentar uma resenha com 
elementos vaUdos que habilitem 0 leitor 
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posi!:ao Filatelica Luso-Brasileira, LUBRA
PEX-66,.. 

No ultimo dia da sua estadia em Lis
boa, Hugo Fraccaroli foi homenageado com 
urn «Porto de Honra,. no Solar do Velho 
Porto, na Rua de S. Pedro de Alcimtara, 
ao qual assistiram os dirigentes da Fede
ra!;1io Portuguesa de Filatelia e do Clube 
Filatelico de Portugal. 

Hugo Fraccaroli dialogou largamente, 
com todos os presentes, sobre aquela ex
posi!;ao, quadros, folhas de album, parti
cipa!;oes classicas, aerofilatelicas e tema
ticas, criterios do juris, medalhas, etc., etc., 
tendo no final 0 Sr. Prof. Doutor Trincao 
sattdado 0 eminente filatelista e dirigente 
£i1atelico brasileiro, agradecendo-Ihe a sua 
excelente li!;ao, que efectivamente 0 foi, 
ate nos aspectos da descontrac!;ao e da 
verdadeira amizade entre todos os fila
telistas. 

Domingo. do Sacramento 
(Mercado filatelico de lisboa) 

Rua do Crucijixo, 26 
Telefone 324891 

LISBOA 2 - Portugal 

• SELOS NACIONAIS 
E 

ESTRANGEIROS 

• ALBUNS 
E 

MATERIAL FILATELICO 

• Usta do oforta. om distribai\ll.o 

Selos de Portugal e Ultra mar. Eso 
trangeiros. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

-- material fllatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.D. 

R.MARIAANDRADE,55-Te/ef.834/08 

LISBOA (PORTUGAL) 

o NOSSa BOLETIM NA 

« A RGENTI NA -" ~) 
Expollplo Intarnaclonal da Lit a rat u ra Fllatlliloa 

(Bu,nos AirlS, I6 a 2J d, Julho) 
Integrada no vasto programa comemo

rativo do 150.· Aniversario da Independ~n
cia, realiza-se na capital argentina urna 
Exposi!;ao Internacional de Literatura Fila
telica, simuitanea com a Exposi!;ao Fila
telicn Nacional. 

Os certames sao organizados pela Fe
dera!;ao Argentina de Filatelia (F. A. E. F.), 
com! a coopera!;ao de todas as agremia!;oes 
flliadas. 

A Exposi!;ao Internacional de Literatura 
FiIatelica, que reunira .as mais importantes 
publica!;oes filatelicas do Mundo, foi es
quematizada do seguinte modo: 

Categorias: 
1-Expositores individuaisj 
2 - Institui!;oes filatelicasj 
3 - Comerciantes e editores. 

Classes: 
1-Expositores da Argentinaj 

II - Expositores da America (excepto 
argentlnos) j 

III - Expositores da Europa j 
IV - Expositores da Africa, Asia e 

OceAnia. 

Sec!foes: 
a) Revlstas e jornaisj 
b) Catalogos e aIbuns j 
c) Llvros, folhetos e monografiasj 
d) Series de artigos e programas na 

radio e televisaoj 
e) Discos, fitas gravadas, fotografias, 

filmes, etc. 

o nosso Boletim, na continuidade da 
sua obra de representa!;ao da escassa Ll
teratura Filatelica Portuguesa ao nivel 1n
ternacional, esta inscrito na categoria 2, 
classe III, sec!;ao a) da «ARGENTINA-66lt . 

Os Servl!;os Postais associam - se ao 
grande evento emitindo um selo de cor
reio aereo comemorativo de 10+ 10 pe
sos. Esta sobretaxa de 10 pesos (eqUlva
lente a 1$00) destina-se a cobrir as des
pesas efectuadas com a Exposi!;ao. 

Um exemplo a reter para quando, no 
nosso Pais, se quiser passar da teoria a 
pratica, das palavras aos actos, das belas 
ilusoes as proveitosas reaUdades. 



16 BOLETIM DO CLUBE FILATJl:LICO DE PORTUGAL 

o presidente do nosso Clube, que, com sua 
esposa, no dia seguinte ofereceu urn jantar, 
no restaurante tipico «A Severa,., ao seu 
colt:'ga e a sua tao simpatica cunhada, 
segutndo-se-Ihe uma visita aos principais 
miradouros nocturnos de Lisboa, termi
nando em Monsanto, no Alto da Serafina, 
agora conhecido por Colina da Saudade. 

Hugo Fraccaroli 

A coroar tantas visitas e tao valiosos 
contactos, chegou a Lisboa, vindo das duas 
exposic;oes filatelicas internacionais da Ame
rica do Norte, 0 grande filatelista e diri
gente filatelico Hugo Fraccaroli, acompa
nhado de sua esposa, ambos nossos que
ridos amigos desde aquela data de 1953. 

Hugo Fraccaroli e, hi! muitos anos, di
namico vice-presidente do grande e pres
tigioso Clube Filatelico do Brasil, e, actual
mente, secretario-geral e entusiastico ani
mador da referida «1.a Exposi~ao Filatelica 
Luso-Brasileira - LUBRAPEX-66». 

Tendo-se posto em contacto, momentos 
depois da sua chegada, com 0 presidente 
do . 00550 Clube, passaram os dois a tarde 
desse mesmo dia num recanto propicio do 
«Lorde Bar», estudando assuntos relaciona
dos com a participa~ao portuguesa naquela 
grandiosa exposi~ao. 

A Hugo Fraccaroli, um dos mais assi
duos e mais eminentes colaboradores desta 
revista, e a sua esposa, 0 nosso presidente 
e sua esposa ofereceram, no dia seguinte, 
um jantar no restaurante «Vera Cruz», se
guindo-se-lhe, num dos talhoes da Avenida 
da Liberdade, assisti!ncia as Marchas de 
Santo Ant6nio, que Fraccaroli mostrou em
penho em conhecer. 

No dia seguinte, 0 nosso presidente e 

esposa ofereceram uma noite de teatro ao 
ilustre casal visitante, depois da qual fo
ram visitados os principais miradouros 
nocturnos de Lisboa, terminando igual
mente em Monsanto, na ja famosa Colina 
da Saudade. 

Hugo Fraccaroli 

Tambem 0 Sr. Prof. Doutor Carlos 
Trincao e esposa, ofereceram, no restau
rante «Gondola,., um jantar ao casal Frac
caroli, ao qual assistiram 0 Sr. Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho e esposa. 

Finalmente, no restaurante «Tavares», 
o Sr. Jose Gonzalez Garcia ofereceu outr~ 
jan tar a Hugo Fraccaroli e esposa, assis
Undo tambem, com as respectivas esposas, 
os Srs. Prof. Doutor Carlos Trincao e 
Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho. 

Durante todos estes contactos, foram 
estudados e resolvidos muitos dos aspec
tos da participa~ao portuguesa na «1.0 Ex-

Calendario das proximas emissoes dOl CTT 
------~ Agosto 
----1~ Setembro 
----:~ Outubro 

---~ Dezembro 

- Inaugura~ao da Ponte sobre 0 Tejo 

Europa-66 

Centendrio de Socage 
Cie~tistas portugueses (I,a serie) 

RERDPHILR. 
.. BRUXELL 

Grand, organ;sador, 0 Eng. Braunste;" ;natlgura a cA,rophila-6p '0 IJI CongrlSso 
da F. I. S. A.I ;nlSqu,c(v,;s 'Vlntos a,ro/ilatilicos d, I96 J 

a formar urn juizo real deste Grand Mo n
sieur da Aerofilatelia Mundia!. a que tera, 
alem do mais, 0 discreto sabor de home
nagem merecida . 

Uma carreira 

Ilia Braunstein nasceu em 1908. Foi 
educado na Belgica, tendo-se formado em 
Engenharia, com elevada classifica~ao, na 
Universidade de Gante. Em 1931 lan~ou-se 
no fabrico de material electrico, e em 
1945 na nova industria do disco - em que 
foi particularmente bem sucedido. Hoje 
e director das companhias Discopness e 
Discotrade (discos Mercury, Festival e Vic
tory), de Bruxelas. 

Agraciado com a Medalha de auro do 
Merito Industrial e 0 grau de Cavaleiro da 
ardt:'m da Coroa Belga. . 

Actlvldlde tlllt6110a 
a jovem Braunstein come~ou a colec

cionar _ logo ap6s a primeira Guerra Mun
dial, especialmente Russia e Ucrania. Por 
volta de 1930 0 seu interesse inclmou-se 
definitivamente para 0 correia aereo, se-

los e documentos. Pesquisador infatigavel, 
a sua colec~ao avan~ada, universal, ocupa 
hoje mais de 100 albuns. Como especiali
dades, os Consulares da Russia 1922 (Sana
bria 1-8) - de que possui 0 maior conjunto 
jamais forma do, incluindo reconstitui~ao 
de chapas, divers as vezes exposto em 
Classe de Honra - Nicaragua, Honduras e 
Col6mbia. Paises de elite. 

As suas colectaneas, exibidas com fre
qUEmcia nos gran des certames, conqulsta
ram 12 medalhas de ouro·, 2 de ouro-prata 
e 3 de vermeil, num ritmo de ac~ao vi
gorosa que the proporcionou rapido 1n
gresso na Classe de Honra. 

Presidente da nossa congenere Societe 
AerophiLatelique BeLge e membro da Pre
sidencia da F . I. S. A. (Federa~ao Inter
nacional das Sociedades Aerofilatelicas), 0 
Eng." Braunstein foi 0 desvelado e ta
lentoso organizador da Exposi~ao Aerof1-
latelica Internacional «AEROPHILA - 63,,; 
contemporanea do 3." Congresso Anual da 
nossa Federa~ao, em Bruxelas - eventos 
anima dos, intensos, inesqueciveis que fica
ram no historial da Aerofilatelia como um 
simbolo. 

Actuou como juiz "em tres Internacio
nais genericas - «MELUSINA-63» (Lux em
burgo), «PHILATEC-64,. (paris) e «WIPA
-65,. (Viena) - e em tres aerofilatellcas-
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«CURIOSA-6b (Raia), cLUPOSTA-62» (Ber
lim) e «AEROPEX-66» (Nova York). 

Em 1963 foi distinguido com a Medalha 
de Merito da F . 1. P. 

Finalmente, este ano, como consagra
C;i!o merecida e de especial significac;ao, 
rec{'bell 0 galardao maximo a que se 
pode aspirar na nossa modalidade - 0 «Ri
chard S. Bohn Memorial Award" - que 
vem recompensar gratamente a carreua 
e a obra, a todos os Utulos brilhante, 
que este eminente aerofilatelista tern vindo 
a ergller com tao poderosa continuidade 
criadora. 

A entrega solene do prl!mIo teve lugar 
d,urante 0 banquete do pnlmares da «AE
ROPEX-6fh, em 11 de Junho pass ado, na 
presenc;a dos galardoados precedentes: -
H{'nry lVI. Goodkind (1962), John J. Britt 
(1963), Francis 01. Field (1964) e Philip Sil
ver (1965). 

o elogio do festejado foi feito pelo 
presidente d{) Ae1"O Philatel ists, Louis Staub 
- tam bern nosso consocio. E 0 Eng." Ilia 
Braunstein agradeceu em seguida a ho
menagem que the foi prestada. 

o autor desta rubrica, como admirador 
do grande aerofilatellsta, participou na 
reuniao, onde pairou, como sempre acon
tece em Aerofilatelia, uma atmosfera da 
maior cordialidade, associando-se em toda 
a slla ex tensao a esta glorificac;ao elo
quente do verdadeiro talento. E supomos 
que sera diffcil encontrar alguem sincera
mente interessado em Filatelia que nao 
partilhe estes sentimentos. 

AEROFILA.67 
'Expo.IVlo AarofllatAlica Internaclonal 

e 7.0 Congr ••• o da 

BUDAPE8TE, 3 a 10 da retembra de 1987 

Com;ssdrio para Portugal: 
elUBE fllATELlCO DE PORTUGAL 

R,prts",tant, no nosso Pals 
na F. I. S. A. 

APARTADO 2869 
LlSBDA 

Clube Filatelico de Portugal 
Corpos gerentes 1966/1967 

Assembleia Geral: 
Pr{'sidente - Dr. Fernando Baptista da 

Silva; 
Vice-Presidente - Dr. Antonio de Al

meida Figueiredo j 
1." Secretario - Rolando Alvaro lVIen

donc;a; 
2.· Secretario - Jose Manuel Machado 

Nunes. 
Di1"ec~'iio: 

Dr. A. J . de Vascon c ~los Carvalho; 
Coronel Francisco Roma lVIachado Car-

doso Salgado; 
Capitlio Francisco Lemos da Silveira; 
Jose Manuel Castanheira da SilveIra; 
Mario do Rosario Castanheira Nunes; 
Eng." Emili{) Cesar Monteiro de Al-

meida; 
Eng." Fernando da Costa Valdez. 

Conselho Fiscal: 
Efectivos - Dr. Agoslinho Joaquim Pi

res, Dr. Jose Ferreira Gomes da 
Costa e Dr. Jorge de Melo Vieira. 

Substitutos - Joao Luis de Medeiros e 
Ernesto Patricio Franco. 

ExposlOlo Fllatellca Intarnaclonal 
POl' iniciativa do Automovel Clube de 

Milao e em colaborac;ao com 0 Auto
drcmo de Monza, a Associac;ao Naclonal 
dos Corredores Automobilistas Italianos e 
o Circulo Filatelico de Monza e ainda com 
o patrocinio da Federac;lio Italiana de Flla
t{'lia, realizar-se-a de 1 a 11 de Setembro 
proximos, durante 0 2." Festival do Auto
dromo, em Monza, uma Exposic;ao Filate
licu Internacional subordinada ao tema 
.. 0 Autom6vel na Filatelia,. . 

o sell regulament{) sera distribuido 
dentm de breves dias, pelo que esperamos 
poder dar oportunamente aos mteressados 
as informa!;oes que requelram. 

Aproveitamos a oportunidade para in
formal' que aquele Autom6vel Clube, por 
ocasii!o das duas Illtimas provas realizadas 
em Monza, editou postais com obliterac;i!o 
do posto de correios daquela pista. Se
gundo julgamos, esta iniciativa teni con
tinua!;ao para as pr6ximas corridas a efee
tuar. 

, 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 15 

rador e amigo de Portugal, voltara a 
Wsbon dentro de dois ou tres meses, em 
viagem de muito importantes neg6cios. 

Almlrante Magalhles Macado 
A caminho de Aveiro, esteve em Lisboa 

o i1ustre filatelista brasileiro Almirante 
lVIngalhaes Macedo, membro da Direc!;ao 
do grande Clube Filatelico do Brasil, do 
Rio de Janeiro, e Vice-Presidente da Co
missao Executiva da «l.. Exposic;ao Fila· 
telicn Luso-Brasileira - LUBRAPEX-66», a 
realizar naquela antiga capital do Brasil, 
em Novembro proximo. 

Tendo contactado com 0 Presidente do 
nosso Clube, ja seu amigo desde a Inter-

«Notfcias FilatellcD» 
FCi dado a estampa, no dia 1 do 

corrente, 0 primeiro numero de Noticias 
FilatlHico, mensario da especialidade, de 
que e director, editor e proprietario 0 

Sr. Antonio Jose de Fig:.teiredo, de Coim
bra . 

A nova publicac;ao, inspirada na estru
turac;ao do saudoso Jornat FilateLico de 
Alberto Armando Pereira, que motivos clr
cunstanciais levaram a interromper a pu
blicac;aCJ ha alguns anos, apresenta-se em 
mol des vivos e actuantes, especlalmente a 
sua s{'c!;lio de novidades, universal, e pa
rece dignn do melhor acolhimento. Pelo 
que a recomendamos a todos os nossos 
cons6cios. 

Como prova de simpatia e encoraja
mento 0 Clube Filatelico de Portugal e 
e'lte «Boletim" of ere cern des de ja ao no
vel Noticias FilateLico uma clara e aberta 
coopera!;ao. Desejando-Ihe, ao mesmo tempo, 
uma longa vida - e uma obra de relevante 
significado em prol da Filatelia. 

Os pre!;os de assinatllra anllal (12 nll
meros) slio os seguintes: 

Portugal continental e insular 
Portugal ultra marino 
Brasil e Espanha . . . 
Ouiros paises 

40$00 
50$00 
40$00 
50$00 

Tocta a correspondencia deve ser diri
gidn a : Rlia da Figueira da Foz, 126-3.", 
Coimbra. 

nacional de 1953, este ofereceu-Ihe urn 
jantar no restaurante de luxo cBeleanto», 
seguido de serlio no cComodorolt , dePQis 
d;) que 0 nosso presidente mostrou ao 
ilustre visitante algumas das mais belas 
vistas n{)eturnas de Lisboa. 

Tendo iniciado demorada visita pela 
Europa, a Almirante Magalhi!.es Mac;edo 
v(JUara a Lisboa antes do seu regresso 
ao Brasil. 

Dr. Frederico de Morlls Sarmento 
a P.a Hlglno de Vasconcalos 
Igualmente a caminho de Aveiro, es

tiveram em Lisboa 0 ilustre Juiz Dr. Fre
derico de Morais Sarmento e 0 Padre Hi
gino de Vasconcelos, respectivamente Pre
sidente e Vice-Presidente do prestigioso 
Clube Filatelico da Madeira, que nesta 
ilha adjacente vern realizando uma ex
traordinaria obra de propaganda e de 
prestfgio filatelico, com exposiC;oes anuais, 
integradas nas famosas festas do Fim do 
Ano do Funchal, e exposiC;oes que de 
maneira surpreendente se vern engran
decendo e valorizando de ana para ano. 

o presidente do nosso Clube aeom
panholl durante uma noite 0 seu ilustre 
colega do Funchal, e, no dia seguinte, 
ofereceu urn jantar, no restaurante tipieo 
«A Severa», aos dois filatelistlls do Fun
chal, que foram tambem obsequiados com 
outro jantar na luxuosa moradia do dis
tinro solicltador encartado Sr. Aires de 
Oliveira e esposa, no bairro residencial 
da Ajuda. 

A partida para 0 Funchal, 0 nosso 
pr{'sidente e sua esposa compareeeram 
no Aeroporto, a despedirem-se dos seus 
queridos amigos Juiz Dr. Morais Sarmi!nto 
e Padre Higino de Vasconcelos. Igual
mente aquele casal Aires de Oliveira. 

Dr. Salvino da Fonseca 
Depois de urn congresso eat6lico em 

Roma, esteve em Lisboa, aeompanhado 
por sua cunbada, 0 distintd advogado 
Dr. Salvino da Fonseca, de S. Paulo, double 
de distinto filatelista da tematiea cA his
tori a da Imprensa nos Selos:>, ja galar
doada com tres medalhas de ouro, 0 que 
dil uma ideia do seu valor. 

Logo a sua chegada, 0 !lustre visitante 
procurou, no sell eserit6rio de advogado, 
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Filateli.ta. de todo o Mundo 
visitam 
Filatelico 

Lisboa e 0 Clube 
de Portugal 

Prospere S. Virden 

Esteve alguns dias em Lisboa, acom
panhado por sua esposa, 0 filatelista nor
teamericano Prospere S. Virden, cunhado 
de outr~ dis tinto filatelista daquele pais, 
e gerente da importante The Virden Com
pany. 

dicQu-Ihe 0 nome do Presidente do nosso 
Clube, que nessa mesma noite the ofe
receu urn jan tar no restaurante «Gam
brinus», seguido de serao no restaurante 
Lipico «A Severa». 

No dia seguinte, 0 Sr. Virden ret ri-

o casal Vird,,, ,,,tr, 0 Sr. Dr. A. J. d, Vasco"c,los Caf'flalho ~ SIU filho mats "elho, 
o "osso co"socio losi Eduardo Serra Vasco""los d~ Carvalho ' 

Porque, num dos ultimos dias da sua 
estadia, necessitasse de urn advogado, 0 

hotel onde se encontrava hospedado in-

buiu com urn almo!;o no "Hotel de Se
teals». 

o Sr. Virden, que e urn grande admi-

.. 
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Um breve balanoo das recentes Expo
sioaes Internaciona'is pe"mite afirmar II. 

Uma Exposifao para esquecer 

SIPEX-66 
Presenoa agrad6vel nas classes de Honra e 
de Llteratura, e classlflcaoGes de lotarla na 

Tem6tlca 

A partieipa!;iio na classe de Honra de 
Jose Gonzalez Garcia, "Portugal» e «lndia 
Portugucsa», com 8 quadros de cada, fol 
uma das gran des atrac!;oes desta Exposl
c;ao. Mais uma medalha de Duro para 0 

maior coleceionador de classlco portugues 
de todos 05 tempos. Anote-se que a sua 
magistral partieipa!;iio, tal como a do chi
lena Joaquim Galvez (<<Chile, 1853-67,.), foi 
das indigitadas para 0 Grande Premio de 
Honra - que acabou por ser atrlbuido ao 
sueco Joel Olsson, pelos seus 6 quadros 
de «Suecia, 1855-62». 

Numa classe de Literatura conveniente
mente julgada, pela primelra vez, por 
tecnicos da A. 1. J . P . e suas novas 
disposi!;oes ofieiais, 0 «Boletim do Clube 
Filatelico de Portugal» obteve medalha 
de bronze. Medalha mesmo e nao, como 
era pratica ate agora, diploma de me
dalha. Este galardao, conqulstado com au
toridade entre as mais prestiglosas publica
!;oes filatelicas do Mundo, leva-nos a con
cluir que a imprensa filatelica portuguesa 
esteve condignamente representada neste 
certame. 

A inclusiio a ultima hora dum quarto 
elemento, tao proprio para julgar colec
!;oes tematicas como 0 aeido sulfurico, 
no juri ~specializado de tres jurados no
meados com a devida antecedeneia, fol a 
primeira fraude, deu lugar imedlata~ente 

a um cisma em dois grllpos de dols que 
nao c( ns~glliram entender-se e transfor
mou a classifica!;ao desta modalidade 
numa espeeit' de odioso circo romano. 
Dois dos juizes - perante ouiros dols que 
nao tiveram 0 poder de dissuasao neces
sario para os meter na ordem - mostraram 
nao ter 0 menor respelto pelos regula
mentos que constituem a base e a cupula 
de qualquer ramo filatelico organizado, 
perderam 0 sentido do mais elementar 
bom-senso e atribuiram chssifica!;oes que 
nao passam de urn arsenal de menilras. 
E mentir e muito fe io. A Tematica nao 
precis a disso. 

Se e agradavel saber-se qUe 0 Eng. J . 
M. BE:irao escapou inc6lume nesta grande 
babllonia, obtendo nova medalha de' bronze 
- embora a sua colec!;ao, cada vez mais 
segura e bem entroncada, justlfique uma 
promo!;ao desejada e merecida que tarda 
em surgir - pela qual 0 cumpnmentamos, 
e-o muito menos a notieia qua 0 Cap. F . 
Lemos da Silveira, muito experimentado 
nestas andan!;as e senhor de elevado pres
lfgio na especialidade, tanto no dominio 
interno como no plano internacional, fOl 
arrasado com urn . .. diploma. 0 papel que, 
al.e agora, era aplicado as colec!;oes im
pant~!o de vacuidade, sem categorla para 
aparecer em Internacional. 

Tudo 0 que haveria a dizer se poderia 
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A. GAM A REIS 
(MR. CORK) 

WELCOMES you at 

CASA DAS 
CORTI<;AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
M.mblr of Portugu ... 
Chlmbtr of Cammtrc. RET A I L E R S 

4 - 8 - Rut dl Elcoll Pollt6cnici - 8 -10 
Talafonl 32 68 68 

Talegram .. : ISOLANrE. 
L_ I S B 0 N-P 0 R TUG A L 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIES 

AMERICAN EXPREII CREDIT CAROl HONOURED HERE 

SANCHO OSORIO 
REMESSA .\ ESCOLHA 

Portugal e U1tramar (centos de selos di
ferentes, novos ou usados, paracolec~1io) 

SERIES NOV AS 
Portugal e U1tramar (quando V. S. dese
jar, mandarei tabela com pre~os Uquidos) 

SELOS USADOS EM PAGAMENTO 
(aceito qualquer quantidade ou genero. 
Serio valorizados conforme tabela que 
mandarei). 

Telerone ln08.15 

R. do Prato, 185_3,0 - Esq. -ll 5 BOA 2 
PORTUGAL 

SELOS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E ESTRAN
G~IRO. CLASSICOS, 
Sl!;RIES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
Con suite a coso 

H. SANTOS VIEGAS 
R. 1.° de Dezembro 45-3.° LISBOA 
Telefone 35852 

reduzir a esta curta nota. Mais duas pa
lavras s6, em todo a casa. Vista que se 
trata de charlatanice revoltante que bem 
merece toda a reprova!;ao que the possa 
ser dlspensada . 

Os mesmos dois quadros do Cap. Le
mos da Silveira, que na «WIPA-65» con
quistaram medalha de prata em compe
ti~a.o com 167 colec!;oes de 25 paises, no
tavelmente refor!;ados com mals do is qua
dros de real categoria, foram agora degra
dados por um juri para cuja actua!;ao 
nao ha palavras suficientemente severas, 
em concorrencia com algumas escassas de
zenas de participacoes de meia duzia de 
paises, com um Insultuoso diploma. 

Dentro de todos os ramos da Filatel1a, 
a Tematica, com 0 clima de instabilidade 
reinante, com as falcatruas que nela se 
cometem com 0 maior descaramento, con
tinua' a ser a gata-borralheira que nunca 
mais ve chegada a sua hora, decorosa e 
honesta, de ir ao baile do principe. 

Sao cO'ncebidas nos seguintes termO's as 
referencias que 0 Dr. A. J. de Vascon
celos CarvalhO' fez a este anedO'tsriO' nO' 
Diario de Lisboa de 5 de Junho passado: 

. . , Depois da recente, nacionaL, mais 
uma «marmeLada» de um juri tematlco, 
este internacionat: Na classe tematica da 
SIPEX, em Washington, foi atribuldo urn 
diploma 00 maior filatelistn tematico por
tugu~s, a Cap. F. Lemos da Silveira. E 0 

escdndalo e s6 este: uma participa~iIo que 
nas ultimas exposi~oes filatelicas intern a
donaiS, umn deLas a WIPA, merecera mais 
de 75 pontos, e recebera tr~s medalhas 
de prata, agora, melhorada, balxou para 
55 pontos, recebendo aqueLe diploma .. . 

. . , AqueLa participa~il.o dO' Cap. F. Le
mos da Silveira, carregada com tl"f~S me
dalhas de prata, internacionais, e agora 
brindada com urn diploma, tern, peto me
nos, doze pe~as unicas, uma delas ex-Jose 
Gonzalez GarCia, e, dos jurados que agora 
the atribulram 0 diploma, urn deles fez 
parte do jur-i que, em Viena de Austria, 
the concedeu medaLha de prata • . : 

As palavras dizem, apenas, aqullo que 
querem dizer. Quem deixara de atribuir 
a importancia e 0 significado de que se 
revestem aquelas que 0 nosso presidente 
proferiu'/ N6s associamo-nos totalmente 
ao acto de justica que essas expressoes 
representam. 

Uma coisa e certa, em suma: em Fi
latelia - incluindo a desventurada Terns-

• 

, 
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de colec~oes a serem expostas, um exemplar do pedido de inscrifao, allm de 
diversas outras informafoes para orienlafao de quem prelender - se inscrever. 

As inscrifoes serao recebidas aU 0 dia 30 de Setembro vindouro. 
Todas as Comissoes estiio sen do' organisadas e as principais serao as 

seguintes: 

Comissao da Exposifao -Presidente: General Miraheau Pontes. 
Comissao de Finanfas - Presidenle: Coronel AntOnio Francisco da 

Hora (representante da 5ecretaria de Turismo). 
Comissao Social e de Recepfao - Presidenle: Ramiro Lemos Correia. 
Comissao de Propaganda e Puhlicidade - Presidente: Dr. Carlos Nery 

da Cosla. 

" " * 
A Comissao Organisadora fa deliherou quais os premios a serem dis-

Iribuidos as melhores colecfoes que participarem na cLubrapex» : 

Grande premio «Luhrapex» - A' melhor parlicipafao na Exposi~ao. 
Grande premio «Portugal. - A' melhor colec~ao de selos de Portugal. 
Grande premio «Brasil. - A' melhor colecfdo de selos do Brasil. 
Grande premio «T ematico. - A' me!hor colecfao lematica. 
as outros premios serao os seguintes: Medalhas de ouro, de vermeil, de 

prata e de oronse, diplomas e diplomas de participafao . 
Havera, outrossim, premios especia;s, Porlm, tsses serdo outorgados 

pelo juri lnlernacional da Exposifao. Esse juri devera contar com dois 
filatelistas vindos de Portugal. 

" >Ie " 

No que dis respeito aos quadros da Exposifdo, podemos adiantar 0 

seguinte: Serao 600 unidades com duas faces, perfasendo, assim, nada menos 
do que I200 quadros. 5uas esquadrias em velfJ de madeira serao de aluml
nio, sen do que as matrises para as mesmas fa foram encomendadas, pois seu 
modelo fa foi, igualmente, aprovado. 0 centro, onde serao apticadas as 
folhas com os selos, sera de «celotex., 0 que tornara muilo fac;! sua co!oca
fao, ainda mais que hafJera trilhos de pape! grosso para se encaixar as folhas, 
a lamanho dos quadros sera de I,20 m de altura por 80 cm de largura e 
eles deverao estar pronlos 0 tt'ais tardar no mes de Agosto. 

Lembramos que, de acordo com 0 regulamento, s6 poderio flgurar nesta Exposi~io 
participa~6ea de filatelistas de Porlugal e do Brasil. Os quadros serio em ndmero de 
1200 - 500 dos quail para portugue.es - com aa dimens15ea 0,80 m X 1,30 m, ao pre~o 
de 2sSoO cada. 

Fot solicitada a emialllo de um selo comemorativo ao Departamento dos Correioa e 
Telegrafos do BrasIl. E oa nosaos C. T. T., como colaboram no importante evento 1 

Convidamos mais uma vez todoa os filateliatas portugueaes a cooperarem nesta 
esplendida realizac;io, intensificando deade iA os seua preparativos para expor no pal. 
Irmio. E.te e um certame que estA destinado a brilhante e claro suceL'llo. 
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Art. 10.0 - Embora fa-ra quanta em si caiba pela sua guarda e conserva-rlo, a enti
dade organizadora nlo se responsabillza pelo material expos to, que poderA ser seguro 
pelos seul proprietArios, ou pela Casa do Concelho de Arganll, mediante pedido previo, 
por escrito, dOl interesladol, sen do, neste caso, de conta destes 0 respectivo premio 
de seguro. 

Art. 11.° - NOI casos omissos ou afectos a interpreta-rio delte Regulamento, de'ci
dirA a entidade organizadora. 

Lisboa, 20 de J unho de 1966. 

o Clube FUat6lico de Portugal, que d4 0 seu patrocfnio efectivo e 
entusi4stico a esta interessante Bxposi9io, recomenda-a e aconselha-a 
francamente a todos os seus consocios naturais ou residentes 'no dis-
trito de Coimbra. . 

--------'.--------
, 

1.A EXPOSI~AO FILA'~LICA LUSO.BRASILEIRA 
c LUBRAPEX-66·,. 

(R£o de Jane£ro, I9 a 27 de Novembro de I966) 

Conforme temos vindo a comunicar desde 0 nosso n.o 177 (Abril), a Cl.& Exp081'Ylo 
Filatelica Luso-Bruilelra», com a denomina'Ylo de LUBRAPEX·66, serA reallzada no Rio 
de Janeiro, de 19 a 27 de Novembro pr6xlmo, nos sallies do Museu de Belas Artes. 
A preclara ideia deve-se ao Ministro Joio Paulo do Rio Branco, ilustre SecretArio de 
Turismo da Guanabara, filatelista e profundo conhecedor dos beneflcios culturais que 
proporclona 0 coleccionllmo' de selol. 

E·nol grato regiltar que 0 nOlso Presidente, Dr. A. J. de Valconcelos Carvalho, tem 
dedlcado ao importante aconteclmeIito todas as luas crOnicas filatelicas, tio apreciadas, 
do prestigioso cDIArio de Lisbo81>. Transcrevemos a primeira no nosso n.O 178, e as 
quatro leguintel (2 a 5) ocupam lugar de merecido relevo neste n1imero. 

A organlza'Yio e propaganda do certame coube ao Clube Filatelico do Brasil, com 
quem 0 nOllo Clube estA a colaborar da forma objectiva e vAlida que the compete, na 
parte respeitante a Portugal Continental, Insular e Ultra marino. 

Alllim, reproduzlmol integralmente, para conhecimento geraI, as 11ltimaa informa
c;lIes oficiais recebidas do Brasil, insertas sob titulo Tudo 80bre a LUBRAPEX, no 
n.O 21 (Maio) do n0880 congenere «Boletim do Clube Filatelico do Bralil). 

A Comissao Organisadora da cLubrapex.66» estd-se reunindo todas as 
segunrlas-feiras. Podemos informar que os mais importantes problemas 
estao sendo estudados e solucionados de modo que muito breve esteja tudo 
completamente estruturado, definitivamente, para a realisa~ao da Exposi~ao. 

A Circular n.G I jd foi distribuida 8 nela se eneontram numerosas im
portantes informa~{jes. Agora, estd sendo montado, e breve serd impresso, 
um tabloide de propaganda. 0 BoleUm n.G I tambem deverd ser distribuido 
dentro de um mls e nele saird 0 Regulamento da Exposi~ao, a classifica~ao 
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tica _ . nlio se po de, simulttineamente, jul
gar colec~oes e comer tremo~os. 

Como nenhum portugu~s esteve pre
sente em Washington, pedimos ao nosso 
llustre colaborador Hugo Fraccaroli - mem-

bro do juri c1assico da cSIPEX-66,. - para 
«belar» uma completa reportagem do cer
tame para este Boletim. Esperamos com 
o maior interesse os seus limpidos co
mentarios. Que, certamente, responderlio a 
algumas interroga~oes legltimas. 

Uma Expos£{do para mem01'ar 

A representa~ao aerofilatelica portu
guesa, composta pelo melhor que temos 
entre n6s, confirmou de forma brilhante 
os vatidnios glosados a seu respeito e 
ratificotl plenamente as fundadas espe
ran~as que nela se depositavam. Els urn 
primeiro e breve apontamento com a boa 
nova. 

Na Exposl~ao Aerofilatelica Internacio
nal «AEROPEX-66» - que, agrupada com 0 

6." Congresso da F. I. S. A., constituiu 0 

maior acontecimento aerofilatelico do ana 
- esU\leram presentes mais de uma cen
tena de p articipa~oes, com inclusao dos 
«cracks» de todo 0 Mundo, que excedem 

AMPHILEX·67 
Expo.IOlo Internaclonal patroclnlda 

pala F. I. P. 
EM AMSTERDAO 

Comissdrio para Portugal: 
HENRIQUE MANTERO 

Pra~a da Alegria, 58 2.0 ·A 
LlSBOA 

AEROPEX-66 
A Aarofllate'lIa Portuguesa 
continua am grande evldlncla 

largamente a crave ira normal. Competi!;ao 
multo ardua, portanto. Os portuguese" tl
veram comportamento garboso e dig no. 
Jose Gonzalez Garcia, estreante nesta es
pecinlidade, com os seus «ZeppeUns - Se
lec~ao, universal, de selos, sobrescritos e 
postais» (10 quadros), obteve medalha de 
prata com jeHcitar;oes do Juri, e 0 Cap. F. 
Lemos da Silveira, com a sua colec~ao 
de estudo «Pol6nia (1921-1939) - Selec~lio 
de primeirps voos e voos especials: pombo
-curreio, balao, avilio, planador e dlrl
givel" (6 quadros), medalha de prata. 

Dois galardoes muito honrosos e sl
gnificativos, comprovantes do dimensiona
mento- verdadeiramente internacional des
tas colec~oes, uma vez que os nossos brio
sos representantes s6 tiveram diante 0 

Grande Premio - atribuido a Jean Grave
lat, nosso amigo e colaborador, pela sua 
portentosa selec~ao universal de «Pionel
ros,. (10 quadros) - e 9 escassas medalhas 
de ouro. Esta indica~ao e indispensBvel 
para 0 leitor ter urn justo sentido das 
propor~oes. 

A bela medalha do nosso Clube, pre
mio de honra muito apreciado, fol con
fcrida a colec~ao de estudo «Correio Ae
reo dos Estados Unidos» (10 quadros), de 
Philip Silver, aerofilatelista de estirpe, que 
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Novo •• elo. portu_9ue.e. 
ULTRAMAR 

Reproduzindo ~sete ediffcios escolares, 
seis hospitalares e 0 da estacao de Ca
minhos de Ferro da Beira, bern como urn 
motivo simb6lico do acontecimento, 0 Mi
nisterio do Ultramar mandou emitir e 
por em circulacaQ 7 milhoes de selos pos-

tais, comemorativos do 40." aniversano da 
Revolucao Nacional, distribuidos p ·e I a s 
taxas de 1$00 para Cabo Verde, Angola e 
Mocambique, de 2$50 par~ a Guine, de 4$00 
para S. Tome e Principe, de 4$50 para Ti-

ja nos concedeu a honra de 0 contar nas 
nossa!. fileiras. 

Num dos pr6ximos numeros, logo que 
cheguem as fotografias de Nova York, 
publicarernos, como vern sendo habito, uma 
completa reportagem do grande evento. 
Da autoria do nossQ Chefe de Redac!;ao, 
que esteve presente. 

mor e de 10 avos para Macau, nas quanti
dades de, respectivamente, 200000, 3000000, 
3 000 000, 300 000, 100 000, 100 000 z 300 000. 

Os referidos selos, com as dimensoes 
de 25,6 X 40,5 milimetros, desenhados por 
Alberto Cutileiro e impress as na Casa 
da Maeda, a 15 cores, foram pastas a 
venda em todo a territ6rio naclOnal no 
dia 28 de Maio, data em que nos C. T. T. 
das capitais de cada provincia enos da 
C'idade da Beira foi utilizado urn carimbo 
especial de primeiro dia de circula!;ao, 
que 0 mesmo Ministerio mandou confec
cionar para 0 efeito. 

PORTUGAL 
VII Cantan6rlo da R800nqulsta da Cldada 

de Evora 

o desenho dos selos e da autoria do 
pintor Candido Costa Pinto. Tern as di
mensoes de 30,2 )( 34,5 mm compreendendo 
a serrilha, t:om 0 de:J.teado de 13,5. a s 

R.produ~lio ourorizada palos C. T. T. 

• J. f 
trabalhos de impressao foram executados 
em off-set, pela Cas a da Maeda. 

o plano da emissao e a seguinte: 

1$00 tiragem de 9000 000 
8$OU l> l> 1 000000 

o 1.° dia de circula!;ao foi a 8 de 
Junho de 1966. 

n 

• 

J 
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:L 1" 0 X t 11'1., a s EXPOSIC;OES 
III EXPOSIC;io FILAT~~lcA DA COMA RCA 

DE ARGANIL 
E I DO DISTRITO DE COIMIRA 

(Arga1til, -I a 9 de Sdembro de I966) 

REGULAMENTO 

Artigo 1.0 - A cIII Exposit;iio Filatelica da Comarca de Arganil e I do Dlstrito de 
Coimbru, da inlciativa e organizat;iio da Casa do Concelho de Arganll, com 0 alto patro
clnio da Administrat;iio-Geral dos Correioll, Telegrafos e Telefones, do Clube Filatelico 
de Portngal e da Allsociat;iio dos Bombeiros Voluntarios Argns, tera lng&r em Arganil, 
dnrante a antiga e famosa Felra do Mont'Alto, e estara patente ao publico, de 4 a 9 de 
Setembro de 1966, no salio nobre da Aasociat;io dos Bombeiros Voluntarios Argus, sita 
a Avenida JOlle Augusto de Carvalho. 

Art. !;I.o - Poderio concorrer quaisquer colecclonadores, avant;adoll, medlos on sim
ples principlantell, naturals ou residentes no distrito de Coimbra. 

Art. 3.° - Os concorrentes p~derio participar com selos de Portugal e Ultramar 
Portugn~s, selos estrangeiro!l, marcofilla, colect;oes tematicas, sobrescritos com carimbos 
de 1.0 dla ou comemorativos, postals mh:lmos, ensaios, pro vas, erros e relmpressoes fila
teUcaa, devendo ser propriedade dos mesmos 0 material a expor. 

Art. 4.° - Nenhum expositor podera retirar a IIna participa~iio enqnanto a exposi
t;iio elltiver patente ao publico. 

Art. 5.° - A entidade organizadora reserva-se 0 direito de somente expor 0 material 
para qne tenha espat;o dlspon[vel, devendo neste caso ser seleccionado, de prefer~ncla 
pelo expositor, 0 material a apresentar. 

Art. 6.° - 0 material exposto sera apreclado por nm jari Id6neo, qne distribnira 011 

premios POStOIl a sua disposlt;io para esse efeito (medaihas on material filatelico), pre
mios elites que serio entregnes em dla e local a annnciar oportnnamente. 

Art. 7.° - Na classifica~iio do material que the for apresentado, 0 juri orientar-se-' 
pelol princlpios estabelecidos pela Federat;io Portugnesa de Filatelia, e as saas decisoes, 
definltivas e lIem apelo, serio tomadas por maioria de votos, e registadas em acta. 

Art. 8.0 - 0 jdri lera consUtnldo por tr~s au cinco membros, nomeados pelo Clube 
Filatelico de Portngal, e que expressamente se deslocariio de Lisboa a Arganil, para 0 
efelto. 

Art. 9.0 - Os pedidos de inscrlt;io devem ser feitos pelo correlo, em carta on sim
ples postal,ou alnda pelllloaimente, na secretarla da CBBa do Concelho de Arganil, Ave
nlda Almlrante Rels, !;I-I.O_Dt.D (telefone 736693), Lilboa-I, ate ao dla 12 de Agosto de 
1988, devendo os demandantes deacrever resumidamente a sna partlcjpa~iio, e indicar 
os premios qne tenham obtido em exposl"oes anteriores. 

Com ol,d;do de ;nscr;flJo, d,v,ra ainda sir ,nv;ada, em val, do corre;o, a ;mporldnc;a 
d, Esc. 60100 (slSs",la Iscudos), benif;ciando os SOC;05 da Casa do Con"lho d, Arganil da 
,.,duflJo d, 50 010. 

AI In.crl~oell abrem em I de J ulho de 1966. 
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Sobrescritos-Ed. do (lube Filatelico de Portugal 
Numeros 

I 

3 

4 
5 

6 
7 
8 

9/10 
II 
12 

13 

14 
IS 
16 

17 
18 

1.9 

20 

21 

75.0 Aniversario da U. P. U. (1.0 dial c/ I taxa 
Cent,O do Selo Portugul'!s (1.0 dia) c/ I taxa . . • , 
Cent.o do Selo Portugul'!s (Carimbos Exposiljiio) c/ sl'!rie . 
Cent.o do Selo Portugul'!s (Carimbos Exposiljiio) c/ I taxa. 
Monumento ao Bombeiro Voluntario - Barcelos - c/ ~20 
5.0 Aniversario da N. A. T. O • .c/ '20. 
5.0 Aniversario da N. A. T. O. c/ Idloo • . . . 
Cong.o da Federaljiio Portuguesa de Filatella c/ ~20 
Campeunato Portugal Classe Moth cl 130 • 
Exp. Filatl'!lIca de Leiria (dla 29) cl ~20 • 
Exp. Filat~lIca de Leiria (dia 29) c/ 1100 . . . . . . . . . 
Auto-AmbulA.ncias (Porto, Braga, Fafe e Porto, Aveiro, Coimbra) C/120 
I .a Exp. Filatelica de Leiria (dia 5) c/ 120 • . 
150.0 Aniversario da Fazenda (I,D dial c/ serie • 
150.0 Aniversario da Fazenda (1.0 dial c/Iloo. . 
Campanha de Educaljiio Popular (1.0 dial c/ serie . 
Campanha de Educaljiio Popular (1.0 dla) c/ 1100 . 
Defesa das Linhas de Torres c/ 120 • 
D. Ant6nio Barroso c/ '20 . . . • . . 
I.a Exp. Filatelica Corporativa (Carris) c/;1i2o • 
I.a Exp. Filatelica Corporativa (Carris) c/ 1100. 
Congresso de Agl'!ncias de Viagens c/120. • 
Aniversario do Colegio Militar (1.0 dial cl serle 
Aniversario do Colegio Militar (1.0 dial cl 1100 . 
Centenario da Cidade de S. Paulo (1.0 dial cl serie 
Centenario da Cidade de S. Paulo (1.0 dla) cl 1/00 . . 
Emissiio Reis de Portugal (1.0 dial 2 sobrescritos cl serie 
Emissiio Reis de Portugal (1.0 dial cl Idloo • 
Emissiio Rets de Portugal (1.0 dial cl120 • 
IV Exp. Filatellca Portuguesa (Porto 55) C/'20 • .' 
IV Exp. Filatelica Portuguesa (Porto 55) cl 1100 • • • 
Cent.o do Telegr. Electrico em Portugal (1.0 dial C/ serie 
Cent.o do Telegr. Electrico em Portugal (1.0 dial CI 1/100 • 
Auto-AmbulA.ncias (Porto-Vila Real-Braganc;a) cl120 
Auto-AmbulAncias (Porto-Vila Real-Braganc;a) cl I~oo 
Prof. Ferreira da Silva (1.0 dial C/ serie • 
Prof. Ferreira da Silva (1.0 dial c/ doo . 
3.a Feira do Ribatejo cl '20 
3 a Fein do Ribatejo cl Idloo . . . . 
Cong.o da F. I. F. A. e da U. E. F. A. cl (,20 
Cong.o da F. I. F. A. e da U. E. F. A. cl doo 

(PORTES EXTRA) 

Pedidos a: 

Escudos 

600$00 
IOO.wo 
350.,,00 

7S{.00 
75(,00 
35/ 00 
SO~oo 
20;100 
20&00 
20,;300 
2Sdloo 
35100 
20,500 
4S~00 
20POO 
30 too 
20$00 
20$00 
20dloo 
15100 
20100 
IS~OO 

27"50 
IS{.OO 
SO~oo 
20/00 

50 $00 
17"50 

15'00 
15'0.:1 
20loo 

35100 
17/50 
15100 
20100 
20:/00 
15100 
15/00 
20.100 
17"50 
20100 

BARATA DAS NEVES Apartad02690-L1SBOA-2 

, 

.. 
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Quarenta Anol de RavoluOlo Naclonal 

o desenho dos selos e da autoria do 
pintor Paulo Guilherme. Tern as dimen
soes de 28,6 X 34,5 mm compreendendo a 

Reproduf OO autorizada palos C. T. T. 

s errilha, com denteado 13,5. Os trabalhos 
de impressao foram executados em off-set, 
pela Casa da Moeda. 

CASA A. 

o plano da emissao e 0 s eguinte: 

1$00 tiragem de 9 000 000 
3$50 ,. ,, 1 000 000 
4$00 » » 1 000 000 

o 1.0 dia de circula!;ao foi em 28 de 
Maio de 1966. 

~ecebemDS e agrldeCemO~ 

Do Ex.mo Sr. Presidente da CA.mara Muni
cipal de MOljA.medes - 2 sobrescritos. 

Do Ex.mo Sr. Raul Biscaia Vieira (Lourenljo 
Marques) - x sobrescrito. 

Do Ex.rno Sr. Eleuterio Navalpotro (Madrid) 
- 3 sobrescritos. 

Do EX.~"O Sr. Fr. Steiness (Esbjerg-Dina
marca) - 4 sobrescritos. 

Do Ex.rno Sr. Domingos da Silva Oliveira 
(Rio de Janeiro) - 4 sobrescritos. 

Do Nucleo Filatelico Micaelense (ponta Del
gada) - 2 sobrescritos. 

MOLDER 
Rua 1.0 de Dezembro, 101-3.0 

-: Telef. 321514 - LIS BOA - 2 

TUDO PARA FILATELIA 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

A NOSSA GRANDB BSPBCIALIDADB 

SROS D'E 1000 0 MUNDO PARA 10DOS OS lEMAS 

Bxposi9ao permanente de se10s em IS vitrinas, 
no atrio do r6s-do-chao e no 3.° an dar (elevador) 

BXBCU9AO Ri\PIDA DB PBDIDOS POR CORRBSPOND:BNCIA 

COMPRA - VBNDA 

• 
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o L E c 

TEMATICAS 
Artigo publicado por amdvel diferblcia de t: Topical Time ~) 

3306 North 50 tlz Street) Milwaukee) rFt's. 532 I6) U. S. A. 

C/assicos contra Tematicos 
Por 

c 

1!:l'tIILIO OUREGO~ 

(Membro do Juri Tematico da SrPEX-66) 

(5 E 

- Este irrepreensivel artigo doutrinal de Emilio Obregon - conhecido 
coleccionador, dirigente e puhticista mexieano - estd, salvo me/hor opin iiio, 
absolutamente de acordo com a nossa Ipoca, eom 0 desenvolvimento mental 
que se processa e com a crescente conscieneia dos problemas fitatdlieos e da 
sua evolu~iio. 

Vindo a lume no n.O 96 (Mar~o-Abril de I966) da grande revista espe
cialisada «T opical Time», orgiio o/icial da prestigiosa «A meriean Topical 
Association», providenciamos imediatamente, dado 0 seu inegdvel interesse, 
no sentido de obter as indispensaveis autorisa~iJes para a sua tradu~iio e 
pubtica~iio em Portugal. 

Apresentamos pub/icos agradecimentos ao consagrado autor e d poderosa 
agremia~iio tematiea norte-americana (a caminho dos 9.000 socios}, euja deli
cada aten~iio nos permite deixar d aprecia(:iio dos jilatelistas portugueses -
dos Cldssicos abertos as exigencias da Filatetia do nosso tempo, e dos T ema 
tieos conscientes da sua eondi~iio e dos seus deveres - a doutrina solida, 
apurada e digna duma personalidade de primeiro plano como e Emilio Obre-

• 

s 

• 
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no BrJlsil, e excel'Cjnte nquele local da {'xpo
si~iio. 

Por outro Indo, nas yiage;ns oa ida e 
"olta, sacos plustieos completamente £echn
dos e, compleml'ntarme.nte, snquiuhos do el:
celente "eranle normnlmente uando pclo; fi
lateJistas, e!imillariio qualquer perigo. 

5/6. 
v. C. 

5 
Vni reaJizar-se lIO !tio de Jnmiro, de 

19 -a 27 de No\'cmbro pr6xim.o, a d." ~x
posi~iio ]'iLalclicn Luso-Brnsileira., LUBRA
PEX-66, it qual, alem de umn noticia solta 
sobre a constitui .. uo da sua comissiio orga
nizadora, aqul dedicumos uma seric de pc
quenas crOnieas, da qual esta is a qUintll, 
e que muito lamentnm05 seja tudo qua'nto 
l'm Portugal, ate este momento, 6e publicou 
sobre tuo notlivel acontecimento, except;iio 
feitll ,a uma pequena nota inserta no R()~dim 
de; Glube Filatfllico de Purtugal. 

Porque jn 0 referimos por duas ou tres 
\,ezes, lIiio ,'amos repetir hoje 0 alto in
teresse, filatclico e patri6tico, que parn Por
tugal tem aquela exposi .. iio, como, por outra 
pena, a do seu disti.nto chere de redac.,uo, 
foi acentuado no iIIimero de Maio daquele 
Thlelim do Glube Fill/telico de Portugal. 

Mas "ale a pena dizer, uma vez mais, 
(jue e necessario, absolutamente indispensa
vel, que no Rio de Janeiro haja 0 muxillloO 
de expo~itore>s filatclicos portllgue.ses. 

N6s somas daqlleles que bcm sahem que 
II Federat;iio Portllguesn de Fila telia , du pre
sidcncia do eminellte fitnt'clista Prof. Dou
tor Carlos Trincuo, ilustre e prestigioeo, nn
cional e illtemacio.nnlmentc, sc nadn ll'm 
feito, c por. devido ao pequeno mJmero de 
federndos, e it dificuldade econ6mica destns, 
IIndn Ihe ser possivel fazer, Iimit-ando-re ,n 
delegar no ClubeFilatelico de Portugal, em 
cnda nno, a renliza'tiio do «Dia do Selo». 

Mas tambcm sornos daquelcs !Juc acredi
tnm nas qunlidndes e oa muito boa ~' on
tade dos seils dirigentes, pelo que confilldn
mente ·esperamos que essa Federat;iio Por
tuguesa de Filatelia, em estreita e enlusiu' 
rica colabora'tiio com 0 respectivo comissario 
nllcionnl, fa'lllm todos os impossivcis para 
que seja autentipo exito a represeil1tar;iio por
tuguesa nnqlleln exposir;uo. Para 0 que in-

condicionnlmente todos po.dem eonlar corn 
o Clube Filatclieo de Portugal e com 0 si
gnatario. 

Umll dns maneirns de incelltlvar a repre
sentar;iio portugucsn sera n ohtenr;jjo de fneili
dades para a remc5Bo!l dns 111056.16 pnrticipa"iies. 

Para tanto, sugerImos quc elns sejam 
remetidns e deyolvida5 por vin diplomatica.. 
Idein niio implJ05sivel, ela c defundida, h8 
lIluitos anos, por outro eminente filatelista, 
c preeiS<1mente brasileiro, 0 IIIOSSO querido 
anngo Hugo Fraccaroli, Seeretl~rio-Geral da 
LUBRAPEX-66. E ideill agora defens6ve1 por 
mllis urn argume1nto: 0 de trntar-se de mna 
exp"iisi.,uo filateHea I uso-brasileira, com pnr
ticipa .. iies de valores rcon6micos, cult urais 
e morais basI ante altos, exprc560s elll muito 
pequenos volumes. 

Acre.sce que, logo na primeh'a des t 115 

cinco crOnicas, hn cerea dc dois me!!es, lan
~amos, em primeir" muu, n ideia de esta 
expo it;iio filatcHea luso-hrasileira cOIldnuar 
n realizar-se em todos os aliOs pr6ximos, 
alternadalllente eu e 16. 

Nos som05 daqueles qlle hem sabclIl da 
inteligcncin e dn honestidade, cs ta absulu
tlllllente indisculiyel e ate modoe1 nr, das nos-
50S C. T. T., no campo filateHeo . Pelo que 
sabendo-se £jue estn cxposir;iio do Rio de 
J IIneiro e totnlmente custeadn pelo Estado, 
IIUO seru de mnis pedir il£jUrla Federa~iio 
Portuguesa de ]"ilntelin Ifue imediatnmente 
proeeda a totlas as diligcncins para obter 
dos referidos C. 'r. T., eom a culnbora~iio 
do Minist{>rio dos Neg6cios 1~5trallgeiros, do 
Serretnriado Nacional da In£orllln~iio, da ca
mara Municipnl de Lisbon, eW. - !jue tuo 
importallte exposir;iio, e importante, rt'peti-
11105, tanto cultural eomo politieamente, tanto 
filate!iea como pntriilticalllellte (de futuro, 
em nnos alter:nados) 8e realize em Portugal. 

Mas este esquemn ticara incompleto, se 
a Federat;iio Portllsuesn de Filatelia niio pe
dir e niio cOllsegUlr dos C. T. T., com lila
tur-al aprovat;iio do Ministro dus Comunica
~iies, u elllissiio de, }>'-!Io menus. um selo 
anual, comemorativo deslas exposi"iies. Pas
sarlllll ja dois meses, sem nada de eon(}reto 
se fnzer. Pelo !jue, na hip6tcse de este ano 
in fliio ser possivel 0 selo (ainda fnltam 
mais do que cinco mescs J), esperamos que, 
ao menus, um born carimb6 sejll 0 elo de 
unino de todos os filatelistns do Brnsil e 
de Portugal J 

12/6. 
V. C. 
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3 
Ja aqui dissemos que n d.' Exposi~o 

Filat6Iica Luso-Brasilcira . , LUBRAPEX-66, 
se realizara !IIO Rio de J nttl ciro, de 19 a Z'l doe 
Novembro pr6xiu\O. 

Hoje, podelDos acre81lC1Ilar 9ue tiio gran
diosa exposic;iio, do mais alto lOteresse fila
tCIieo e patri6tico, tera I ugnr no 2.· nndar 
do Museu NlIdonal de Belas-Artes, majestoso 
Odifieio sito lila Avenidn Hio Branco, no 
cora~o dn cidade, e prineipal aVl'lJ1ida do 
Rio de Janeiro. 

Ficarao nas paredes os quadros, brasi
leiros e estrageirOtl, daqueIe vnlioso museu, 
e a dois metros e imleio de distAncin seriio 
colooodos os quadros dos 5elos, pelo que os 
visitnD tea t eriio ocasiiio de ver e de ad'mi
rar duas belas e riras exr.osi'ioes. 

Os quadros seriio nul e duzentos, lem 
St:.isccDtas nnidade:s, pois cada uma de:stas 
tilrS dUM fa ces. COJlstruidos em alumilnio, 
como em vao algumas vezes temos pro
pugnado ·em Portugal, 5abemos 'lue uc.slle pc
louro 'l'IJ1tus.iAstiOOml'lJ1le tern trabalhado 0 

nosao oompatriota e querido amigo I1ng.· Fer
n.a:ndo Cravo, grande filatelista, ha langos 
anos radicado 1110 Rio de Janeiro. 

Alom dn comissao organizadora, cuja 
COJl8tituir;iio jn aqui publicllmos, esliio em 
preparar;iio as comissoes auxiliares, de pro
pag8lllda, do programa social, de rccepr;iio, 
etc., etc. 

Foi publicada a circular ill.· 1, daerilogra
fada. E vai flair, impresso, 0 boletim n.· 1, 
que contera a oOlllstituir;iio das oomiesoes, 
regulameaJto dn exposir;iio, artigos e v6rias 
indioo'i0es. 

Fomos 0 primeiro, em Portugal, n ser 
cO!Iltactado sobre estn expasi~o, e, depois, 
temos mantido correspondencln nssidun com 
o ClDtusiastico e querido Hugo Fraccaro1i; 

VERSO MEXIC01968 
RIMINI (ITAUA) 

ElpollVlo FliaUlica InternaDlonal 
OLlMPIADAS E DESPORTO 

Comissario para Portugal : 

H. MANTERO 
Prawa da Alegria, S8-2.o-A 

LISBOA 

I:ctualmente em Wnshington, e tivem05, aqUl 
em wboa, contnotos com outro velho oil 

i1ustre amigo, 0 Alm~ralDte Magnlhiies Ma
cedo, pelo que 8llbemos bem do interesse que 
todos os filatelistos brnsileiros estiio a par 
ncsta e~posir;iio, 0 maior ate hoje realizada 
110 Br.asiI, e interesse e'm que os fiIatelistns 
portu~ueses, cl{16sioos e tem6ticDS, exponhnm 
no R10 de Janeiro, lin sun maxima forc;a . 

Filatelicn e pntri/)ticamente, impiie-se que 
tal acoDter;n. Scria deselegante, mas scria, 
sobretudo, estu])ido, que os filatelistas .portu
gueses :niio aprovcitns&em esta baudc)n de 
ouro que os filnteli.stas brnsileiros, lotal
rnoote a custa do Governo respeotivo, 1105 

c;;tendem. 

29/ 5. 
v. c. 

4 
Termillomos os tres crouicns a9,ui publ~ 

cadas sobre ad .' Kxpasit;iio Filat611cu Lu.o
-Brasileirn . , LUBRAPEX-66, aeentuando. a Il~
ce:ssidade, filnt6licn e pntri6ticn, d·e todos 
os filatelistas portugu eses, classio05 <C temat~ 
ticos, comparecer·em ou enviarem as sun5 
participar;oes aquela grandiosa exposi'iiio, 1110 

Rio de Jilneiro, Museu Nncional de Belas 
Artos, de 19 II 27 de Novembro pr6ximo. 

Assim corre5pooderemos aD gcsto gen
tili6simo dos filatelistns brnsileiros, organi
zando tnlexposi~o, peln prinleira V'Cz iI 
esoola luso-brasiJ.elra, e do Governo do Es
tado de Guanabnra, custcn!lldo-a totalmCIDte. 

E assim vincarem03 n posi~o da FiIa
telia Portuguesa aiD pais irmiio, contribuialdo, 
filateIicnmeaJte, pnrn um mnior il efoectivo 
estreitameaJtil das lIeln'ioes luso-brasileiras, 
Dum mometllto delicado oomo 0 0 pre!>ellllle. 

A16rn do que tod08 111611 poderemos obter 
medalhas clIlI1peIDsador.as, largnmeaJt>e atribui
das .par UUl juri nmJigo, 1110 qunl decerto terao 
opintiio autorizndn os dois emimentos Olembros 
portugueses. 

Por todos os UWtiVDS, devemos com
parecer ou 'eaJviar no maximo. E, 1110 DD!SO 

ent1:lnder, d'evem partieipnr todos os filn
telistas portugue5es ja medalhados inllel'1Da
ciooalmemte. E, a16m destes, todos 05 pri
meiros, e I1l!esmo porV'Cllltura os segUllldos 
e terceiros premiad06 em exposi'iOcs looais. 
Sem esqueoer, olaro, Madeira, AIIlgo1a· e Mo-
9ambique. 

E rIlUO tmham qualquer reoeio da humi
dade br.Mildra par~ 08 sel03 IDOVDiS 'II gotruldos. 

Por urn lado, e bon n epocn do anD, 
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gon. Que aeve ser tomada a serio. Que pode e merees S6r profundamente 
analisada. Embora, entre nos, a exper;eneia do passa40 ntio seja de molde a 
alimental' exeess;vo optimismo. 

Quando ouvimos falar acerca da 
luta entre os coleccionadores chis
sicos e os tematicos, podlamos pen
sar que e qualquer coisa como as 
Guerras Punicas ou alguma outra 
guerra dos tempos antigos. Nada 
est! tao longe da verdade do que 
ideia tao disparatada. 

Podiamos pensar que e uma bata
lha entre os estabelecidos c1assicos 
contra os intrusos tematicos. Nova
mente disparatado. 

Devemos, antes, compara-la a al
gu ma coisa mais perto de n6s, algo 
contempora.neo, qua 1 que r coisa 
como. .. discrimina~ao. 

Classicos versus tematicos e uma 
guerra latente contra os colecciona
dores de assunto e de tema. U rna 
guerra que nao devia espantar nin
guem. Guerras sirnilares ocorreram 
atraves da Hist6ria. Imperio Ro
mano versus Cristaos, Luis XVI 
versus Republicanos Franceses, Czar 
e Nobreza Russa vsrsus Comunistas. 

Todas as ideias revolucionarias 
em desenvolvimento encontram um 
poderoso inimigo na Ordem Estabe
lecida. Por isso os coleccionadores 
de selos chissicos tem combatido os 
ternaticos desde que este moderno, 
cultural e revolucionario modo de 
coleccionar selos a par e c e u no 
Mundo. 

Os classicos nao admitem aberta
mente que ha perigo para a sua 
pr6pria actividade; todavia proce
dem como se a nova maneira de 
coleccionar selos fosse na verdade 
uma amea~a iminente para eles. 
A.lguns velhos coleccionadores fin
gem que a nova maneira de colec-

cionar nao existe, ou, se aceitam a 
sua existencia, tratam-na como uma 
forma de filatelia rudimentar que 
na.o merece a sua atenr;ao. 

Nas exposi~Oes internacionais os 
ortodoxos juizes cUssicos nao atri
buem medalhas de Duro as colec
~()es tematicas, nao lhes concedendo 
senao ouro-prata, vermeil e prata. 
Quando se sentem magna.nimos, 
como na WIPA 1965, atribuem uma 
medalha de Duro a mais qe qui
nhentos quadros contendo colec~oes 
tematicas, enquanto dao mais de 
50 medalhas de Duro as c1assicas 
que eram exibidas em cerca de 
4.500 quadros. Se is to nao e discri
mina~ao, entao esta perigosa pala
vra deve ter um signilicado estra
nho que me escapa. Se uma medalha 
de Duro para 500 quadros nao e uma 
especie de esmoia, en tao, repito, na.o 
sei 0 significado daquela palavra. 

Estas atitudes sa.o injustificadas. 
A Tematica nao compete com 0 

Classico. De facto' estas modalida
des nada tern aver uma com a ClU

tra. A Tematica tern uma vida in
dependente. Nao e nenhum filho 
ou apendic~ do Classico. A Tema.
tica nao precisa de protec~ao; pede 
respeito. A sua honesta atitude 
cultural e artistica para com os se
los, merece·o. Honesta porque nao 
ha motivos egoistas nas tematicas, 
somente puro arnor pelos selos. Nao 
esta.o envolvidos nenhuns interes
ses mesquinhos. E 0 selo pelo selo 
e nao 0 selo pelo valor econ6mico 
que ele representa. Na tematica, 0 
significado mais profundo da raiz 
etimol6gica grega da palavra filate-
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lia e cumprido. Cultural porque 
todos os tematicos necessitam de 
uma vasta cultura. Alem de com
pletos conhecimentos filatelicos, pre
cisam de ter uma enorme soma 
de conhecimentos acerca dos moti
vos dos selos. Artistica porq ue os 
tematicos tern de ser capazes de 
compreender e assimilar os valores 
esteticos representados nos selos e 
pelos selos. Urn coleccionador te
matico autentico tem de preencher 
todas estas qualificalj!oes. 

as tematicos querem colaborar 
em beneficio da Filatelia. Os clas
sicos e os tematicos, trabalhando 
juntos, podem fazer mais pela Fila
telia do que se 0 fizerem separada
mente, e podem elevar a Filatelia a 
alturas insuspeitas. Doutro modo, 
dois ramos independentes e antag6-
Dicos, conduzira.o a Filatelia ao co
lapso. A unica maneira de conser
var uma aClj!rlo coordenada entre 
classicos e tematicos e um trata
mento imparcial para estes e urn 
respeito mutuo. 

au," 'nCR COR DO". 1 .. ·A - LlSIOA TIL. 3230 •• 

Para seu interesse, 
, 

caro consoclo. • • 
Frequente as reunUSes fllatelicas 

do n0880 Clabe, todas as tert;as e 
sextas-feirss, das lU as 24 horal', e 
todos os sl\bados, das 16 as 20 horas, 
pois nelas podera, num ambiente de 
franca camaradagem filatellca, efec
tuar as suas permutas lem perdas de 
tempo, sem gastos de partes, e sem 
perigos de extravlo de cartas. 

Quanto maior for 0 ndmero de s6· 
cios presentes nas nossas rennilSes, 
mais serao as «stocks .. que todos te
remos a nona disposicrio, bem como 
mais numerosos serao os conheci
mentos que uns aos outros transmi· 
tire mos. 

Alem das vantagens referidas, 0 

simples facto de comparecer habili
ta·o a um premio, em seloa novos, 
sorteado entre os assistentes a cada 
reuniao. 

Portanto, no sen pr6prio interesse, 
nio folte a. reunli .. ,ilateliea. cI. 
n .... clull.! 

.. 

• 

J 
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4 CR6NICAS do ' 

i)iario 6~ tiG&Od 
A «1.1 Exposioao Filatelica tuso· Brasileira » 

o nosso querido Presidente, Dr. A.}. de Vasconcelos CfArvalho, seguindo 
a linha de rumo que tem sido a sua desde a primeira hora, tem jeito uma 
intensa e proveitosa propaganda da L U BRA P EX-66 na sua cronica domini
cal do cDiario de Lisboa». Registamos a primeira no nosso n." I78 (Maio) 
- pag. II - e apra~-1zos transcrever hol'e as quatro seguin tes, dado 0 seu 
grande interesse, para conhecimento de todos os fitatetistas portugueses e 
brasileiros. 

2 
NoticiunH>s .1qui, hu pouens semnnn5, c 

m primeira mao, a pr6xuna realiz8~iio, no 
Rio de Janeiro, da d ." Exposif.iio Fl\atelica 
Luso-Brasileira», LUBRAl'EX· 66, e, no do
mingo p85sado, publicamos os iIIomes dos ilus
tres comp(mentes da rcspecti\'a comissiio orga
nizndora. 

De salientar, em prim-eiro lugar, que, sendo 
tal e:\posi"iio totalmente paga pelo Estndo, 
par intermedio da sua Secretaria de Turismo, 
a sua organiza"ao foi inteiramente confiada 
ao Clube FiIatcliro do Brasil, (jue constituiu 
illlueia comi>sno organizadora apollns com seus 
£.lemento.; directivos, sob n presideocia do 
seu pr6prio president>e, cont II unica excep<;iio 
do tesoureiro-geral, que, muito eompreensivel. 
mente, e 0 debcgado da mCi!lcionada entidnde 
fina,nciudora. 

Alcm d.o alto patrocl1nio do PrC6idClllte de 
Guanabara, 0 1110: 50 cf);Ilhecido e tjueddo 0011-

tor Negriio 'de Limn, antigo Embnixador do 

d6n ) c0110cim~fll1tos 'cn tre los dem6.; colee
ci(}J1istas y profanos. 

Esperamos legar a elSO y otrns l11urhas 
fases m6s avanzadas y que los obsLaculos 
caducos y mJileinnrios que Be intcrpQn:e.Il a 
ello ISenn derribados can ayuda de esta lIlueva 
Ley de Prensa que todos los .sectOl"ea del 
se/ntir uadoonl beneficia en 5U aplicnci6n. 

Brasil em Portugnl, e do Secr-ct6rio do Tu
rismo da'luele estado, Ministro Jono Paulo 
Rio Branco, esta d." Exposi<;iio Filatetica 
Luso-Brasileirn» conta in oom a pre.sid&ncia 
de homa do Chefo de Kstado Brnsil>eiro, 
Mareehal Castelo Bruneo. 

Temos na ,"ossn frente n circular '111 .· 1, 
dal;tilogra£nda, destn exposi"iio, a qual vai 
seguir-se 0 bolcdm n .· 1, ia impre!l5o. 

Oaq uela, trnnscrevemos que a LUBRA
P"~X-66 de\'era reaUzar-se de 19 a 27 de 
Novembro deste ano, e II cln 66 poderiio 
concorrer colecciolladores de ISelos residc'Ilt>es 
em Portugal, I1has, Ult'rnmnr e Brasil, reu
nindo desta maneira, em umn gI'8ndiosa ma
nifesta~no filalelica, 05 coleccionadores de 15e-

105 dillS duas patrias irmos . 
Sendo esta trauscric;ao textunl, melhor 

SIl compreendera 0 grande c extraordmlirio 
interesse que, para Portugnl c para oe fila
telistas portugueses, tcm a exposic;iio em re
fl"r&ncia, a qual nquela mesilla circular acres
centll terem des de logo dado a sua· en
tusiustica adesRo 05 Presidentes da l<'edera~iio 
Portuguasa de FilnteUa e do Clube Filat~lico 
de Portugal . 

Esperando que os filntelistas portugueses 
intoosuiquem a 'SUII prcpllra~iio parn ICxporem 
em m/lS58 1110 Rio de J:lI1ciro, para breve Ihes 
prometernos informn".OeA romplementares, ia 
em nosso poder . 

22/ 5. 
v. C. 
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CHONICA 
-D E E S PAN H A II·' 

La Ley de Prensa y la Filatelia 
De In maxima actualidad y interes na

cional es 10 puesta en vigor de 10 Ley 
de Prensa y Imprenta, elaborada pOl' nues
tros Cortes Espanolas y muy favorable In 
aoogida que dicha ley ha te.nid{) em tOOo 
el ambito .naciona!. 

Como nueatra actividad es la filatelia, 
ilIO podemos men os de ver ulla aplien~io.n: 
y beneficio concreto para nuestra aficio.lI 
QIl tan magistral ley de pl'llllSa. Eo evi
dente que en todo momento nuestros cri
terios, criticas y sugerencias han 68lido li
brl!lmente a la luz publica y qUIl lnuC<$lrrul 
remtas cspecializadas hn n comentado en to
dos los diapasoncs actuacioncs privadas y 
publicas en relaci6n oon nuestra filawlin. 
Por eUo 1110 cabe esperar que se el mome.nto 
de cdecir m05~, pues 10 qoo habia que 
dooir ya Bil ha dicho en cada mome,nto sin 
la menor cortapisa. 

Pero la nueva ley influencia una nueva 
forma de ver y enfocar los problemas, un 
nrodermo sCII1tido del periodismo y la cri
tica y 10 que IllS mas importante, un animo 
ferviente de informar. Precisamente cansi
de.ro del m:aximo intel"es esM punt{) de 1a 
Ley de Prensa, I informarl , que palabr-a tan 
beUa y tan amplia, cua:ntos problemas se 
evitarian con la aplieaci6n del sentido de 
la misma, cunntos mal05 e:nLendidos, cuaill
tas su.spicacias y cuantns dudas. 

Estanias fill Is era de la iillf{)rmnci6n, del 
intercambio de ideas de cOillocime.nt{)5, oes
tamos -en el momelnto en que 1110 se pueden 

Por 

ROBERTO H&RTI/w 
Presldente del Club Colon 

guardar sooretos que debe.n scr del dominio 
publico y no tenemos derecho a silenciar nsda, 
todo aquello que sea del in teres de la afi
ci6n fHateliea debe salir a la luz para que 
cada coleccionista forme su propio i uicio y 
siga paso a paso todos los aCOll1tooim!i'entos, 
veraz y dicientement·e linformndo. 

N ueslros orgaillismos estatales, pose a j:a
ber mejorado mucho en oeste aspecto, dc
ber8ll1 facilitar mas y delallada inf{)rmnci6n 
de emJisiones, y dalos wcaliLc05 sobre las 
mismas, 010 .solo ~ Espana silllo en el exte
rior editando bel1as y .sugestivas circulaf}cs 
que faciliten un cabal 5enl!ido de los sellos 
a emidr. Nuestra FecLerac:i6n debra man
tener una nube de informaci6n dedicada 
a la masa de eorecciOll1istas, tSObre exp~
COII1e.3, :fiechas y lugares de la·s m{isl11aa, 
ssi como otros datos «Jue .sean de inl1eres 
para todos. Los Grenuos profesianales de
berian faeilitar mas datos tecnieos y es
tadisticos del lDiovimiCll1tO comereial de eada 
,ano y. que se publicaran e.n Ins l"eyistas 
y medios adecuados. 

Y finalmente que cada sodedad, cada 
co1eICciooista y cada grupo .secunde la labor 
de olr05, que publican en cada periodioo, 
ejmisora 0 revista oral una sec.c:i6n de n1a
t~ia periodica, para difundir nuestr·a nfi-
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A medalha do Clube na SIPEX - 66 
. Como vern sendo habitual, e reflecte 

o nosso prestigio nos meios internacionais, 
a comissao organizadora da Expo$i!;ao Fi
latelica Internacional .. 8IPEX-55" solicitou
-nos, em tempo, a oferta dum premio de 
honra. 

A bela medalha oferecida pelo Clube 
Filaielico de Portugal foi considerada 0 

premio especial mais importante. Efecti
vamente, 0 conhecido jornalista David Li
dman - dirigente da F. I. P. (Comissao con-

MARCOFILIA 
PORTUGAL 

Carlmbos de 1.0 dla de clrculavlo 
XL ANIVERSARIO DA REVOLU<;AO 

NACIO~AL - Lisboa (SIR). Rua de Sao 
Jose, 20. Carimbos identicos no Porto 
(Batalha) e Funchal, 28 de Malo de 1966 

TOMADA de EVORA AOS MOUROS 
- Lisboa (SIR). Rua de S. Jose, 20. Ca
rimbos identic os no Porto (Batalha), Fun
chal e Evora, 8 de Junho de 1966. 

Carlmbos comemoratlvos 
XVI! CONGRESSO NACIONAL DOS 

BOMBEIROS PORTUGUESES - Matosi
nhos, 8 de Junho de 1966. Posto de cor
reio na Escola Comerclal e Industrial, Rua 
Sousa Aroso. 

I VOO TAP A JACTO L1SBOA-RIO DE 
JANEIRO - Lisboa. 17 de Junho de 1966. 
Estaltao de correio do Aeroporto de Lisboa. 

ANGOLA 

Carlmbos comamoratlvos 
II EXPOSI<;AO FILATELICA-

111 FESTAS DO MAR DE Mo<;AMEDES 
- MOIiAmedes, 14 de Marlio de 1964. 

III EXPOSI<;Ao FILATELICA
V FESTAS DO MAR - MOIiAm~deB, 25 de 
Marlto de fg66. 

DIA DA CIDADE - Loblto, C. T. T., 
28 de Marlto de 1966. 

tra as emissoes prejudiciais a Filatelia) 
e da Associa!;ao Internacional dos Jorna
listas Filatelicos, e membro do Juri da 
«SIPEX~ para a Classe de Literatura - no 
seu artigo a quatro colunas do famoso 
The New York Times, de domingo, 5 de 
Junho, ao referir-se aos premios especlals, 
come!;a: 

«ThE' medal of the Philatelic Club of 
PGrtugal went to a collection of postal 
hist(jr~' exhibited by Mrs. Edith M. Fauls
tich of Yonkers, N. Y. This «8aga of the 
Mails" encompassed postal history from 
2600 B. C. io late in the 19 th century" . 

Vern em segundo lugar as medalha3 
da Sociedade Filatelica de Washington, e 
em terceiro a da Federa!;ao Internacional 
de Filatelia. 

E mais nenhuma. 0 que, parafra
seando a ponderada nota do nossa PreBi
dente na sua cr6nica do Dili1'io de Lisboa 
de 26 de Junho sobre 0 ass unto, «desne
cessita comentarios», por demonstrar elo
quentemente 0 prestigio que 0 nosso Clube 
ja alcan!;ou em todo 0 mundo filatelico. 

Acrescentamos apenas que a Senhora 
Edith IV£. Faulstich, escritora e grande es
pecialista em Hist6ria Postal, e Presi
dente cia «Postal History Society of the 
Americas», fundada em 1951, e que nos con
cedeu a honra de a contar entre os nos
ses mais distintos filiados. Mais urn, e dos 
gran des, nas nossas fileuas. 

Oasis Agencia 
(JomprB e venda de proprledades 
- &Iulfufols de eaSBS com e sem mo
bilia - Terrenos - ProJeet08 - Or\1a
mentos e todos OJ! assuntos referen-

tes 0 prol,rlrdacles 

Ag.nl •• dar Companhlas d. Seguros 

Fidelidade - Europea - Comerda' 
Union Assurance C.O Ltd. 

ALA ESQUEROA 

Tel 260432 - Parque Estoril - ESTORIL 
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LIST A DE S6CIOS 
DO 

CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOCI- MIBLlEOERLISTE - MEMBERS LIST - LlSTE DE MEMBRES 

AL TERACDES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

4865 - Eng. Jose Jer6nimo Monteiro Mo
remo Samtos Mata - Rua de S. 00-
ming03, 13-B - Evora - (P) T. C. N. 
U. 60. 1. 

4866 - Carlo! Alberto Guincho Hip6lito
Rua Casal das Figueiras, 10-l."-Drt.· 
(Apartado 6) - Nazare - (M) Po. Fr. 
Es. T. N. U. 60. 1. 2. 28. Tem»
tica de pilltura 90. 

4867 - Jono Fihpe Lopes do Rosario - Ave
nida Miguel Bombarda, 8-5.· - Lis
bon (A) Fr. In. T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 90. 93. 94. 

4868 - Vasco Mealdes - Rua 5 d~ OutUbro,97 
- Entronc.nmcllto - (M) N. U. 

4869 - Eugenio Pereirn da Silva - Rua Ed~ 
eon, 3-1."-Esq." - Lisboa T. C. N. 
U. 60. 93. 

4870 - Dr. Ant6nio Elisio Lopeo Rodrigues 
- Estrada da Circunvalaljiio, 9577-
P()rto - (M) Po. Fr. T. N, U. 60. 
1. 2. 5. 90. 94. 

4871- Dr. CurIos Augusto Bianchi de Aguiar 
- Rua de Pereira dos Reis, 429-
Porto (M) Po. Fr. T. C. V. N. 60. 
1. 2. 93. 

4872 - Jose LuIs Varela - Rua Miguel Rom
harda, 211-1.· - Caldas da Rainha
(Po. :Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2. 16. 
30. 90. 94. 

~. Castel-Branco & ~ilho 
LIMITAOA 

Apartado n.o 44 Teletone 22020 
VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series temAticas de todo 
o Mundo. Selos clAssicol de Portugal 

e Ultramar 

4873 - Luis Filipe Arsenio Castelo Branco 
ChaveB - Rua Elias Garcia, lote 28-
-3.o-Drt.· - Bairro Novo do ~09que 
- Amadora - (M) Po. Fr. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 13. 19. 21. 28. 90. 93. 

4874 - Dr. Carlos Mnnuel de Oliveira Fa
ria de Matos - Celorico de Basto (P) 
T. C. V. N. U. 60. 5. 

4875 - Emilio Aquilles Tavares Serpa Mon
tev~rde - Cal'inda Mnrqu6s de Abran
teB, 111-2.· -Lisboa - (P) T. C. V. 
N. U. 60. 1. 90. 94. 

4876 - Francisco lnucio Alegria Cordeiro
Rua Cilndido dos Reis, 39-3.o-Drt.· 
- Am.adora - (M) Po. Fl'. In. T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

4877 - Jose Carlos Torrado Saldanhn Lope!! 
- Cal,.ada dll Ajudn, 1l6-1.°-Esq.o_ 
Lisbon - (P) Po. Fr. In. T. N. U. 
60. 1. 2. 10. 19. 21. 90. 

4884 - Eng." Carlos Alberto Pereirn Orne
las - Rua- Jornal de Estarreja, 43 
- Estarreja - (P) T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 3. 

4889 - Carlos Reinaldo Pinheiro da Silva
Run Nova de Calhariz, 3-1.o-Drt."
Lisboa - (P) Po. Fr. T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. FDC. Temlilicos de faunR 
e flora. 

4890 - Prof. Joiio Lopes Antunes Gracio - _ 
S. Vicente da Beira - (P) Po. Fr. 
Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. FDa. 
67. Temuticos de Desporto, faana, 
flora, astrofilatelia 90. Hevia. 94. 

4891 - Hmrique Gama dos S~t{)S - Rua Tei
xeira Pinto, 56 - Lisboa (M) Po. Fl'. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94'. . 

4892 - LUIS Filipa Garzo Reis - Rua Conde 
das Antas, 41-2.·-Drt.· - Lisboa (M) 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

4893 - Mario Cust6dio Ferreira - RUB do 
Terreirinho, 95-r/c. - Lisbon (M) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94'. 

4903 - Adelino Jorge Nicolnu - Rua Dr. Am
t6nio Martins, 12-1.°-DrLo - LieboR -

-

• 
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EXCURSOES 
de autocarro 

A PARTIR DE L1SBOA 

Andaluzia - Costa do Sol 
(14 dlas) 

29 de Agosto - 12 de Setembro 4670$00 

Costa Brava 
(14 dlas) 

18 de Julho - I de Agosto - 4 de 
Setembro • . . • . . .• 4870$00 

Clrculto Espanha e Franoa 
(15 dlas) 

(Estadia de 4 dias em Paris) 

7 de Julho - 6 de Agosto • ., 6400$00 

Europa (23 dlas) 
7 de Julho - 6 de Agosto • .• 9 950$00 

Europa (30 dlas) 
7 de Julho- 25 de />gosto .• 14950$00 

PEc;,;A PROGRAMAS 

lnscrifolS .. 

Wa gon s- Li ts II(oo~ 
Lisboa - PIJrto - Coimbra - Estoril 
-Funchal- Luanda-Lour. MarqUIS 

SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-noB vArios coleccionadores que pre
tendem relacionar-se com coleccionadorea portu
gueses, entre eles: 

GtiNTER HAMMER - Parkstrasse, 6 - Ulm 
(Donau) 7900 - Alemanha Ocidental. 

VICENTE PAULO REMtGIO REZENDE
Avenida Brasil, 909-A-2.· - Belo Hori
zonte - Brasil. 

DR. LOUCAS GEORGE - 30 Othonos Ama
lias - Amalias Elias - Grecia. 

DR. EDUARDO FARES - Rua pageu n.· 305 
- Vila Mariana - S. Paulo - Cap. -
Brasil. 

ANA LUfSA GARCIA DE NU~EZ - Banco 
de Fomento Regional Los Andes - San 
Crist6bal- Edo. Tachira - Venezuela. 

P. L. PILLING - 100, Cheam Road, Marl
boroudh - Salisbury - Rodesia. 

B. RADHAKRISHNAN - 27/424, Vy s i a 1 
Street - Coimbatore, 1 -lndia. 

PHILIPPF, RODIER - 8, Rue Germain Da
vid - 69, Lyon (3e) - Fran!;a. 

TIBOP. HARSANYI - Brody S u 9. Buda
peste VIII - Hungria. 

DR. H. HABERLIN - 8570 Weinfelden 
Suf!;a. 

HENRI BERN ON - 68, Avenue Jean Jau
res, 69 - Lyon - Fran!;a. 

MAURO ORTIZ DAS NEVES - Caixa Pos
tal, 118 - Valinhos - S. P. - Brasil. 

ROBERT MARTY - 11, Rue Bourrelly 
Montpellier - Fran!;a. 

... ... '" 

Estes enderewos sao indicados sem compro
misso nem responsabilidade da nossa parte. 

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

Ces adresses sont donnes sans engagement 
ni responsabilite de notre part. 
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pr,s#giarl/o a Filat,lja portugulSa HO ,straH
g,iro, indo comp/,tar ou ali fasir iHiciar 
muitas co/,c~61s d, s,/os portugu,sls - a VIr
dad, ; qu" alta , /am,ntav,/mmt" foi d,s
falcado 0 patrimonio filatilico do nosso Pals, 

So reis de D . Maria (fig. 1)- de que 
se conhece apenas urn outro, na co
lec~llo de Manuel Marques Sena. 

E, da colec~a:o do Coronel Vito-

Figura :l 

com a ida para 0 ,strang,iro d, muitos dos 
m,lhor,s s,los d, Portugal , da india Por· 
tugu'so, qUI, dlClrto, nunca mais oqui rI
grlssarao. 

Na biblioteca do Clube existe um 
exempla'I'do referido «Gibbons Starn p 
Monthly. de Abril - que nos foi 
amavelmente enviado pela proemi
nente firma londrina. Alem dos as
pectos citados no telegrama da A. 
N. 1. publicado na Imprensa diaria, 
a revista de Stanley Gibbons infor
rna que as duas grandes colec~c5es 
estiveram expostas - antes de serem 
dispersas - na Casa de Portugal em 
Londres, no dia 3 de Maio, para 
convidados e, no dia seguinte, para 
o publico. E reproduz, com expres
siva largueza, as pe~as mais notaveis. 

Destacamos, da colec~:io do Prof. 
Dr. Carlos Trinc:io, 0 bloco de oito 

rino Godinho, uma carta registada, 
de Mormug:io para Bombaim, com 
uma tira de tres 6 reis de 1883-
urn deles com 0 valor omitido
alem de dois exem plares isolados 
(fig. 2). 

Segundo as ultimas noticias, pu
blicadas no quinzenario «Philatelic 
Magazine», de 13 de Maio preterito, 
estas colec~c5es ser:io leiloadas por 
Harmer, Rooke and Co, Ltd. em 10 

e II de Novembro. 

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

CADA,12$OO 

P,dldos a S,cr,taria 
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(P) Po. T. C. U. 60. 1. 2. 10. Ocid'. 
19. 21. 28. 94. 

4908 - Vasco Bandeira de Lima - Av. I<'ootes 
P,ereira de Melo, 3, lO-Dr!.· - Lis
boa - (P) C. N. 60. 1. 2. 94. 

4909 - Armando de Oliveira B8l'ata - Ave
lIlida Fontes Pereira de Melo,3-10-
-Esq.· - Lisb08 - (M) T. C. N. 60. 
1.2. 3. Temllticos de fauna e flora . 
90.94. 

4910 - Fernando He:nrique Castanheira - Es
trada 378, letras SN 2.. - Torre da 
Marinha - Seixal- (M) Po. Es. Fr. 
lin. T. C. V. N. U. 50, 1. 2. 21. 
Pr6-juventude e religio30s. 90. 93, 94. 

ANGOLA 

4897 - Eng." AHpio Pinheiro da Silva - MOo 
~Amodes - T. C. )'1. 60. 2. 2. Te
mlltiC8!l de fauna. 

MADEIRA 

4902 - Samuel Ferreira Marlins - Estrlldn 
Conde de Cnryalhal, 26-H - Fl1nchal 
- (P) Fr. In. AI. T. U. 60. An~ola , 
MOQllmbique, Vaticano, JugoslllvlIl e 
AstrofilateIia 90. 

MOQAMBIQUE 

41194 - Sebastiiio Acocio Dias - Coixa Pos
tal, 19 - Namaacha - (M) Po. Fr. I,n. 
T. C. V. N. U. 60. 94. 

4896 - Alyaro Ferreira GAndara - Rua Pero 
de Alenquer, 856 - Louronc;o Marques 
- (M) Po. Fr. Compo l!:s. In . T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. Tem"tic~8 de 
faWla e flora 90. 93. 94. 

S. TOME 

4888 - OtHia Manuela Santos de Carvalho 
Jordiio Alves - Ro~ Pontnfil5o
Caixn Postal 62 - S. Tome - (P) Po. 
Es. Fr. In. Al. T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. Temuticos de EntomofaWla. 

BRASIL 

4882 - Jose Altamiro Oliveira - Av . Hugo 
Kauffman, 80 (Caixn Postal, 126) 
nheus - Baia - (P/M) Po. 1iJ. T. C. 
V. N. U. 60. 15. 30. 90. 91. Harris, 
Arir6. 102. 

4883 - Estefano Tymchak - Rua Nunes Ma-

A JUVENTUDE 
t fLO-tieia 

Como ooleotlvldade progres
slva,o nosso Clube oo[ooa os pro
blemas da Juventude F'lIatelloa 
no prlmelro plano das suas preo
oupa90es. Em razao da coptloa 
do futuro. que hole detltrmina a 
vida da F'lIatella de quase todos 
os palses. 

Atenta it sua Importanola e 
priori dade na problemalioa e pla
neamento do futuro, a aotual 01-
reo9ao do Clube resolveu passar 
das bel as Intangoss aos faotos 
construtlvos. 

Asslm, e a partir de 17 O~ 
SETEMBRO proxImo, pas8&ra 
a haver na nossa sede, em sal a 
propria. uma reunlao semanal -
tf>dos os sabados, das 17 as 19 
horas,- dedloada exoluslvamente 
aos nOSS08 sool08 Junlores. Com 
a presen9a de dols dlreotores ex
perlentes, os Brs. Cap. F'. Lemos 
da Silveira e .... M. Castanhelra 
da Silveira, oapazes de F'ORMAR 
e INF'ORMAR,oom objeotlvldade, 
esta tertulla destlna·se a auxlllar 
os lovens fllatelistas, Indo ao en
oontro dos seus anselos de adqul
rlr oonheolment08, tlrar duvida8 
e ganhar experl6nola. 

Ser jovem e preolsamente Isso: 
nao ter AINOA experlenola. Es
tas reunloes semanals, portanto, 
obedeoem it orlentagao de Ihe8 
dar noooe8 que despertem 0 Inte
resse e permltam aprofundar a 
teonloa. Exemplo e nao sermao. 

Esperamos que os nOS80S ju
nlores, de ambos os sexos, de 
Llsboa e arredorea, nao faltem 
no dla 17 de 8etembro, e sabados 
segulntes, oom a regularldade 
que as sua. obrlgaooes esoolares 
permltam. Uma data a flxar nos 
oanhenhos. 

Pela nossa parte, oomo oum
pre, seremos dlgnos da oonflan9a 
que a nossa ... uventude F'lIatelloa 
em no, dep08ltou. 
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chadD, 1954 - Curitiba - Parana Fr. 
po. I:n. AI. T. N. U. 60. 3. 

4BB5 - Marco> Luis Landi - Rua Coronel 
Joaquim da Cunha, 66:J-TRnAbI-Est. 
8 . Paulo. 

41186 - Dr. Ant6nio Guimarii~s - Rua TOlle
I eros, 195 - Casa 11 - Apartado 301 
- Rio de Janeiro - (M) Po. Fr. In. 
Compo Es. It. T. 60. 1. 10. 16. 21. 
Israel. 24. 30. 90. 97 para 10. 

4R95 - Domingos da Silva Oliveira - Cain 
Postal 443-ZG-OO - Rio de Janeiro
(M) Po. Fr. In . T. V. N. U. 60. 3. 
90. 91 . 

490i - B~nedito R. Nogueira - Rua Pinto Ri
beiro, 969 - S. Sebastiiio do Paraiso 
- Minas Gerais. 

4907 - Jorge Nakabayashi - Caixa P06lal, 160 
- Osvaldo Cruz - Est. de S. Paulo
(P) Po. Fr. In. T. U. 60. 3. 90. 

ESPANHA 

4887 - Manuel Varela Souto - Sanchez Cal
viiio, 32-4.'-lzq. - Ferrol (M) Fr. In. 
It. T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 

~905 - Grupo Filatelico del Centro Gallego 
de Ponferrada - Calle FUCI'05 £Ie 
Le6n, 5 - Ponferrada (Le6n). 

ALE'rJANIIA OCIDENTA{' 

4899 - Horst Roch - Uberlinger Str. 13 -
77 SingenfHtwl. - Po. T. 60. 1. 2. 
10. Liechtenstein. 2B. 94. 97. 

ANDORRA 

4864 - Casals - Encamp - Fr. F.:s. T. N. U. 
60. 90. 

CANADA 
4906 - E. Norman Senez - 1259 Rue Cnrtier 

Montr~al 24 - Fr. In. Es. AI. It. 
T. N. U. 60. 3. 90. 91 . ' 92. 

llUNGR1A 

4879 - Hajnal Pal - Majakovszkij Utca l i B 
- Budapeste VII - AI. T. 60. 10. Po-
16nin 28. Vaticano. Austria. 

lNDON2S1A 

4901 - Ong Tjien Thong - Babngnn 11/4-
Djawa Tengnh - 4Asem - In . T. 60. 
FDC. Art. 90. 

MARROCOS 

4900 - Sabino Gabriel - Boite Postale 64-
Sdi - (M) Fr. Es. Po. T. 60. 21. 
M6naco. Africn do Norte. 90. 

NORVEGA 

4881 - Gudbrand ROS6um - Enerve1en 5 -
Nesbddtangen - (M) AI. In. Fr. V. 
60. N. U. Aljllres. 5. 90. 

POLON/A 

4R80 - Jan Miziorko-ul. Boh. Warszawv 1/11 
- woj. Szcz~ill - Nowogard (A) ' T. 
60. 64. Tematicns de f1bra, fauna, 
pintura. cosm06. 90. 96. 

489B - Mar i a Tomaszewaka Loch - Wys
piamkiego 47 - Szczecin, 1 Fr. In. 
AI. F..s. T . N. 50. 64. :'.iaXiIllUlll. 
90.91. 

ROSSIA 

4R7B - Eng. Jan. Bernard Halpern - R - e 
Voroshiloff 171-19 - USI. Kamieno
gozsk - Fr. T. 60. 1. 2. 

Federaoio Portuguesa 
de Fllatella 

Corpos lere"les 1966/1967 
M esa do COllg1'esso: 

Presidente - General Mario Nogueiraj 
Vice-Presidente - Dr. A. J. de Vascon

celos Carvalho j 
1.0 Secretario - Dr. Anibal Al!;ada de 

Paivaj 
2.' Secretario - J ose Rodrigo Dias Fer

relra. 

Dir~ cr.ao: 

Presidente - Prof. Dr. Carlos Trinciloj 
Vice-Presidente - Dr. Antonio Mar!;al 

Correia Nunes; 
Tesoureiro - Dr. Jorge de Melo Vieiraj 
Secretario - Dr. Romano Caldeira Ca

mara; 
Vogal-Henrique Mantero; 
Substituto - Eng.' Fernando da Costa 

Valdez. 

Conselho Fiscal: 

Presidente - Cel. Francisco Cardoso 
Salgado; 

Relator - Eng.' Adriano dos Santos 
Macedo; 

Vogal- Dr. Montenegro Carneiro; 
Substituto - Eng.' Emilio Cesar Mon

teiro de Almeida. 

BOLETIivI DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Os selos portugueses despertam 0 interesse 
dos coleccionadores de todo 0 Mundo 

Na sequencia do nota vel ttabalbo 
que:tem vindo a realizar ao servi~o 
da informa~:to e divulga~:to das nos
sas actividades filatelicas, publicou 
o nosso estimado Presidente, Dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho, no Did
rio de Lisboa, de domingo 8 de Maio, 
com 0 titulo acima, uma cr6nica que 

sob" Portugal continlt,tal, organiilada p,lo 
Dr. Carlos Tri1lciio, , outra sob" 0 Estado 
Porluguis da l11dia, criada p.lo Coro",l V;~ 
lorino Godinho-fo"am adqtliridas por ulna 
das maio"s ,mp"sas filatiticas do Mundo, 
a Stanl,y Gibbons, de Lond"s - infot'ma 
o boltJt;m mlnsal daqu,la firma, qu, atribui 
as duas colecfa.S a simbOlica M,dalha d, 
Ouro, mas nilo "v,la 0 P"fO por qll' as 
adquit'iu. 

Figura I 

oferece uma actualidade candente e 
que, por 0 ass unto ser de interesse 
geraI, transcrevemos na integra: 

Fomos os prim,iros " ao qUI supomos, 
os unicos que, hd m,s,s, d,mos 1I0licia, pro
posiladamenl, vaga, dados c,rtos m,lindr,s, 
da v,nda d, alguma5 das ma;orlS col,cfiJlS 
dl silos po,tugulSlS. 

Tais mllindt',s d,sapa"clram agot'Q, em 
f(lc. do t,I'Qt'ama divulgado p,la A. N. I., , 
qUI di. ass.",: 

«LONDRES, :J7 - As col,cfoes dl dois 
maiorlS filat,listas int"naciollais - 'Ima 

a m,nsdr;o conla 0 ccurrlculum. filati
lico do Dr. Carlos Trincilo, cuja collCfilo 
ocupa nov, volumlS, , cob" 0 P"fodo d, 
qua"nta anos da vida portuKU,sa, ",1" 
I8JJ ' I89.h , 0 do Coro",l Vilorino Godi
nho, cuja col'Cfilo inclui ISp;ci,s raras da 
india PortugulSa, ",1,., I877 , I88J, cha
mando a allnfilo dos s'us I,i/o"s para 0 

;nl",ss, qUI, p"sml,m,nt" os coJlCcionado
"s d, lodo 0 Mundo Istilo a at,.ibuir aos 
silos d, Pot'lugal.» 

E indubitdv,l lSI, ",sc,nl, int"lSs, p,los 
s,los portugu,slS, qu, aqu,'as dua& impor
tant,s aquisif61S ,loqulnt,m,nf, cOlnpt'ovam. 

Mas S', pot' Uln lado, ,las valo,j.arllo , 
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etro sensacional. Porventura dos 
mais espectaculares, uma vez que 
se trata dum «centro invertido:t. -

A fotografia, que reproduzimos, 
foi-nos gentilmente cedida por um 
dos mais conceituados negociantes 
lisboetas de selos - nosso estimado 
cons6cio e anunciante habitual
que, modestamente, insistiu em man
ter 0 anonimato. Este reputado co
merciante, que e ao mesmo tempo 
um perseverante estudioso, ja tran
saccionou uma boa quantidade de 
selos com este erro excepcional, 
exemplares provenientes duma fo
lha adquirida, nestas condirroes, ao 
postigo de uma estarr:io de correio 
da provincia. Um pottento, uma 
maravilha. Estlio a ver que, em Fi
latelia, pode haver mais «suspense» 
na realidade do que na ficrrlio! 

as selos, executados em oJf-set 
pela Casa da Moeda, em folhas de 
100, foram postos a circular em 17 
de Maio de 1965. 

A existencia deste «centro inver
tido» ja havia sido indicada pelo 
comerciante norte-americano e espe
cialista em selos portugueses Pier
son Ostrow, de Burlington, Vermont 
- tambem nosso cons6cio - nos 
quinzenarios ingleses « Philatelic 
Magazine» (1-4-66) e "Philatelic Tra
der» (8-4-66). 

Mais um passo em frente, no bom 
caminho. Mas ha ainda que dar 
muitos mais para alcanrrar a meta 
desejada. Pelo que prometemos con
tinuar. Martel~ndo no ass unto. Ve
jam 0 pr6ximo numero, em que lhes 

(lim apeLtJ. dilJno. 
da meLh(J.t alene-at,. 

Do Sr. Eng. Manuel G. Gral(a, ilUBtre Di
rector dos Senil(os Industriais dos C. T. T. 
que, pela obra que tem realizado a favor da 
Fllatella, bem merece a consideral(io de 
todas as pessoas ltgadas ao nOIBo Clube, 
recebemos com amAvel oflcio n.o 7033-
P.o 12.1 - 9-66, de 24 de Maio, cOpia de uma 
carta na qual se faz um apelo a que, como 
~ 6bvio, aqueles servil(os nio podem cor
responder. 

Tal apelo 4! sUllceptlvel, no entanto, de 
encontrar eco no seio dos filatelistas portu
gueses - rado pela qual aquela entidade 
nos transmitiu 0 tocante pedido de auxillo 
que comunicamos a nossa massa associativa. 

o coleccionador belga J. Vandamme. in
vAlida hA 30 anos, e sem pOSIes para adqui
rir selos, solicita a ajuda dos filateltstaa de 
boa vontade que Ihe possam enviar quais
quer selos que Ihe permitam aumentar a 
sua modesta colecl(io. Que ~ a sua unica 
distracI(lo. 

Estamos certos que, entre as nOI.os con
sOcios, multol nio deixario de correspon
der a e.te apelo digno da melhor atenl(iio. 

Eis 0 enderel(o: 

J. Vandamme - Poorterstraat, 18 -
Poelkapelle (W - VI) - Belgique. 

apresentaremos algo de absoluta
mente inedito neste campo. Um erro 
ainda nlio propalado nem no Pais 
nem no estrangeiro. 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLECyOES 

Cal~ada do Carmo, 25-S/L.E 
LIS. 0 A - Telefone 35207 

Procure eonheeer as eondlOlies para sua partlelpaolo na LUBRAPEX·66 
- Contaete 0 Club. Fllatlilleo de Portugal, Apartado 2869, Usboa 

~otETIM bo CLtTt3E FILAtitICO DE PORTUGAL 

ANUNCIOS ECONOMICOS 
Troco e compro selos de Portugal e 

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

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
ou compro. pagando bern. Resposta' a 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 
novas de Portugal e Ultramar. Carta a 
Secretaria, ao n.O 22. 

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

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Cartas a Secretaria, ao n.O 22. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50 % + 20 %, e estrangei-

ros a 1$50 cad a N. F., Jose Pinto Duarte 
- Rua de MOl;ambique, 56-3.0 -Esq. - Lis
boa - Telefone 842083. 

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

Compro variedades e erros de Portugal 
e Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff. 
Av. Jolio XXI, 68-5.0 -Esq. - Lisboa - Tele
fone 778838. 

Desejo series comemorativas, novas, 
de Portugal e Ultramar. Dou em troca 
Itlll.ia. e S. Marino, e series tematicas mun
dials: desportos, flores, fauna e cosmos. 
Respondo apenas aos pedidos de permuta 
de series novas-Grasselli Angelo-S. Ma
ria degli Angeli - P . Perugie - !tilla. 

ATENCAO: Sirvo existencias Servi~o 
FilateIico Portugal e Ultramar, Novidades, 

A SEVERA 
lOA DAI .AvIiAS. 55-17 • Te I • f. 34006 
BAIRRO ALTO • LlSIOA • PORTUOAL 

RESTAURANTS T(PICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A: NOlTE It. OUVERT TOUT LA NUlT • OPEN ALL NIGHT I 
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FDC, etc.; pe!;a catalogos gratis a SILVA 
PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.o-Dt.o 
-LISBOA-4. 

Compro, Troco e Vendo selos classicos, 
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 permutas de selos da RUssia 
(denteados, nao denteados e blocos) por 
selos de Portugal e Ultr amar. Escrever 
primeiro - Eng. Jan Bernard HalperTl
Ust-Kamienogorsk - R-e Voroshiloff 171-19 
-V. K. O.-U. R. S. S. 

ISRAEL - colec!;1io nova, sem char
neira, montada em Hawid, em albumj tern 
mais de 500 Francos Yvert. Pre!;o 2 000$00 
ou troco por serie nova das Aves, sem 
charneira. Resposta ao n." 44. 

Artur Duarte Garcia - Alto Catumbela 
- Angola, estfl interessado em comprar 
selos novos de Portugal ~ Ultramar. 

Desejo trocar selos com Portugal e 
Ultramar. Escrever: Xabier Gereno 
Av. Ejercito, 18-3." - Bilbao - Espanha. 

37 - Domingos Correia - Rua de San
tana (a Lapa), 40-1.", Lisboa-2 - Telefone 
667319. Retomou a filatelia . 

FAUNA - provas, erros, variedades, 
nao denteados de Fauna de to do 0 

mundo, inclusive do Ultramar Portugues ; 
venda oll troco. Resposta ao n." 44. 

Desejo trocar selos, moedas, FDC e 
postais com amigos de to do 0 mundo. 
Respondo imediatamente. Correspondencia 

CASA FILATELICA 

J. ELL 
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS 

RUI dl Prltl, 184-2.O-Elq. - Ttl.r. 323608 

LISBOA-2 

em portugues, frances, ingles, alemlio, es
panhol e latim. Marco Ant6nio R. Alves 
-- Caixa Postal, 126 - Caratinga - Minas 
Gerais - Brasil. 

Contra 50/100 grandes formatos usados 
de Portugal e Ultramar envlo a mesma 
quantidade e valor de Fran!;a e Col6nias 
usados. Nada de mancolistas. P . Rodier 
- 8, Rue Germain David - 69 Lyon (3e) 
- France. 

AEROFILATELISTAS - Dispomos de 
alguns sobrescritos com 0 carimbo es
pecial "Dia del AerofilatelistalO (Buenos 
Aires, 1/3/66) reproduzido na pag. 21 do 
nGSSO n." 177. Cada pe!;a, 12$50. Pe
didos a Sec!;iio Aerofilatelica do Clube, 
Apartado 2 869, Lisboa. 

EXPOSI<;OES INTERNACIONAIS 1966 
- Cedemos, ao pre!;o de 12$50 cada, pe!;as 
das Exposi!;oes Filatelicas Internacionais 
"SIPEX-66,. (Washington) e "AEROPEX-66" 
(New York). Stock limitado. S6 os pri
meiros pedldos poderao ser satisfeitos. 
Dirigir-se ao Clube Filatelico de Por
tugal, Apartado 2869, Lisboa. 

Une annonce dans notre BOLETIM rapporte 

An advertisement in our BOLETIM will pay 

Eine Anzeige In dem BOLETIM lohnt sich 

(/.. ~ I .j-" 

BOLfTiM DO (LUBE FILAT~LlCO DE PORtUGAL · 
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crtlais {rulos 

S.lo de 1$00 da U. I. T. com 
«centro inverlido» 

Como todos sabem, iniciamos em 1966 uma campanha com fartos mo
tivos de interesse: a da divulgatyao dos erros em selos portugueses. 

Qualquer coleccionador com entendimento aberto Qs realidades e aos 
meios de que a Filatelia autentica disp6e, reconhece que os erros, e outras 
variedades, sao indispensaveis nas colectyoes que 0 sejam de verdade. 
Excitantes e diferentes. Com raizes valid as mergulhadas no bumus original. 

Simplesmente, talvez por ma.ndria, estavamos ate agora a espera que 
os estrangeiros nos transmitissem os resultados das suas persistentes 
investigatyoes e das suas descobertas sensacionais em selos de Portugal e 
UUramar. Teimavamos em esquece
-los (inclusive catalogos que se dizem 
especializados .. ) e pouco ou nada fa
ziamos para os dar a conhecer a urn 
largo audit6rio. 0 nosso cBoletim », 
interprete fiel dos interesses da ver
dadeira Filatelia, deu os primeiros 
passos desta empresa ao evocar a exis
tencia do selo escutista de $20, de 1962, 
com dupJa impressao (n.o 175 - Feve
reiro), dos selos oUmpicos, de 1928, n~o 
denteados (n.o 177 - Abril), e dos selos 
de S. Tome e PrIncipe, de $50 da emis
sao cdesportosit de 1962, e de Motyam
bique, 1$50 da emissao cfomentoit de 
1963, com completa omissao de uma 
das cores. Que foram classificados de 

\~ II R~.\ f ) \I /~ 

memoraveis. . 
(Reprodufllo autorlzada pel". C. T. T.) Pela colaboratyao que continua a 

chegar-nos, agora de filatelistas portu
gueses, com os excepcionais resultados das suas frutuosas pesquisas, 
depreende-se que a nossa campanha e digna de louvores. E .que convem 
estimula-la, a fim de que produza os frutos que e Hcito esperar dela. 
Nessa ordem de ideias, temos a honra de trazer hoje a publico mais urn 
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CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIAOO NA FEDERA<;iAO P0RTUGUES.'. DE FILATELIA (F. P. F.) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REI" 70-3.0-DLo - LISB,)A - Telef. 54936 
CORRESPONDi!NCIA: APAlnADO 2869 - L1SBOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE - Terltas e sextas-feiras, das 2 I iis 24 horas, e sabados, das 16 as 20 huras 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZA<;iAO 

Continmt, (exceplo Lisboa), T!I,as e Provinciar Ultramarinar: 

Efedivos ... 
Juniores • . . 

60$uo por ano . 
:;0$,.,0 por ano ou equlvalente em moeda lucal 

Brasil Cr. 3 00", por ano 

LISBOA .- Erectivos • . • 10$00, por m~s; juniores •..... 2$5u, por m~s 

PAG .... ME;.!TO A,DIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRQ· OU SELOS NOVOS EM CURSO. 
sAo SOCIOS JUNIORE:> Os MENORES DE ~1 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

CABO VERDE - Judo de Deus Lopes da 
Silva - Avenld'a '~A"ndrade Corvo, 42-
Cidade da Praia. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa 
Postal 143 - Macau. 

MADEIRA - Funchal - ~I. M. Louren\to de 
Gouveia - Caixa Postal 456. 

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

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. -Calle 
18, N,O 7-37 - Apartado A~reo n.o 859, 
Santa Marta. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 49 I I, 15th 
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, Ca
lifornia. 

.d ' 

FABRICA DE ARTEFACrOS DE BORRACHA 

Endereeo telegrafico: LUSITANA Telefone n.o 10 - VALENCA 

DE 

JOSf G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS-VALEN<;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal\fado vulcanizado, 

e todos os artigos de horracha em gerlll 

« Itipolito» 
artigo. de alta qualidade 

FOGOES....!.. LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LA<;AO - PRENSAS cMARMONIER., 
PRENSAS HIDRAuLiCAS, ETC., ETC. 

Cala Hipolito, Limitada 
TORRES VEDRAS TELEFONES 3 e 53 P 0 R TUG A L 
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(ReprDdu~iiD autDrizada pa/Ds C. T. T.) 

UMA CAMPANHA EM MARCHA 
Se/o de 1$00 do U. I . T. com «centro invertido» 

(Ver artigo no interior) 
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