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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
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Telefone n.o 10 - VALEN<;A

DIRECTOR:

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO
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Conse/ho Direclivo.·

Chefe de Kedacfiio ..

Prof. Doutor Carlos 'frincao
Jose Gonzalez Garcia
Brigadeiro J. da Cunha Lamas
Capitao F. Lemos da Silveira
Eng. Aurelio Marcos Pereira

Cap. F. Lemos da Silveira
A.dministrador ..

Jose Rodrigo Dias Ferreira
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Dr. Carlos Alberto C. Ribeiro

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA
RUA DAS ANTAS- VALENC;;A
(PORTUGAL)

Keuista mensal, enviada a todos os socios do Clube Pilat/lico de Portugal
Dllpenud. de Con.ut.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Especializada em cal~ado vu\canizado,
e todos os artigos de borracha em geral

FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA iF. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, iO-3.D-Dt.o - LISBOA - Teler. 54936
CORRESPONDtNCIA: APARTADO 2869 - L1SBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE -

Terc;as e sextas·feiras, das

21

!\s

24

horas, e sabados, das

16

as

20

horas

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTIZAC;AO

COl/til/ent, (excepto Lisboa), llhas e Provinciar Ultramarinar.·
Efectivos • • . •
Juniores • • . •

60$$00
30 00

Brasil .
LISBOA -

Efectivos • • • •

po r ano
po r ano

ou equivalente em moeda local
Cr. 3

10$0(>,

00(',

artiso. de alta qualidade

por ano

por mas; juniores • • • • • •

« Itipolito»

2$ 50, por m6s

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELDS NOVOS EM CURSO.
SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOGOES -LANTERNAS-PULVERIZADORES - CALDElRAS DE DESTILAC;;Ao - PRENSAS cMARMONIER:.,
PRENSAS HIDRAuLlCAS, ETC., ETC.

AGENTES DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL
CABO VERDE - J080 de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME - J080 Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. -Calle
18, N.o 7'37 - Apartado A6reo n.D 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 491 I, 15 th
Avenue, GL. 5'2144, Sacramento, 20, Calif6rnia.

Cala Hipolito, Limitada
TORRES VEDRAS

TELEFONES 3 e 53
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crtlais /rutos

esculisla de $50 com
omlssao de uma das cores

S.lo

.

Mlnlst6rlo das Comunloaviles
Administra~iio·Gllral
II

Direc~iio

dos

dos Correios,
Telefones
Servi~os

Tel~grafos

Industriais

PORTARIA N." 21 '181
Manda a Governo da Republica Portuguesa, pelo Mioistro das Comunicat;Oes, que,
ao )IIbrlgo das diaposit;iie8 do artigo '1:7.. do
Decreto-Lei Ill.· 42417, de 27 de J ulho de
1959, &eja lant;ada em circulat;iio, camulativamllllte com as que estiio em vigor, uma
emissiio extraordinuria de aelO8 comemorativos
do 1.° CMteniirio do Cruz Vermelha PortugUe6II, com as dimensiies de 34,5 X 27 mm,
dllllteado 13,5, .nos toxas, cores e quantidades aeguintes:
1$00 - verde •
4$00 - azeitona
4$30 - rosa-velho

9000000
500000
500000

Mioislerio das Comunicacroes, 19 de Agosto
de 1965 - 0 Ministro dos Comullicat;oes, Car/.c;s Gome. do Sih'lI Ribeiro.

Selos a bllhates-postals retlrados
da olroulaolo
o Diario do Governo pUblicou !Imn portaria que manda retirar dn circulat;iio, deiUIOdo de ter validade, a partir de 1 de
Julho pr6ximo, os selos posta" alas seguintes
emissoes e taxss:
X Congresso Intemacional de Pedriatria:

$5O, 1$00, 2$80 II 3$50; Din do 8elo: 1$00,
2$00 e 2580; I Clllltenlirio do Banco Nadonal U1tramarino: 1$00, 2$50 e 3$50; CIlllt>enlirio do 8ameiro: 1$00, 2$00 e 5$00; Europa-64 (5.° .QIIiverslirio do Confer~ncia EIl(lopeia dus Administracroes des Correios e
TelecomunicalfOes - C. E. P. T.): 1$00, 3$50
e 4$30; e Oentenlirio do Diario de Noticia.:
1$00 II 5$00.
Estes ,selos podem ser troeados par 0l1tr05
queestejnm em vigor, desde que nno 6e
verifique 'lulIlqu.er dos impedimentos comi.
nados no S 2.° do IIrtigo 40." do I~stututo
do Selo Postol dos C. T. T.
As trocos poderno ser cfcctuadu llllS
estat;oes dos C. T. T. do Terreiro do Pacro,
em Lisboo, e Batlllha, DO Porto, ou nas
T,esourarias da Fazenda PUblica das outrll&
localidades ate 31 de Outubro do corrente ano.
Outra portaria tambem publico do no Diaric do Governo determion que sejam liuprim!id1ll5 e r,etirados dn circulalfiio os bilhetes-postais de hoas-festas n.· O 238 e 345, crindns pelo Decreto 11.° 28 273, de 15 de Dezembro de 1937; biIhetll!l-postais ilustrados
-serie G (pre'to de venda $50), crind08 peln
Portarin n.O 14429, de 20 de Juoho de 1953,
II alterados pela Portarin n." 19862, de 18 de.
Maio de 1963; e 08 bilhetes-postais «Fardammtos do Exercito Portugu~SI>, criados pela
Porta ria 0.° 20 926, de 28 de NovelDbro
de 1964.
Estes bilhetes deixam imedintomente de
ter valor postal, podendo ser trocados ate
31 de Julho do corrente 000, nos locais ncima
referidos.

-

Este tem uma bist6ria muito simples, absolutamente desenfastiada,
quase ingenua. Que nlto mete filatelistas poderosos, estudiosos de vulto
ou comerciantes objectivos. Mas demonstra em pleno que tinbamos razlto
ao afirmar recentemente que ate os peq uenos coleccionadores
podem mostrar os tesouros escondidos meso
mo no caminbo diariamente percorrido.
J\s vezes acontece esta
maravilba: uma ostra
com perola.
Com motivo no artigo cDupla impresslto
do selo escutista de
$20., do norte-americano Wilbur Kattner,
vindo a lume no nosso
n.o 175 (Fevereirb), recebemos em Abril uma
carta subscrita pelo
Sr. Francisco dos San(Raproduoiio autorlzada palos c. T. T.)
tos Leal Vaz, aluno dQ
Seminario da Guarda
- que se define ele pr6prio como ciilatelista quase principiante, que,
sendo estudante, nlto pode dispor de tempo nem de economias para se
dedicar seriamente a Filatelia» - em que, modestamente, nos anunciava
ter em seu poder um selo da mesma emisslto, mas da taxa de $50, ao qual
falt~va a inscri'Ylto 18.a CONI=I:R~NCIA INTI:RNACIONAL DO I:S~UTISMO
1961. Seguia-se uma serie de perguntas, m uito pertinentes, sobre () caso.

1
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Agradecendo a gentileza do gesto, e respondendo ao nosso amavel
consulente, como nos cumpria, manifestamos-Ihe 0 desejo de fazer referencia neste «Boletim» a sua descoberta, que ofere cia indubitavel interesse, e era daquelas capazes de prender a aten~ao de todos os que se
interessam verdadeiramf>nte pelos selos portugueses.
Em fins de Maio chegou-nos a fotografia que reproduzimos. Vma
beleza! Tudo muito nitido e facilmente verificavel ao primeiro olhar.
Trata-se do selo de $50 da emissao comemorativa da I8. a Confer~ncia
Internacional do Escutismo - 1961 (Eladio Santos n.o 899, Simoes Ferreira
n.D 889), policromo, com completa omissao de uma das cores, pelo que lhe
falta a citada legenda comemorativa e a sombra do simbolo escutista que
figura no centro do desenbo.
o selo circulou - e 0 seu estado de usado e, salvo melhor opinHlo,
uma vantagem nestes casos - devendo 0 objecto de correspondencia ter
sido expedido de Lisboa-2 ou de Lisboa-I, esta~oes onde, na primeira funcionou (recorde-se que 0 primeiro dia de circula~ao destes selos foi em
II-6-62), e na segunda ainda esta presentemente a funcionar, 0 carimbo
meca.nico com a legenda: «Indique no verso das correspondencias 0 seu
nome e residenciu. Informa~l1o oficial fornecida pela Circunscric;110 da
Explora~ao dos C. T. T. da Provincia da Estremadura em seu olicio
n.o 29073, de 22-7-66. Como e do conhecimento geral, estes selos foram
executados em off-set pela. Casa da
Moeda, em folhas de 50. E natural
que uma folha inteira tenha sido
impressa com 0 erro, e passado despercebida na inspecC;ao. E se os
,
selos dessa folha foram utilizados
para franq uiar correspondencia, e
mais do que provavel que a grande
Frequente as reunliies f1iateHeas do nosso
maioria se tenha perdido para a
Clube, todas as teroas e sextas.felras, das
Filatelia, desaparecendo os sobres21 as 24 horas, e tad os os sabados, das 16
critos que os continham na voragem
as 20 horas, pols nelas podera, num amblente
dos cestos de papeis. V ma coisa e
de franca camaradagem fliataHea, efectuar
as suas permutas lem perdas de tempo, sem
certa: um exemplar conseguiu 50gastos de portes, e sem perlgos de extravlo
breviver, e 0 Sr. Francisco dos Sande cartas.
tos Leal Vaz esta de parabens. Se
Quanto malor for 0 numero de soolol pre·
o Sr. Wilbur Kattner considera, e
lentel nas nossas reunliies, mals serao as
cstockn que todos teremos a nossa dlsposl·
muito bem, os dois exemplares cooao, bem coma mals numerosos serao as co.
nhecidos
do $20 com dupla irnpresnheclmentos que uns ap·s outros tr.nsmltl·
s110
«das
maiores raridades porturemos.
guesas dos tempos modernos», este
Alem das vantagens refer:das, a simples
faoto de comparecer hablllta·o a um premia,
bela exemplar do $50 corn omissao
em selos novas, sorteado entre os asslstentes
de
uma das cores nao e menos noa cada reunlao.
tavel.
Pelo contrario. Vamos ate
Portanto, no seu proprio Interesle, NAO
ao ponto de afirmar que e mais inFALTE is REUNIOES FILATELICAS DO
NOSSO CLUBEI
teressante e mais raro. Que merece
ser evocado em voz alta. V m erro
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ANUNCIOS ECONOMICOS
Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

Brito - BARREIRO fone 2272329.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou com pro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.

AEROFILATELISTAS - Dispomos de
alguns sobrescritos com 0 carimbo especial «Dia del Aerofilatelista» (Buenos
Aires, 1/3/66) reproduzido na pag. 21 do
nosso n." 177. Cada pe!;a, 12$50. Pedidos a Sec!;Ao Aerofilatelica do Clube,
Apartado 2 869, Lisboa.

Canjiroes antigos e candeeiros e candeias de azeite, desejo, pagando bern, ejll
dlnheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.D 22.
Compro e venda selos aos melhores
M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.

pre~05.

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

Para seu interesse,
.
caro consoclo ...

Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50 % 20 %, e estrangei1'05 a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.D-Esq. - Lisboa - Telefone 842083.

+

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.
Compro variedades e erros de Portugal
Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff.
Av. JoAo XXI, 68-5. D-Esq. - Usboa - Telefone 778838 .

~

•

ATENCAO: Sirvo existencias Servi~o
Filatelico Portugal e Ultramar, Novidades,
FDC, etc., pe!;a catalogos gratis a SILVA
PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.D-Dt. D
-LISBOA-4.
Compto, Troco e Vendo selos classicosr
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
fllbuns e material filatelico. A. Borges

Portugal -

T'.!le-

EXPOSICOES 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. 86 05 primeiros pedidos poderAo ser satisfeitos.
Dirigir-se ao Clube Filatelico de Portugal, Apartado 2869, Lisboa.
Procuro correspondente serio para troca
de selos novas da Europa ocidenta.1 e Ultramar. 8elos antigos e modern os, soltos
ou em series. Forne!;o selos de todos os
paises da «cortina de ferro», antigos e
modernos, soltos ou em serie, denteados,
nao denteados, FDC, etc. Corresponc1encia em alemAo, frances e ingles. Ing. Ale. xander Nemeskeri: VII Szovetseg u 36.
Budapeste - Hungria.
ApTojHatelistas - Compro pequenas e
grandes quantidades de aerogramas militares, comprovadamente circulados (com
carimbo), expedidos de ou para todas as
nossas Provincias Ultramarinas. Resposta
a Secretaria do Clube, ao n.D 80.

F. Castel-Branco &Filho
LIMITAOA

Apartado n.o 44
T,18fon8 22020
VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series tematicas de todo
o Mundo. Selos classicos de Portugal
e Ultramar
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MAXIMAFILIA
ESTATUTO DOS POSTAIS MAxlMOS
(adoptado am FrlnOI, no Congrl.IO
dB Caah, em Junho de 1963)

Oellnlolo

o postal maximo e uma pe~a filatelica em que os tres elementos postais que 0 constituem (postal Uustrado, selo colocado no lado ilustrado
e carimbo) apresentam entre eles a
maxima concorda.ncia.
Caracterbtlcas
1. a -

0 assunto do postal deve
apresentar a melbor analogia com 0
do selo. Deve-se usar de preferencia, urn postal «do comercio». Na
sua falta, pode ser utilizado um postal de edi~Ao particular reproduzindo
um documento anterior lI. emissAo
do selo.
NAo e considerado valida um postal reproduzindo quer uma c6pia do
assunto do selo pelo desenbo, fotografia ou qualquer outro processo,
quer um estudo do autor do selo.
2 a - 0 selo posto no postal, no
lado ilustrado, nAo deve ter defeitos.
3 a _ 0 carimbo deve ser autentico
e leg[vel e deve ter sido aposto Dum
local que tenba uma liga'rlio directa
com 0 motivo do selo. Deve ter,
ou a data do primeiro dia da emissAo do selo, OU uma data com preendida, em princIpio, no perlodo de
venda do selo. NAo podem ser validamente utilizados, posteriormente
a este periodo, senlio carimbos cujo
texto ou ilustra'rAo comportam uma
concorda.ncia de assunto ou de ideia
com 0 selo.

BOLETIM DO CLUBE

Dr. Norl»erto Lope.

sensacional, autentico, com a espessura de m uralba - e absolutamente
inedito, visto que nAo havia ainda
sido propalado nem no Pais nem no
estrangeiro.
Teni. escapado qualquer outro
exemplar nestas condi'roes? Como
habitualmente, agradecemos toda a
informa~Ao dos nossos leitores que
possa fazer mais luz sobre 0 acontecimento.

Na estrada do Estoril, sofreu grave
desastre de via~lio, por 0 autom6vel
em que seguia com sua esposa ter
sido cbocado violentamente por outro, 0 grande jornalista e escritor
Dr. Norberto Lopes, ilustre Director
do Didrio de Lisboa.
o Dr. Norberto Lopes e sua esposa, em estado grave, foram conduzidos ao Hospital cle S. Jose, e no
dia seguinte ao do Ultramar, onde
sofreram interven'r0es cinirgicas, depois das quais progressivamente Be
acentuaram melboras de ambos.
TAo grave acidente suscitou uma
extraordinaria onda de preocupa'rAo
e de interesse entre todos os inumeres amigos e admiradores do
Dr. Norberto Lopes.
Esta Revista e 0 Clube Filatelico
de Portugal formulam votos muito
sincerus pelas rapidas e completas
melboras do Dr. Norberto Lopes e
de sua extremosa esposa.
QUOTA PARA 0

BRASIL

Devldo A desvaloriza9lio da moeda brasileira, nlio podemos continuar a praticar
a quota anual de Cr$ 500. pelo que Cicam
avisados os nossos prezados Cons6cios
que para a renov89lio das quotas anuais,
devem enviar a quantia de 3.000 cruzeiros
em selos ou notas do Brasil. 0 novo pre~
6 0 mais razoavel e corresponde a urn.
importAncia em moeda portuguesa relativamente baixa. Esperamos que os nossos
Cuns6cios compreendam a nova situa9110
e que continuem a honrar 0 nosso C1ube
com a sua filialtlio 0 que muito nos desvanecera.

FILAT£LICO DE PORTUGAL

•

~

MARCOFILIA
PORTUGAL

Carimbos del.odla de clrculaolo
PONTE S,-'LAZAR - 1 isboa, S, I R.,
Rua de S. Jos6, 20, 6 de Agosto de 1966.
Carimbos i,j~nticos no Porto (Batalha) e
Funchal.

RESENHA (1966)

Carlmbos comemoratlvos

Durante este ano, em que temos
feito uma campanba persistente e
intensamente atraente de divulgaCAo dos erros que vAo sendo descobertos em selos portugueses, para
uma melbor formacAo dos coleccionadores atentos e para urn completo'
esclarecimento da Filatelia Nacional, tivemos ja a ocasiAo e a prerrogativa de revelar e provar a existen cia das seguintes pe~as:

VI CONFER£NCIA ATLANTICA DE
ESTUDOS DE EIlUl 'A<;Ao - Lisboa. 26
de Julho de 1966 Po,to de correio, Instituto de Medicina Tropical, Rua da Junqueira, Lbboa.

Portugal 1962 - $20 da «I8. a
Conferencia Internacional do EscUtiSOlOll, com dupla impressao (numero 175 - Fevereiro).
Portugal 1928 - $15 e $30 dos
«Jogos OHmpicos» nAo denteados
(n. o 177 - Abril).
8. Tome e Principe 1962$50 dos cDesportoSlt com omissAo
de uma cor (n 0 179 - Junbo).
MOQambique 1963 - 1$50 do
cFomentolt com omisslio de uma
cor (n. D 179 - Junho).
Portugal 1966 - 1$00 do cCentenario da U. I. T.» com centro invertido (n. 180 - Julho).
Port.ugal 1962 - $50 da «18. a
Conferencia Internacional do Escutismo» com omisslio de uma cor
(n. D 18r - Agosto).
D

3

VISIT A DO PRESIDENTE DA REPUBLICA A OVAR - O"ar, Esta~iio do
correio, 24 de Julho de 1966.
X FESTIVAL FOLCLORICO DA MEADELA - Viana do Ca~telo, Estaljlio do
correio, 31 de Julho de 1966.

M0C;:AMBIQUE

Carimbo comemoratlvo
FACIM - Dia da inauguraljlio - Lourenlto Marques, C. T. T., 9 de Julho de
19 66 .

Como 0 assunto tern fartos motivos de interesse e significativa oportunidade - basta ver 0 entusiasmo
com que cons6cios e amigos nos
estAo a fornecer os resultados, por:
vezes impressionantes, das suas frutuosas pesquisas - continuaremos
serenarnente a trilhar 0 caminbo em
boa bora iniciado Nos proximos
numeros, mais acbados sensacionais.
Dos nossos prezados associados
Dr. JoAo F. d'Andrade (Ovar) e Pier~
son Ostrow (Burlington, Vermont,
E. U. A.). Quem segue?

BOLETIM DO

CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL

38

~ necessario intensificar a realiza~ao de

Aos nOS50S colaborado res e consocios

Exposit;6es Filatelicas

Devldo it. extensio de alguns arUgos deste numero, flcaram-nos de fora muit08 originais de aS8iduos e dedicados colaboradores, alguns deles ja compostos. Asslm, nlo nos fol possivel
pubUcar as rubricas regulares Cronlca do Brasil (Hugo Praccaroll- cBsta empresa exlge os esior908 de todos,.), Cronica de
Bspanha (Roberto Martin - cLa serle de turlsmo»), Bibllografla
(Or. Antonio d' Almeida Pigueiredo) e Paglna de Aerofllatella
(Cap. P. Lemos da Silveira) - que delxa de ser inserta, pela prlmeira vez, desde que teve Iniclo em Abrll de 1961 - a1em de
eKcelentes artigos do Bmbalxador George. Argyropoulos (cPintura e selos portugueseslt), Joilo Lopes Junior (d. a BxpoBi910 de
Dlvulga9ilo PUatellca da Bscola de Regentes Agdcolas de Santarem»), Dr. Vitor Machado de Paria e Maia (d. a Bxposi9ilo Pllatelica
de Ponta Delgadalt), Jose Manuel Mendes Marques (<<Selos e Cats.logos tems.ticos») e J. M. Machado Nunes (cOs primeiros selos portugueses com motivo religl080lt).
A08 n08SOS UU8tres colaboradores, assim como aos nOS80S
prezados consocl08, apresentamos desculpas pelo atraso na publlca9ilo de tilo valloso material. Que, como e obvlo, fica para 0 proximo numero.

o

Ca/endario das proximas emissoes
dos crr
8etembro
Outubro
Dezembro

--

EUROPA-SS
OENTENARIO DE SOCAGE
OlENTI8TAa PORTUQUE8E8 (1.a serie)

patrocinio que Ihes dara

0

Clube Filatelico de Portugal
E necessario, e absolutamente indispensavel e urgente intensificar a
realiza~ao de mostras e exposi~oes
filatelicas, designadamente as de caracter regional ou local.
Em boa verdade, e indispensavel
e urgente levar a Filatelica. a todos
os pontos do PaiS, a todas as cidades e vilas de Portugal continental,
Ilbas e Provincias Ultramarinas. E, para tanto, nada ba como a
realiza~:lo de exposi~oes filatelicas,
q uer para revela~:lo de novos filatelistas, q uer para aperfei~oamento
de outros, qUf'r para propaganda e
prestigio da Filatelia; q uer para a
conquista de novos adeptos do chamado coleccionismo dos Reis, e Rei
dos coleccionismos I
Incontestavel e incontestado campeAo da Filatelia no nosso PaiS, 0
Clube Filatelico de Portugal no
prosseguimento da politica fill1telica
a que entusiasticamente se vern devotando, oferece, a todas as exposi~oes filatelicas que venham a realizar-se:
1) 0 seu patrocinio olicial e efectivo.
2) A oferta de regulamentos-modelo.
3) A indica~:lo de nomes para os
Juris.
4) A propaganda nos jornais, ns.
radio e na televis:lo.
.

A inscri~:lo de filatelistas como
cConvidados de Honra-.
6) A oferta de premios a todos
os expositores.
7) A indica~:lo de fabricantes de
medalhas em boas condi~oes
de prel;os.
8) A presen~a dos seus dirigentes
nas respectivas inaugurar;oes.
9) As mais completas reportagens ilustradas nas paginas
desta revista.
Com todas estas facilidades e colabora~oes, intusiasticamente prestadas pelo Clube Filatelico de Portugal,-quem e que se n:lo abalan~a
a organizar uma exposi~a.o filatelica"/ !
5)

COMPRO E TROCO
voos de Portugal (Continente, llhas e Ultra mar ) at6
1939. Tambem 8obrellcritol
com as provhorlo8 de cor·
reio Berea (etiquetall Bzuis) de
Mo.,ambique (mod. 13),
Angola (mod. 264: - A)
e Guine (mod. 115-A)
1.0B

LEMOS DA SILVEIRA
Rua Pedro Ivo, 3-3.0 E-F

L1SBOA (5)
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gaules nesta classe tematica da
cSIPEX. de triste memoria!
Nao 0 fizeram os nossos colegas
argentinos, que se apresentaram em
fort;a. Como todos sabem, na America no Sul - especialmente no Brasil e na Argentina-a filatelia tematica alcant;ou, desde ha m uito, altos
niveis - quantitativo e qualitativo.
o nosso querido amigo e cola borador Hugo Fraccaroli, que conhece 0
assunto a fundo, ia 0 afirmou por
diversas vezes nestas colunas, e
ainda recentemente declarou: « ••. na
America do SuI este sector filatelico esta mais adiantado na parte
tecnica, de orienta~ao e valor filatelico. .. os tematicos no Brasil e
Argentina seguem muito mais fielmente as orientac;oes da F.1. P. do
que os tematicos europeus .. . :t. Po is
bem: os lidimos representantes da
Argentina - Nestor M. Ferre (cHist6ria da Politica Europeia no Seculo XX»), Hugo A. Cattaneo (eFlores») e Jose A. Brovelli (<<Historia
da Religiao Cat6lica na Argentina»)
-foram completamente desfeiteados
nesta bambochata de Washington.
Figuram, nada mais nada menos!,
na !ista burlesca dos 16 concorrentes que foram mimoseados com ...
NADA. Nem urn inocente diploma.
Como estas mesma8 colec90es haviam sido distinguidas com medalha
de ouro, a primeira, e medalhas de
prata, as outras duas, na ExposiC;ao
Internacional de FilateUa Tematica
«TEMEX-6u - 0 maior even to da
especialidade, em todos os tempos
(Buenos Aires, 14-24 de Outubro
de 196-.:) - ressalvada a hip6tese fnverosimil de terem piorado tremendamente durante cinco anos de trabalho, em vez de progredirem - s6
se pode concluir que a classificaC;ao
agora cozinhada por este lugubre
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«juri de 4~ (numero de mau agouro ... )
nao passou duma trapa~a, duma
fraude, duma burla. Que se revestiu de tons escandalosos e tera repercussoes correspondentes a indignaC;ao e ao desalento que suscitou.
o nosso estimado Hugo Fraccaroli, a quem pedimos cbolar» uma
completa reportagem da «SlPEX-66»,
e que apreciou estas desafortunadas
colec«(oes argentinas como membro
do idoneo Juri da eTEMEX·6IIt, nao
deixara de fazer uma analise serena
desta ignominia. Desde ja, aqui
deixamos uma palavra de simpatia
e de apoio aos nossos colegas argentinos. Que, como tantos outros, foram ludibriados de forma rep ugnante.
Alinal, nao consistira na antiuomia entre a teo ria e a pratica, na
oposi~ao entre as palavras e os actos,
na contradic;ao entre 0 estabelecimento de beneficos principios regulamentares e a sua desp6tica falta
de aplicaC;ao, a explica~ao de tanta
coisa revoltante para a qual nao se
vislumbra remedio facil?

Sa;u ,xc,l,nt, 0 ultimo tlum,ro d,sta
grande revista, como igual s, 11110 publica
,m lingua portu!{U,sa. Apenas com 0 smtIo
d, mu;Jas r'f,rincias , muitas transcri;lJes,
ao , do S," d,r,ctor, autor do p"s,nt, com,ntdrio
Todos quantos conlt,c,m 0 Club, , ,sta
"vista, sab,m qrtl nunca as p,dimos a nenhum dos nossos colaborador's. Mas, POl'
igual crm· io, Jambim ntIo pod,mos proibir
aquelas. Moyment, quando s, trat, d, obj,etivam,nt, r,latar factos , acontlCimentos
filatllicos, qu, imporl, dar a conh",r aos
nosso!> prtsadIJs llitorlS, socios do gyand,
- 0 maior , cada ves maioI', muito P,yto dos
t:inco mil socios I - Club, FilaWico d, Portugal.

Um filatelista sem jarnal
e um solitario sem gula
Convidamos os nossos consocios a
ossinor 0 mensario cNoticias filotelico»,
um jornal do especiolidode bem documentodo, probo e do mois directa
octuolidode.
Os pre~os de assinatura anual (r2 mimeros) silo os seguintes:
Portugal continental e insular .
Portugal ultramarino
Brasil e Espanha
Outros paises

4 0 $"'0

50 $00
4 0 $00

50 $00

Toda a correspond~ncia deve ser dirigida
a: Rua da Figueira da Foz, 126-3.°, Coimbra.

Por

Nota do Director sobre 0 ultimo
numero desta Revista

Dr. Frederico de Morals
Sarmento

•
o

Esteve alguns diu em Lh,boa, e den-nos 0 prazer da sua visita, 0 Sr. Dr. Frederico de Morals Sarmento, Hustre Juiz do
Tribunal do Trabalho no Funchal, e dln!mico e prestlgloso presldente da DlrecC;iio
do Clube Filatellco da Madeira, que a capital veio tratar da organizac;Ao da I V ExposierAo Filatelica do Funchal, em Dezembro
proximo, conforme noticiamoll em seguida,
e da VI ExposiC;iio Filalelica Nacional. tambem no Funchal, na Primavera de 1968.
No dia st'guinte ao da sua cht'gada, 0
Sr. Dr. Morais Sarmento viu reunidos 1
lua volta, no restaurante «Macau., as Sri.
Eng. Manuel G. Grac;a, director dos Servieros Industriais dos CTT; Prof. Dontor Carlos Trlnciio, Presidente da Federaeriio Portnguen de Filatelia; Dr. A. J. de Vucon-

UNS &: OUTROS

I

celos Carvalho, Presidente do Clube
Filatellco de Portngal: Dr. Jose Agostinho
SpInola Gonc;alves, De-It'gado em Lillboa do
Clube Filatelico da Madeira; e Dr. Romano
Caldeira Ca.mara, Delt'gado dos TemAtic08
Pe>rtue;ueses na Federaeriio lnterna.c!onal de
Filatelia.
Nos diu lIeguintes, a presidente do
nosso Clube, e director desta revists, olereceu do Is jaulares, nos restaurantes «Tavares. e cGambrinus., ao sen colt'ga do
Fnnchal, aos quais uslstiram outros convidados.

IV ExposiQio Fllatelica
do Funchal
A IV ExposirtIo Filatiliea do F,mchal
vai r,alisar-Sl no py6ximo rim do ana, smdo
inaugurada, naqulla capital da Mad,ira, no
proximo dia 28 d, Dtstmhro.
Sohr' Ila, gostostJment, transcrerJlmos,
noutro local, a "yculay qu, rlClb,mos do
Club, Filalmco da Mad,ira.
No. pyoximo num,"o, (luhliear,mos 0 1'1gulam,nto dlSta fJolav,1 RxposirtIo, It qual 0
nosso Club, Filatilico d, Portugal, como
s,mpr" do, nilo ap,nas 0 s'u patroe/nio, mas
a sua mais ampla eolahoraftIo.

A

FILATELICA

SELOS PARA COLECyOES
Ca/~ada

do Carmo, 25-S/L.E
LIS 8 0 A - Te/efone 35207

6
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sabor de noviaade

o «Salao de Filatelia» do «XII Dia do Seta»

o

.. '; \ I

• ~ Efts ano, em ves duma expos'fao em moldes tradiciondrios - iuj;-jalta
de variedade e uniJormidade jas/.dlosa estao longe de a/canfar os objec/ivos
fundamentais de dijusao e propagnnaa da F.la/dia junto dum publico
coPioso e ;nteressado - 0 nosso Clube l/:vard a ele,to, no quadro das come;.
morafoes do «XII Dla do Selo .. , um SALAO DE FlLA7 ELlA - mostra
fJariegada, com partieipOfoes selectas de toda8 as modaltdades, que se destina
a promover, em padroes que salis/asem as exigencias actua.s, larga publicidade da nossa opa,xonan/e act v,dade, Com atraetlvos que ehomem uma
assisllncia muito numerosa, euja expee/ativa nao pode ser a/raifoada.
Tru/ant/o ·se duma mostra de pura dlvulgafao, nao se1'ao atribuidas medalhas aos expositores. Aguardamos que, ",esmo sem esses prlmios clrcu.nstaneiois, bastan/'s dos nossos presados consae/os, btm opetrechados, se inScrevam no SALAO DE FlLATELIA em eP'~rale. Apenas pelo verdadeiro
proser de expor e de, com a slla parlie;pofao. ajudar 0 grande publico a
compreender, a de/inir, a d,st,ngu;r 0 que i a F,lalelio. Em todo 0 scu conteudo e realismo. Aguardamos com to do 0 i"teresse as voss as ;nscr'foes all
segunda (eira, 31 de Outubro.

REGULAMENTO
Art. 1.° - 0 Clabe Fllat~1ico de Portugal reallza, em x e :I de Dezembro, am
.Salao de Filaleliu, mostra de pura divalga'rao, a qae 116 podem t'ODcorrer os s6cios.
Art.
Os concorreDteB podem partlcipar nas seguintes ciulles e sec,"OeR:

2.· _

a)

b)
e)

a

manelra clas&ioa

Portugal
Ultramar
ElitraDgeiro

Jll - Aerofllatella

I - Marcofilia
a)

Il- Coleoooe&

E!lp~cies prefllat~ltcas

b) Oblitera'roes pORtals

a) Selos
b) Documentos

Insere,a-se desde Ji no «SaIID de Fllatella» do «XII OIa do Selo,.,
eom uma pequena partlelpaOlo (2 quadros) de bam padrlo. Nlo
aguarde a data limite: 31 de Outubro.
Uma organizafiio do Clube Filatelico de Portugal
Apartado 2869 - Lisboa

TEMATICAS

L

E

C

c

0

~~~

Decepcionante classifica~io da Tematica Argentina-urna das mais esclarecidas do Mundona sombria «5IPEX·66»
Todas as pessoas ligadas a. Tematica ja eonbecem, embora sem den80S porm enores, a escandalosa aetua~Ilo do juri desta c1asse na recente
Exposi~llo Filatelica Internacional
cSlPEX-66,. Que 0 nosso Presidente,
com a sua habitual oportunidade,
designou de cmarmeladu.
Na reaJidade, para baralhar daquela forma, e naq uelas proporcoes,
uma classifieacao simples e elementar, que qualquer aprendiz honesto
realizaria com toda a faeilidade, sem
enredos nem problemas - tratava-se
de j ulgar 0 irris6rio numero de
40 partlcipacoes, me us senbores!e preciso ser-se urn verdadeiro genio. 0 acre Dr. Jacques Fromaigeat,
metido a ultima bora num juri previamente escolhido, enearregou-se
de desempenbar esse papel, e com
toda a arte. Vejam s6 estes resul-

tad os caricaturais, esta farsa, este
carnaval:
Vermeil
Prata .
BroDze
Diploma.
NADA

:I

7
8
7
16

Os tematieos franceses - muito
nu merosos, e com larga tradictlopareee que adivinharam, em boa
hora, a nefasta inc1usa.o do Dr. Fromaigeat num jurI especializado on de
nunca devia ler sido acolbida, e
todas as trafica.oeias que dal resul.
taram - com eompleta adesa.o dum
dos jurados nomeados, e debil oposiCa.o dos outros dois, mais deeentea
mas sem fulgor, que actuaram come
«robots». Eles vaticinaram, e abstiveram-8e totalmente. Nem urn sa

E

s
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Art. 10 - As Comissoes Organizadoras das exposi~6es internacionais,
deverlo dirigir ao Presidente da Comisslio da Juventude da FIP, tres
exempJares do catalogo e da lista dos premiados.
A.rt. II - Os artigos 31 a 33, 37 (1. 0 paragrafo), 38, 41 (1. 0 paragrafo) e
46 do regulamento geral das exposlC;oes internacionais patrocinadas pela
Federa~lio Internacional de Filatelia, slo aplicaveis a esta Classe.
art. ;I-ALFANDEGAS. -As Comisso"s Organizadoras lem a obrigafao de se por em contacto com a administraft10 al/andegdria para a obtenfaO de JaciJidades para a importac:t1o 8 exportafdo das coleCfoes.
art. J2 - SEGURO, - A Comlsst1o da exposic:t1o nao e obrigada a segu
rar os objectos expostos nem a exigi-Io aos opositores. Estes devero,o ser os
Iroprio$ a salvagua1'dar os seus interesses. nesl8 aspecto, e il,bar desta reslonsabiliza,. a Comissao Orgallizadora, quando do envio da participaft1o. a
I$sa Comisst1o.
art. JJ - LI VR ES- T RJi N SITO. - A Comisst1o de exposic:t1o cuidard
para que os membros do Juri e os Comissdr,os no estrangeiro recebam 0
seu cartdo de livre-trdnslto na exposifo,o e 0 clltdlo,,!o oficial, desde a sua
,ltegada d cidade em que se realize a exposico,o. 0 catdlogo sera enviado
aos Comissdrios que no,o vierem d exposifo,o.
A Comissdo da exposic:t1o deverd. enVlar a cada expositor um exemplar
tlo caldlogo oficial, um bilhete de entrada na exposifo,o, bem como a lista
dos prem,ados. a titulo gratuito.
art, J7-RECOMENDAr;OES PARA.oS ORGANIZADORES. A Comissdo da exposifo,o d,ve prever no seu orC:'1mento uma importdncia
destinada a cobrir as despesas de viagem e estadia do<; membros do juri.
art. J8 -DEVOLUf;AO DAS PAR TICIPA f;OES. - A Comissao
da expos'fo,o deverd devolver os objectos expos/os, tdo depressa quanto possiflel, aos seus proprietdrios, respeitando escrupulosamente as indicac:oes que
lite tivessem sido transmi/idas para esse efeito ,
art. 4I-RECOMENDAf;Oes PARA OS EXPOSITORES.-Os
expositores deverdo mencionar nos seus boletins de inscric:o,o as recompensas
olJlidas nas cinco ul/imas ex/Josic:iJes oficlais da FJP desde que se reftram
ao material que desrjam expor.
art. 46 -DISPOSIf;AO F1NAL.-Qualquer coso nt10 previslo pelo
regulamell/o, serd resolvido pelo Conselho da FIP.
Art. 12 - As Comissoes Organizadoras das exposic;6es nacionais ou
regionais, tern toda a liberdade de aplicar 0 artigo 9 deste regulamento,
ou de 0 substituir pelo regulamento nacional.
Art 13 - 0 presente regulamento cujo texto frances e 0 original, foi
aprovado pelas Federac;oE's presentes ou devidamente representadas no
Congresso de Praga, em Agosto de J962.
Entra em vigor a partir de I de Janeiro de I963.
Genebra, Oalabro de

1963.

o

presidente da FIP
L. BERTHELOT

o lIecretArio-geral
R. LULLlN
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Discurso pronunciado pelo Senhor Ministro das
Comunica~oes na sessao de encerramento do
Primeiro Congresso Nacional de Filatelia
Para conhecimento da 1'lOSSa importante massa associativa, /azemos a
seguir transcripio integral do notdve! discurso pronunciado pelo Senkor Ministro das Comunicafoes na sessdo de encerramento do I.o Congresso NaC£onat de Filatelia, e publicado na Sep. ao n,o JOo do «Gu£a OfiC£al dos CTT".
Nestas breves e porventura singelas paIavras com que vou encerrar
a vossa interessante actividade destes ultimos dias, desejo em primeiro
lugar agradecer a Comissao Executiva
deste Congresso 0 convite
IV-Co1ecooe8 de a88unto e de
lema
que me dirigiu para ser 0 ultimo
orador da manifestaC;lo.
a) De alilianto
Nlio e que me sinta pessoalb) De tema
mente indicado para 0 fazer. Bem
V -lnlelro8 p08lal8
ao contrario, nlio sou um orador,
VI_ Maximafilia
nlio sou filatelista a nao ser por
de'ller de oficio, na.o conhec;o esse
Art. 3.0 - Terminada a inllcrl,.io, 0
prazer - e tenho pena - . Mas sob
Clnbe Filat~lico de Portngal relierva-lle 0
ponto de vista pessoal, 0 local, a
o
dire Ito de completar por convlte "'lIlIec~liell
cidade, as pessoas, levam-me a aceinio preenchldu, de modo a dar ao .Salao
de Filatelia~ 0 padrao elillencial de varletar com gaudio 0 convite e 0 comedade e renovac;io que se pretende em mosc;ar
por 0 agradecer, testemunhando
tras desta fndole.
assim 0 melhor que posso os sentiArt, 4
A disrribul,.io eqnitativa dOli
mentos que me despertou.
quadroA pelos concorrentes sera feita pe10
Clube Flla!~lIco de Portngal, em fuu,.io do
Se pessoalmente nlio me parece
.eu ndmero e da quantidade de material
que
esteja muito indicado para feleleccionado.
char a vossa manifestac;a.o, outroArt. 50 - A Inscrlcli.o. gratnita, deverA
tanto nao direi quanta aos deveres
.er felta at~ 31 de On!ubro, directamente
ou por carta regis tad a, e 0 mat~rial entredo meu oficio, Nao ignoro, de facto,
gne Da sede do Clube J!'ilatellco de Portuque a Administrac;ao dos Correios,
gal at~ dez diu antell dil Inangnra,.io, e
Telefones e Telegrafos e, como as
levantado pelos coucorrentes ate tr!1I diu
Administrac;o .s congeneres de oudepoill do encerrameoto.
Art. 6 0 _ Embora fac;a qnanto em si
tros paises, 0 principal agente mocalba ppla lIua conserva~io e gnarda, 0
tor da filatelia. E por isso, MinisClube Filat~lico de Portngal nao se respoutro
responsavel por esse importante
sabiliza pdo material ~XpostO, qne poderA
departamento de servic;o publico, eu
ler segnra pelo. seus proprietArios,
0

-
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sinto-me ja muito mais indicado para Ihes dizer algumas palavras do que
do ponto de vista dos meus meritos pessoais. E e isso que vou ten tar
fazer, a fim de que 0 Congresso, ao encerrar-se, saiba urn pouco do que 0
Governo pensa sobre a actividade filatelica.
N6s emitimos {6rmulas de franquia postal porque na actual tecnica
de execu~lI.o do servi~o de correio elas slto indispensaveis ao funcionamento desse sf:"rvic;o de caracter publico e imprescindivel, qualquer que
seja 0 grau de desenvolvimento social ou econ6mico do Pais. Essa e a
primeira afirmat;lto, a primeira verdade que a Filatelia tern de conhecer:
o selo existe porque 0 servit;o do correio assim 0 exige na tecnica actuaL
E uma vez que a exist~ncia do selo se liga tanto a este servit;o publico,
o correio, julgo de interesse determo-nos uns momentos sobre alguns
t6picos desse mesmo servic;o e depois determo-nos alguns momentos mais
sobre outros objectiv~s que 0 selo, inesperadamente para 0 seu inventor
atingiu, e do qual a sociedade actual beneficia.
o servico do correio tern uma longa hist6ria; mas Ie ha pouco mais
de urn seculo que ele se expande r~pidamente, grac;as a duas invenc;oes
que Ihe dlto as caracteristi~as que possui actualmente e das quais ja nao
o sabemos dissociar. Essas duas invenc;oes sno:
- A do selo postal. Ha pouco mais de um seculo, Sir Rolland Hill,
tern essa ideia brilhante, e troc;ado e, pouco depois, reconhecido 0 seu
in vento, ele expande-se corn uma rapidez fulgurante ate aos nossos dias.
TODD 0 COLECCIDNADOR PORTUGU~S DE
- A outra e a invenc;lto do aleSELOS E DOCUMENTOS DE CORR~O
mno Stefan que ousou conceber e
AEREO DEVE FILlAR·SE NO
propor a efecti va~lto do servit;o do
correio com os portes pagos s6 na
origem, sem contabilizat;oes entre
regioes ou paises entre os quais se
troca a correspondencia. Estava
longe talvez, esse homem genial, de
REPRESENTANTE DO NOSSO PAis NA
prever a expansllo que 0 correio
teria no seculo seguinte, porque nlto
foi a impossibilidede material de fazer contas sobre cada carta que se
expede de urn pais para outro, que
o levou ~ sua pro posta. Ete nao
Federation Internationale
poderia ter visto isso. Foi portanto
urn genic.
des Sociehb

Clube Filatelico
de Portugal

Aerophi/ateliques
EHTIDADE MAxIMA DA AEROFILATELIA
MUHDIAL, DEFENSORA DOS
INTERESSES
DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS
AS LATITUDES

Com essas duas simplificac;oes,
que n6s hPje achamos perfeitamente
naturais mas que no seu tempo causaram forte discusslto e ate mesmo
tro~as, 0 correio tomou 0 desenvolvimento que n6s hoje Ihe conhece-

29

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

•

As pe~as filatelicas -devem ser autenticas e encontrar-se em bom
estado. Os selos usados devem estar limpos e aprescntar carimbos nitidos, Que deixem todo 0 seu relevo ao motivo que aprt·sentam.
Os selos design ados como prejudiciais pela FIP, n:to podem ser
expostos. As colecl;oes que os contiverem serlIo de!Oclassificadas.
Para as colecl;oes de motivo e de tema, deve ser aplicado 0 regulamento da FIP, excepto no que diz res,Peito a atribui~lto de pontos.
Art. 7 - 0 Juri compoe-se de personalidades que se interessem pela
educac;:to filatel1ca da juventude. Segundo as possibilidades, podem fazer
parte dele membros estrangeiros propostos pelas suas. F ederat;oes nac~o
nais respectivas. A nomea~:to dos membros do JUrl deve ser sanClOnada pel a FIP.
Art. 8 - 0 Juri basear-se-a nas seguintes directivas para classificar
as colect;oes:
at6 a08 IS anos

Impresllio getal (apresentac;io, textoll)
b) Base e desenvolvimento da colecc;io .
c) Elltado dos lIelos, carimbos e conhecimentos filat~licos
d) Extensio da colecc;io
a)

. Total

do. IS a08 J8 .n....

45
15

go pontol!
20 pontos

35
5
100

40 pontos
to pontoll
100

pontos

Terminada a aprecia~:to, 0 Juri e obrigado a estabelecer um relat6rio
contend(l a classificat;lio. As decisoes do Juri n:to podem ser contestadas.
o Juri nao e obrigado a atribuir uma recompensa igual a que foi atribuida numa exposil;:tO precedente, sobretudo se a colecc;lio apresentada
nlio tiver sido melhorada desde entlto.
o Juri deve, na medida do possivel, dar uma apreciaC;no de cada
colecCno. A Comissa.o Organizadora deve comunicar aos expositores, na
medida do possivel, essa critica e os pontos atribuidos.
Art. 9 - Para as colec«;,oes que tomam parte na competic;lio, estao
previstas as seguintes recompensas:
a)

Medalha de prata

de 90 a

b)

Medalha de bronze prateado .

de 75 a 89 ponto!

c)

Medalha de bronze

de 60 a 74 pontos

d)

Diploma

de 45 a 59 pontol

I)

Diploma de participac;iio

menos de 45 pontol

100

As recompensas devem levar a menc;iio cClasse de Juventude •.
Alem disso, e possive! atribuir premios especiais.

pontol
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ruma «Ietramenia» /-undamenial fJ-ata
a (}ao.eniude (f.1laieliea rp"tiulJueLa

Regulamento das colec~oes da
i>

« Classe

Juventude))

Aplicavel a partir de 1 de Janeiro de 1963 nas exposi~oes internacionais
pafrocinadas pela Federa~ao Internacional de Filatelia

Art. I - A Federa<;l1o Internaeional de Filatelia recomenda as Federa<;oes nacionais que, ao organizar uma exposicllo internacional, reservem
urn Iugar conveniente para a organiza<;llo da .cClasse J uventudelt. E reeomendado as Comissoes Organizadoras dessas eXLJosi<;oes internacionais '
eolocar, na medida do possivel, -esta Classe no mesmo edificio das outras
colee<;oes.
Art. 2 - As coleccoes a expor na cClasse Juventude» devem ser apresentadas com 0 consentimento da Federa<;llo nacional do pais dos jovens
expositores, ou do Comissario, se nllo existir Federa<;llo nacional nesse pals.
Esta disposi<;llo e necessaria a fim de eliminar participa<;oes eujo
interesse nllo seja suficiente para uma competi<;llo internacional.
A selec<;llo ·das colec<;oes a expor devera ser feita pela Comissao
Organizadora.
Art. 3 - A cClasse Juventude lt esta aberta a todos os jovens cuja
idade nllo ultrapasse 18 anos em 31 de Dezembro do ana da exposi~llo.
S6 sllo admitidas participacoes sob 0 nome pessoal do jovem, e com 0
acordo do seu representante legal.
Nllo podera ser exigido qualquer direito de participa<;llo aos joveDI
expositores.
Art. 4 - Estllo previstas duas divisoes na .c Classe Juventude It:
a) as participa<;oes individuais;
b) as participa<;oes colectivas das sec<;oes de juventude.
Em cada divisl10 dever-se-a prever dois grupos:
I) menps de IS anos feitos ate 31 de Dezembro do ano da exposicllO;
2) dos IS aos 18 anos.
A idade dos participantes devera ser comunicada ao Juri pela Comusllo Organizadora.
Art. 5 - Os selos postais e outras peCas filatelicas devem constituir
o elemento principal e dominante de toda a colec<;l1o de jovern.
Art. 6 - 0 expositor e obrigado a certificar que a colec<;llo e de soa
propriedade pessoal e que foi feita. pelos seus pr6prios cuidados.

•

cemos e uma caracterfstica inseparavel da sociedade moderna, indispensavel ao mecanismo eeon6mico,
ao mecanismo cultural, ao mecanismo humane e afectivo, em que
todos n6s participamns. Sera assim
tambem no futuro. E evidente que
o correio nlIo pode deixar de soirer
a influencia duma automacl1o cujo
objecti vo final consistira em assegurar que uma correspondencia ou
um objecto entregue ao correio,
desde 0 momenta em que se da
essa entrega ate chegar ao ultimo
agente distribuidor, sera manipulado automaticamente e sem mais
interven<;!lo humana. Porventura os
grandes utentes ficarl10 ainda dentro
do circuito automatico. Dentro desta
orienta<;llo os paises da Europa central, que sao altamente inovadores
e sempre 0 foram em materia de
correio, come<;aram ja a obrigar os
utentes a escrever nos seus enderetrOS as primeiras f6rmulas pelo que,
nesse futuro, talvez ainda algo distante, os nossos endere<;os passarllo
fundamental mente a ser constituidos por uma serie de numeros e
sinais. Hoje, em varios paises jli se
escreve com urn numero de quatro
algarismos 0 destino do objecto confiado aos Correios.
Essa nova medida, que nao tern
o alcance das duas que referi terem-se dado no passado, podeni de
qualquer forma diminuir a importa.ncia do selo postal? A minha
resposta e negativa.
N:lo ha duvida nenhuma de que
a automa<;llo e a mecanizac;ao levarAo a uma utiliza<;l1o progressiva da
franquia meca.nica; mas tam bern nl10
ha duvida nenhuma de que 0 progreaso econ6mico e social da humanidade levara a uma utilizatrao muito

A JUVENTUDE

i

1t00fiela

Como oOleotlvldade progressiva. 0 nosso Clube oolooa os problemas da Juventude Fltatallo.
no prlmelro plano das suas preooupa90es. Em razao da coptlca
do futuro .. que hoje det.. rmlna a
vida da Fllatella de quase todos
os palses.
Atenta a sua Importancla a
. prIori dade na problematica e planaamento do futuro. a actual 01reC9aO do Clube r"solveu passar
das belas Inten906s aos factos
construllvos.
Asslm. e a parUr de 17 DE
SETEMBRO proximo, pas.ara
a haver na nossa sede. em sala
propria. uma reunlao semanal ledos os silbadoa, das 17 as 19
horas.- dedlcada excluslvamente
aos n08ao. soolos Junlorss. Com
a presenca de dols dlrectores experisntes. os Srs. Cap. F. Lemos
da Silveira e J. M. Cast.nhelra
da Silveira. oapazes de FOAMAR
e INFORMAR.com objectlvldade,
esta tertlilla destlna-se a auxl\lar
os jovens fllatelistas. Indo ao encontro dos seus anselos de adqulrlr conheclmentos. lIrar duvidas
e ganhar experlenola.
Ser jovem e preclsamente Isso:
nao tel' AINOA experlencla. Estas reunloes semanals. portanto,
obedeoem a orlentacio de Ihes
dar nocoes que despertem 0 Interesse e permltam aprofundar a
lecnlca. Exemplo e nao s8rmao.
Esperamos que os nossos junlores, de ambos os sexos, de
Lisboa e arredol'e •• nao faltem
no dla 17 de Setembro, e sabadoa
segulntea, com a regularldade
que as suas obrlga90es 8scolares
p8rmltam. Uma data a flxar nos
oanhenhos.
Pela nossa parte, como nos
oumpre, seremos dlgn08 da confran91l que a nossa Juventude
Fliatellca em nos aeposltou.
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maior do servic;o do correio e mesmo que a percentagern de objectos ou
correspondencias franquiadas mec~Dicamente seja superior l\ de boje, em
valor absoluto 0 selo sera muito mais usado no futuro e nao se ve maneira, mesmo na automac;a.o, de 0 substituir.
o invento de Sir Rolland Hill perdurara pois e conseguira fazer face
a outras transformac;oes do servic;o sem dirninuir a sua import~ncia
extraordinaria. E verdadeiramente um invento percursor.
Sendo assim, sendo 0 selo tao importante para 0 servic;o do correia
e prevendo-se que, mesmo na eV(lluc;:lo do servic;o ele manters. e aumentara a sua importancia, n6s que emitimos os selos, VV. EX,a. que os usam
para outros fins, ambos temos de considerar que 0 primeiro objectivo que
o selo tern de atingir e 0 que se relaciona com a execuc;ao do servic;o
postal. Repito, emitem-se as f6rmulas de franquia porque na actual
tecnica dos servic;os elas sAo indispensaveis ao funcionamento do correio.
Acrescento porem: na tecnica actual e na futura.
E posto este primeiro principio, a indispensabUidade e a prioridade
dos requisitos do servic;o, ba outras caracteristicas, ha outras vantagens
no selo, vanLagens que justifiquem a VV. Ex.a. estarem aqui reunidos
varios dias?
- Pois ha. E 0 Governo deste Pais e os de outros paises estAo atentos a este facto, reconbecem-Ihe a maior import~ncia e acarinham-no dentro dos limites do passive! sem prejuizo, porem, do objectivo de servic;o
que ja lhes defini. Para me resumir e para ser ordenado eu diria que as
outras vantagens que colhemos do selo postal sao fundamentalmente
quatro.
Assim, em primeiro lugar, 0 selo tern boje uma elevada produtividade
no campo social.
o que e isto? Pois e muito simples: 0 selo consegue por si s6 alimentar horas de descanso, constituindo uma distracc;:to para as pessoas
que dele se ocupam. Produz portanto socialmente, porque toda a
produc;l!.o de distracc;oes e uma proAEROFILA.67
duC;:to de caracter social que a humaExpo.IOlo Aarofllat611ca Intarnaclonal
nidade de bl'je tern de considerar
a 7.° Congrallo da
com 0 maior cuidado. Ouvi dizer
ba tempo a urn pensador espanhol
que 0 homern de hoje (disse isto ba
quinze anos e se fosse hoje dilo·ia
BUOAPESTE, 3 II 10 de Setembro de 1987
com muito mais convicc;:to ainda)
o Bal,lim N! r. ,dipao d, 1" ...0. jd ,sM ",.
vive num estado de contingencia em
distrlbu'l'iio . Solieit,·o ao
que por coisas pequenas e por coiCom;ssdr;o para Portugal:
sas grandes tem de fazer opc;oes
CLUBE flLATElICO DE PORTUGAL
entre varias atitudes. Seja nos actos
R,prls,ntant, do nosso Pais
comezinhos da sua vida, seja no seu
na F. I . S. A.
trabalho, seja sobretudo quando e
APARTADO 2889
dirigente, ele tem de optar por caL1S80A
minhos, tem de escolher uma ver-

F.I.S.A.
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LISTA DE S6CIOS
DO
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lISYA DEL SOCI- MIBLIEDERLISTE - MEMBERS LlSY - LlSTE DE MEMBRES

ALTERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORIUGAL
Domingos Correia - Rua de Santana a
Lapa, 40-1.° - Lisboa - Telef. 66 7319.
Retomou a filatelia - Po, Fr, In. Es, T.
C. V. N. U. I. 2. 3.
491I - Helena Maria R. .Ia Costa Soares - Av.
dos Estados Unidos da Am6rica, 96-1.°,
Dt ° - Lisboa-s - (P)
4912 - Carlos Ant6nio Carvalho Costa - Rua
Angola, 12-r/c, Dt ° - Lisboa - (M) Fr.
In. AI. Es. T. C. N. U. Teml\tica fauna
e flora. FDC (1.06 voos) 93.
4913 - Ant6nio da Cosla - Pra\;a do Municipio, 13-1,°·E"q. - Santar6m - 1M) Po.
Compr~endo E!l. Ep. Fr. In. V. C. N. U.
60. FDC. I. 2 72. 90. 94.
J7 -

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

4914 - Ricardo Bottino - Rua das Taipas, 38_2.° - Lisboa - (P) Po. In. T. U. 60. J
90 .93.
49' 5 - lo.ng. Carl Guqtaf Philip Ekerolh - Pra9a
da Alegria, 66 ·A - Lisboa - C. N. 60.
65. J. 2.
4917 - Rafael Esl&vlio Rosa - Rua CAndido dos
Reis. 137 - Vila Real de Santo Ant6nio
- Po. Es. Fr. T. C. N. U. 60. I. 2. 9.'1'
94·
4921 - Dr. Julio Pinto da Cruz Neves - Rua
Actor Vale, 39-4 o·Dt.o - Usboa - Po.
Fr. In. T C. V. N. U. 60. I. 2.19 Tem'tica cavaTos.
4922 - Eng. Eduardo d' Azevedo MonteiroQuinta de Santo Ant6nio - Alcogulhe
- Leiria - (M) Po. Fr. In. Es. It. AI. T.
N ou U. 60 1 . 2. 5 90.
4924 - Jos6 Alvaro Pereira Antunes Ferreira Rua Actor JOBO Hosa, 2_1.° - Lisboa(P) Po. F~. In. T. U. 60. 3· 90. 93,

ANGOLA.

eADA,12$OO
4920 4923 -

tos e tantos esforc;ados filatelistas
que em Aveiro contribuiram para 0
brilho desta realizac;llo.
o Secretariado do Congresso
'eve uma tarefa que podemos considerar sem receio de desmentido de
excepcional, e ao grande irnpulsionador de toda a engrenagem, aqui
fica a devlda homenagem, foi sem
duvida alguma 0 nosso dilecto amigo
Jolo Carlos Cotreia de Almeida.
Bem haja ele e todos os seus colaboradores, em nome dos filatelistas
portuguese!.

Manuel Ferreira Reis - Longonjo •• (P)
Po. Fr. T C. V. N. U. 60 I . 2. 94.
Mirio Jose M. da Sil'·a Mateiro - Calx.
Postal, 117 - Novo Redondo - (MI Fr.
In. T. C. V. N. I . Angola Teml\tica do
cPremio Nobel- 90• 93.

BRA 'ilL
4916 -

Carlos Alberto Tarasiuk - Rua Martin
Afenso, 1168 - Curitiba - Panam'Po Fr. In Es Ru~so. Al PI T. N. U. 60.3.
1-918 - Dr. Carlos Nery da Costa - Rua Major
Rubens Vaz, 569 (ZC-20) - Rio de Janeiro - Guanabara - (A) Po. In. T C.
V. N. 60. Centenl\rio do Selo postal.
9 0 , 96 . 97·
4919 - Joaquim Carreira Gaspar - Rua Cherentes, 325 - TUPB - S. P. (P) Po. In.
Es. Fr. T C. N. U. 60. 1. 2. 10. 15. 16.
17. Colombia. 19. 21. 24·
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Sacolo V - A Fllatelia a os 6rglos Informatlvos

s:lo. Por isso, tudo que constitua
diversllo e para 0 bomem dum exVERSO MEXIC01968
traordinario valor. 0 selo e uma
RIMINI (IT ALIA)
di vers:lo de alta rep rod u ti vidade
ExpollVlo
Fllat611ca 'nternaclonal
social, sobretudo se pensarmos que
OLlMP'ADAS
E DE8PORTO
pode ser utilizado dessa forma por
todas as idades e com urn prazer que
Comissdrio para Portugal:
n:lo se pode «a priori» reconhecer
H. MANTERO
como aumentando au diminuindo
Pra~a da Alegria, S8-2. o-A
com a idade. Isso depende dos ternLlSBOA
peramentos, do entusiasmo da pessoa em causa. Portanto 0 selo tern
urn elevado poder de criar bem-estar social, de encber boras de 6cio e de
as encber de forma psicologicamente util, porque torna as espiritos mais
tranqullos, nao os induz a actos violentos, a atitud'es extremistas, como
n6s sabemos muito bern varias diversoes de boje sao capazes de fazer.
Em segundo lugar 0 selo e urn veiculo de instru~ao muito moderado
mas e, sobretudo, urn excitador de instrutya.o.
Com efeito, seja 0 selo comemorativo, evocativo dum acontecimento
recente ou passado, enalte~a ele figuras, factos presentes ou passados,
obras, a bomens, nll0 ba duvida nenbuma de que, na grande maioria dos
casos, induz ao estudo. Induz a compreender.
Por que e que aparece esta figura? Por que e que se comemora tal
obra, tal feito?
E 0 seu campo e perfeitamente gera1: do os vultos do passado e
actuais; s110 as obras do passado e do presente; s110 as cria~Oes nada materiais, como por exemplo 0 novo Codigo Civil, que sera objecto de urn
selo a emitir no pr6ximo ano de 1967. Este conteudo de instru~llo que
tem 0 selo, leva-me a cIassifica-Io como, sobretudo, excitador de instru~llo,
excitador de estudo. De resto todos n6s sabemos que existem dicionarios-encicIopedias em que os selos do tratados sob esses pontos de vista.
E a Adlllinistratyllo dos Correios ja se v~ obrigada para cada emiss:lo a
faz~-la preceder duma pequena explica'r:lo que satisfa~a a curiosidade que
o selo vai despertar em todos as que se vllo interessar par ele. 0 selo,
repito, e, em segundo lugar, urn excitador de instru~:lo.
Em terceiro lugar, 0 selo tem
AMPHILEX·67
um valor econ6mico muito diferente
ElpollVlo Internlclonll patroclnada
da maior parte dos bens de produpela F. I. P.
~lio que interessam a economia do
EM
AIiSTEROlo
Pais, mas e urn bern econ6mico que
nlio se pode ignorar. Na sua proC"missario para Portugal:
du~110, no seu cicio comercial; pela
HENRIQUE MANTERO
sua longa dura~llo, pelo facto de
Pcava da Alegria, S8-2. o-A
muitas vezes 0 seu valor ter auLlSBOA
mentado com 0 tempo, ele constitui

Finalmente, vamos tratar da Sec~:lo V, que abordava 0 problema da
Imprensa, da Radio e da Televis:lo, nas suas rela~Oes com a Filatelia.
Tese apresentada pelo Vice Presidente do Congresso, Sr. Dr. David
Cristo, que abordou 0 assunto com aquela sua proverbial clareza e objectividade, rigorosamente matematicas.
Muito ba a esperar no futuro da concretiza~:lo dos objectivos desta
tese no fomento da Filatelia j unto do publico em geral.

•

•

Das amissiles para a Comunldada Luso-Brasllelra
Extra Congresso foi por mim apresentado, na sessllo de encerramento
do Congresso, uma tese que mereceu 0 lavor da aprova~ao por parte da
centena de congressistas presentes.
o Brasil, geograficamente bern distante de todos n6s, n:lo podia ficar
esquecido. 0 Congresso, apesar do seu caracter eminentemente nacional
n110 se podia albear da ComunidAde
Luso-Brasileira e dos trabalbos que
CAS A F I LA TEL I C A
ora decorrem nas chancelarias no
sentido de actualizar 0 Tratado de
Amizade e Consulta.
Os para.metros que condicionariam a emiss110 de selos da comunidade seriam:
NOVIDADES AOS MELHORES PRE~OS
- igualdade absoluta no papel,
RUI dl Prltl, 184-2. O-Elq. - TI'ef. 323508
na impress:lo, no desenbo e no denteado;
- as selos ostentariam simulta.LISBOA-2
neamente as taxas tanto em moeda
port uguesa como em moeda brasi-

I

J. ELL

~~a;

Oasis Agencia
e ypada de proprledade.
- .. Iuaupl. de .. allall .. om e .com mo.
billa - Tcorrcoaoa - ProJ .. eloll - Or~a.
mealo. e lodo" 0" 8""UU'08 relereD'
tea a proprlpdadea

~ompra

Ag.nt•• do. Componhlo. d. S.guro.

Fidelidade - furopaa - Comercial
Union Assurance C.O Ltd.
ALA
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- os selos serviriam somente
para a franq uia postal entre as duas
patrias irmlls.
A emiss~o da Comunidade Luso-Brasileira tornar-se-ia uma reaHdade unica e impar, a atestar assim
a perenidade da amizade fraternal
que une portugueses e brasileiros.

A organlzaolo do Congresso

ESQUEROA

Tel. 260432 - Parque Eatoril - ESTORIL

A terminar este artigo, n:lo poderiamos esquecer 0 labor de tan-

r
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uma actividade econ6mica que nlo e desprezavel. E uma fonte de divisas
para cad a pais. Da trabalho aqueles que 0 produzem. Exige investimentos industriais nas artes graficas. Ha portanto urn beneficio econ6mico
que deriva do selo, mesmo que nlo consideremos as outras condi'roes, as
outras virtudes, que antecedem esta.
Finalmente, e sob 0 aspecto politico, 0 selo, com a expansAo enorme
que tern pelo mundo todo nas correspondencias em que 0 vamos apor,
constitui uma informac;:ao, uma maneira de dar a conhecer 0 PaiS, eu diria
mesmo de fazer propaganda do PaiS. Sem duvida nenhuma que sob esse
ponto de vista polnico, temos de reconhecer ao selo, nao so 0 valor de
instrumento politico, mas tambem um certo valor economico, porque ao
dar a conbecer 0 Pdis, aO"chamar a atencllo para ele, provoca 0 desejo de
o conhecer e portanto e adjuvante das correntes turisticas como, alias, foi
aqui indicado.
Ets portanto os quatro ponto!;!, as quatro virtudes do selo que eu
como membro do Governo, juJgo que se the devem distinguir e sobre as
quais eu diria, que n6s, emissores de selos, precisamos da vossa colaboraello. E e com esta afirmaC:io que fecho as minhas despretensiosas
palavras.
Se, no aspecto funcional, nAo e facil que VV. Ex 38 nos tragam muitas
ideias enos levem a fazer urn selo puramente filatelico e pouco postal,
pelo contrario, e nessas quatro virtudes do selo, que ja. sao exteriores ao

mentos cOJDPonenies da mes.ma, filatelistas e representantes da F. P . F.
Quanto a este ultimo ponto,
ainda nos lem bramos de urn artigo
ja. ha varios anos publicado pelo
Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, em
que este chamava a atenr;ao para a
flagrante injustiea cometida para
Com a

1.

0

de Dezembro,

101-3.° -

Secolo IV - Propaganda Naelonal
Turrstlca e Cultural atraves
dos Selos e Carlmbos
Nesta seccAo, muitas foram as
teses apresentadas, e bastara indicar os titulos, para se avaliar da
sua im porta.ncia e das im plicacoes
que podera acarretar, no futuIo, a
adopc:lo das varias sugestoes preconizadas.

Telef. 32151<4 - LIS BOA - 2

A NOSSA GRANDE ESPECIALIDADB

SI:LOS 01: 1000 0

MUNDO PARA 10DOS OS 1l:MAS

Expoai9ilo permaneote de ael08 em 15 vitrioaa,
00 atrio do r611-do-cbAo e DO 3.0 aodar (eh:vador)

BXBCU9Ao RAplOA

DB PBOIDOS POR CORRBSPONDSNCIA

COMPRA -

VBNDA

NOVOS SELOS
P.DHT U GAL
EmiliAo comemorltlva da Inaugur'Vla
da Ponte Salazar

(Reproduolo autorlzada palo. CTT)

Os selos, cujo desenho ~ da lutoria do
piotor Ant6oio Nones de Almeida, t~m 88
dimen5i5ea de 34.5 x 25.4 mm . Com preen·
dendo a sr-rrilhs, com deoteado, 13,5.
011 trabalholl de impressio lorllm executados, em off-set, pela Casa da Moeda.
o plano de emissiio ~ 0 lIeguinle :
1$00

tiragem

2$30

»
»
•

2180

TUDO PARA FILATELIA
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR

F. P. F.

PORTUGAL

b) Igualmente foi sugerido pelo
Congresso as entidades oficiais, e
este e urn ponto de extrema imporla.ncia, a nosso ver, a inclus:io de
urn representante da Filatelia na
SecC:io Executiva da C. F. ~.

CASA A. MOLDER
Rua

CLUBE FILA TeLl CO DE

l

Assim, tivemos as seguintes
teses:
- cFilatelia e Turismo:t, pelo
Dr. Montenegro Carneiro.

<4$3 0

.

9000000
1000000
1 .000000
1 .000000

Foi marcada a data de 6 ce Agosto de
1966 para 0 1.° dia da circulac;iio dellts
em iuiio, tendo 011 CTT editado um lIobrellcrilo alusivo.

- cActualmente 0 Selo Postal
nlo serve apenas para franquear correspondencia:t, pelo Dr. Antonio de
Almeida Figueiredo.
- «A marcacAo das correspond~ncias em Mocambique:t, pelo Sr. Jorge
Luis P. Fernandes, representante de Mocambique ao Congresso.

- .0 Turismo portugues e a Filatelia:t e
- cA Filatelia e a reposiclo das nossas verdades hist6ricas alem fronteiras:t, pelo autor deste artigo.
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posta!. que VV. Ex. al podem
ter a maior utilidade para 0 instituto emissor - para a Administra(MR. CORK)
~ao dos Correios - e e ai, nesse
campo, que a Administrat;Ao dos
WELCOMES you at
Correios precisa da vossa colaboraCASA
DAS
~lio: porque quem sente essas quatro virtudes slio VV. Ex aa nlio e 0
CORTI~AS
servi~o dos Correios, nem as uten(Cork House)
tes postais desinteressados da
MI:TROPOLIS
Filatelia.
Sirva esta pequena afirm a ClIo,
(Mrs. Cork's souvenir
shop)
portanto, de fecho ao vosso Congresso.
NAo conheco suficienteEXPORTERS
mente as conclusoes a que chegaMomb.r of Pa.lugu •••
RETAILERS
Ch.mbu
af
Comm.,oa
ram, apenas ouvi Ie-las em resumo
4
B
Rua
o.
Elcol.
PolltllcnlCI - 8 -10
neste momento. Tenho, porem, 0
Tal.tonl 32 fiB 1i8
maior empenho em lhes fazer saber
Tllellram •• : ISOLAN rES
que serAo estudadas com todo 0
L_ISBON - PORTUGAL
cuidado e executadas na medida do
WONDERfUL COLLECTION
pC\ssiveL Pelo que se refere ao EsOF CORK aPEGIAlTlES
tatuto do Selo, eu acrescentaria
aMERICAN EXPREII CREOIT CAROl HOIOURED HERE
ainda uma palavra.
Esse diploma foi elaborado ha
~.
"
bastantes anos, mais precisamente em 1946 Ct~cunsta.nclas va~las, porem,
adiaram a sua promulga<;llo ate ao ano de 59 e ]a ~assaram malS sete anos.
Estamos assim a 20 anos da concepcllo e e pe-rfettamente natural que ele
possa ter hoie caracteristicas que nAo correspondam as necessidades do
tempo. De resto, uma fun<;llo fundamental do Governo e a de. actualizar
as leis n110 as debar envelhecer e desadaptarem-se das necessldades que
procur~m cobrir. Temos por isso 0 mai~r enlpenho - e fa-Io-emos com
muito interesse - em proceder a essa revlslio. Espero que as vossas conclusoes nos deem aso a empreender 0 estudo imediatamente.
Minhas Senhoras e meus Senhores, nAo sei se falei muito tempo, tenho
a impressllo que sim, mas 0 tema achei-o interessant~. NAo sei se lhes
disse novidades, porque nao estou ao facto, como deVla estar talvez, dOB
porrnenores e das bases da ~ilatelia. Se consf'gu~ s~r de alguma forma
litil, se a no<;Ao que lhes del, das quatro caractenstlcas do selo fo~a do
a.mbito postal e de que e nesses quatro pont~s que a colaboraCAo flIate- .
listas-emissor e preciosa, entllo a meu tempo fOI bern empregado e resta-me
agradecer-lhes 0 terem-me escutado com tanta aten<;llo. Muho obrigado.
servi~o

Secolo III - Correios de Portugal
Esta sec~!o estava naturalmente indicada a chamar todos os dirigentes fllatelicos a li~a. Sobre 0 Estatuto do Selo quanto iii se tera. escrito?
Eminentes filatelistas deveriam ter comparecido, para Com a sua ciencia,
o seu sdber profundo e a sua experiencia, nos aconselharem, nos indicarem 0 melhor caminho a seguir. Pode ser que hajam bern fundadas razoes
para tais ausencias, contudo nAo as conhecemos.
S6 duas teses apareceram nesta sec~a.o. mas apesar de serem duas
tiveram a honra de serem anali adas e criticadas (construtivamente, diga-se
desde ja) pelo maior amigo dos filatelistas portugueses, e que, sem ser
sequer paradoxalmente cOleccionador ou filatel.i~ta, t~m largamente im~u!
sionado a Filatelia portuguesa. E ele, como ]a multos devem ter antvlnhado,o Eng. Mdnuel G. Grac~, I:?irector dos Servit;os IDdustriai~ dos CTT.
Da sua analise serena e ob]~ct1va as teses apresentadas, radlcou-se no
espirito dos congressistas presente~ que algu rna coisa de ve~d.adeiramente
representativo e Utit para a Filateha portuguesa se consegulrta no futuro.
Dois dias depois, na sessllo de encerramento. Sua Ex.a 0 Sr. MIDistro
das Comunica~oes, numa analise magistral as relat;oes entre os fllatelistas
e os servit;os oficiais, prometeu que se faria a revisAo do Estatuto do Selo~
Estava ganha uma grande batalha.
Os pontos mais salientes sug-eridos nas duas. t.eses apresentadas pelo
autor deste artigo e pelo Sr Dr. Jorge de Melo VieIra, e que foram transmitidos as entidades oficiais foram :
a) no sentido da cODveniencia da revislIo do Estatuto do Selo, com
especial relevo para a composi~a.o da Comissao 1:"ilatelica Nacional, e ele-
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EXPOSIC;OES

pr6ximo, e quando dizemos pr6ximo
pensa-se em 3, 4 anos), aparecam as
indispensaveis complementos, da 10calizacAo dos varios cunhos nas respectivas folhas. Mas quem tera as
necessarios blocos e tiras? Quanto
mais tarde se completar esse estudo,
mais dificil, se nAo impossivel, se
torn a, porquanto as peeas filatelicas
vAo rareando e desaparecendo na
Escrevem-nos varios coleccionadores que prevoragem do tempo.
tendem relacionar-se com coleccionadoreil portu-

SOLICITAM
TROCAS

EXPOSI~AO FILA'~lICA LUSO.BRASILEIRA
c

LUBRAPEX-66,.

(Rio de Janeiro} I9 a 27 de Novembro de I966)

gueses, entre eles:

Conlorme temos vindo a anunciar desde 0 n.O 177 desta Revista, ou seja hi cinco
meses, apontando objectivos e forn~cendo informa!;6es ollclals dt: interesse pratico, vai
reallzar-se no HiD de Janeiro, entre 19 e 37 de Novembro prOximo, a l.a Exposi~io Luso-Brasileira c LUBHAPEX 66 •.
Cobboramos, sssim, da forma objectiva e valida qne nos compete, na parte respeitante a Portugal Continental, Insular e Ultramarino - unde temos uma enorme audil:ncia
- com 0 nosso estimado congenere Llube Filatelico do Bral'Il, a quem coube 0 honroso
encargo de tornar realidade esta graodiolla manilesta~io filatellca. Porque consideramos
o cerlame, a que esta destinado certo e brilhante sucesso, muho importante nio apenn
como empreendlmento do mais expresslvo signIficado na vida tilatelica dos dois palses
irmioll, mas ate, oum Ambito maill largo, como iniciativa auspiciosa da qual alguma coisa
de posltivo e utU poder. advir para 0 estreitamento das rela~6ell cuituraia entre 0 Brain
e Portugal.
E-nos muito grato registar que, alem dellte Boletim, tambem 0 oosso querido Presidente, Dr. A . J. de Vasconcelos Carvalho, tem feilo uma intensa e proveit. sa publicidade da LUBRAPl!.X-66. dedicando lhe prkticamente todas 88 SUal BpreciadBs crOnical
dominicais do cDiario de LlsboBIO, onde, no seu estilo flueote, a comprovar 0 domlnio da
materia, tem sublinhB~o os Bspectos fundamentals da cI. a Exposi~ao Luso-BrasHeira••
A. fim de dar aos OOllaoll coos6cios uma informa~io tanto quanto possivel completa
e rapida, distribulmol!l, coojuntamente com 0 nosso 0.° 179 IJunho), exemplarell do primeiro documento emanado da Comiuio conatitulda com 0 objectivo de servir de elo
entre os colecciouadores portugueses e a Comlssio OrgBnlzadora da Exposi~io, asslm
como boletins de inscri~io na LUBRAPEX-66 Por se tratar de esc1arecedor comunicado
olictal, reproduzimos integralmente oestas colunas a citada circular: _... ... . ..... ..!\.

,

.

SecQla VII ac~la

'-

Sob 0 a/to patroc{nio do Governador do Estado da Guonabara, Emba;xador Negrao de Lima. e do Embaixador de Portugal no Bras". va; realisar se de I9 a 27 de Novembro proximos uma Exposifao Filatl/ica Luso-Brad/eira, que se denomznara LUBRAPEX-66.
Esta Exposlfao instalar-se-a no Museu das Artes Modernas do Rio de
Janeiro, onde as colecfiJes estarao abrigadas da Ius solar directa em saliJes
aclimatisados.
Trata-se de um empreendimento que nao tem em vista estabelecer despique entre os colet;C;onadores dos dois paises, mas reuni-Ios em manifestafao de /raterna am;sad" que constituird um bela exemplo internacional nos
dias que atrafJessamos.

SugesUles sabra a
a desenvalver

pala F. P. F.

"

, . "', .
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PAULO M. A. CABOCLO - R. Joaquim TAvora, 534 - Taubate - SP - Brasil.
Lui ~ ALCUBIERRE LAGUNILLA - Setal
Kopoers - Av. Prestes Maia, 893-7. 0 _ S. Paulo
- Bra,,;l.
ALFREDO GUTH - P. O. Box 74 - Ramat-Gan - Israel.
ADEMAR GAIO - Caixa Postal, 680-Campo
Largo - Parana - Brasil .
LAURENT DADDA - 8, Chemin des Terles
- Chaudes - Menton (A-M) - France.
JEAN BOURON - 80, Rue A. Caduc - La
Reole - Gironde - France.
HELENO O. NASCIMENTO - Posta Restante
- Correio - S. Bllrnardo do Campo - Estado
de S. Paulo - Brasil.
NEWTON NEBEL SANTOS - ale do Banco
do Brasil SI A _ Cma Postal, 299 - Santos - SP
- Brasil.

A F. P. F. entidade maxima da
Filatelia portuguesa, e que tem ate
agora lutado com dificuld:ides de
toda a ordem, recebeu um consideravel apoio dos filatelistas, apoio
esse que se traduziu numa inumeravel serie de sugest6es, algumas
talvez de dificil realizacAo, outras
mais realistas e consenta.neas com
as actuais possibilidades.
Teses apresentadas, dos Senho•••
res Miguel Pimentel Saraiva,
Estes endere~oB silo indicados sem c:omproDr. Jorge de Melo Vieira, Jorge Ro- misso nem responsabilidade da DOIISa parte.
gerio Alves Guerreiro e pelo autor
The above addresses are given without any
desta' cr6nica.
obligation or responsibiUly on our part.
Sobre as consequ~ncias que reCes adreEses soot donn6s sans engagement
sultarAo, ainda e cedo para nos pro- ni responsabilile de notre part.
nunciarmos. Alguns meses decor
rerAo antes de se conseguirem os
primeiros resultados positivos, mas e1es cbegarAo, podem as filatelistas
estar cerlos. 0 calor com que as congressistas intervieram nos debates
bem mostTOu quAo grande e 0 interesse dos filatelistas portugueses por
tAo magno ass unto.

*

,..

,.

Passemos As secc6es que podemos denominar nlo chissica.. Foram
as 3.-, 4.- e s.-
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exposit;oes juvenis, e igualmente 0 fomento e a propaganda da Filatelia no meio juvenil, e com especial releva.ncia para os estabelecimentos
de ensino, Liceus, Escolas, Universiriades, e os meios a utilizar para tal.
De salientar urn importante trabalho feilo pelo Sr. Dr. Montenegro
Carneiro sobre um projecto de regulamento, e que estamos certos a F. P. F.
ted. a maxima conveni~ncia em estudar e adoptar, pois que este apresenta,
a par de algumas inova~oes, 0 que de melhor se encontrou naJguns regulamentos estrangeiros devidamente estudados e adaptados ao caso por-

Nao se poupando a esJorfos para conseguir condigna representafao portuguesa, dois categorissados representantes da FilateUa Brasi1eira, hugo Fraccaroli e 0 Almirante Magalltiies Macedo. estiveram em Portugal a esclarlCe,.
os coleccionado,.es portugueses dos objectivos do certame. e a solIcitor a sua
coope,.afao. sendo consequencia dessa vinda a constituifao dos signatarios em
Comissao com 0 objectivo de strtJirem de eto entre os coleccionadores portugueses e a Comissao Organizadora da Exposi~ao.
A ten den do a urgencia em organisar a partlcIPa~an portuguesa, 00 mesmo
tempo que solicitamos a inscrifao de V. Ex." como expositor. juntamos uma
Jollta para este Jim, que agradecemos nos devolva preenc!tida, com a maxima
brevidade, a Jim de permitir a Comisslio Organizadora da L U BR APEX-66
a distr;buifao dos quadros pelos varios inscritos.
o cus/o do alu/!uer de cada um deles serd de Esc. 3 J$oo.
A Comissao Orf!an;zadora desta EX/}(Jsifl1o inclu,ra dois portugueses
no seu juri, dos quais um colaborara na classificafao das colec~oes classicas
expos/as e 0 outro na das tematitas.
Os s;gnatririos ;d obti'lleram da V ARIG 0 transporte lfI'atuito das
colec(oes a expor, bem assim como a redu~a(J do custo das passagens no
mesmo Irojec/o compativel com os acordos lATA, deade que esleja assegu~
ra1a a desloca~a,) dum minimo de vio;antes, para 0 que tamblm pede aos
inll'ressados que entrem em contacto com eles, por intermedio da Federa(ao
Portuguesa de Fila/eUa, de moao a podef'em organizar mais este aspecto da
participa(ao portuguesa na LUBRAPEX·66.
Atendendo a que 0 s1/{niJ'cado real desta grande manifestafao li/aUliea
transcende muito 0 de mais uma exposi(an a junlar a tantas em qtle V. Ex.tem prestigiado a Filatelia Porfuguesa, esperam os signatarios dos seus mais
elevados setltimentos pafrioticos que nao recuse a sua colaborafao a um
aconlecimento sem par na sua historia.
Apresenlamos a V. Ex.- os nossos ma;s respeitosos cumprimentos.

~s

tugu~s.

Urn ponto desse projecto suscitou animada controversia, a saber. se
deveriamos ou nAo adoptar para as exposi~oes juvenis 0 criterio de classifica~llo de competi~Ao com a respectiva diferencia~Ao nos premios. Esta
controversia, de resto, ja tern raizes profundas, pois que, se bem me
recordo, ja ha mais de dois an os foi discutida amig~velmente em letra de
forma, no boletim do Clube dos Galitos} e na qual intervim a favor da
competi~:lo, e 0 nosso amigo Miguel Pimentel Saraiva defendeu 0 criterio
oposto. A Federa~iio competira tomar uma decisAo final, na certeza de
que, seja qual for, sera a melhor e aquela que defended. os interesses dos
jovens coleccionadores.
E aparte a controversia, um bravo para 0 exaustivo trabalho do
Dr Montenegro Carneiro, que mereceu a nossa admira~:1o, e que, fazemos
votos, a Federa~Ao estude com 0 devido carinho.

..

Secolo VI - Estudos
Nesta sec~Ao apresentaram estudos os Srs. Dr. Marcal Correa Nunes,
Dr. Montenegro Carneiro, Cap. Sid6nio Paes, CapitAo Milton Stern, Henrique Mantero e D. Maria Hernandez.
Da importa.ncia desses estudos poder-se-a julgar, quando aparecer a
lume, editado pelo Secretariado do Congresso, 0 livro que os transcreved..
Os trabalhos que decorriam simulta.neamente noutras sec~Oes do Congresso impediram-me, com grande magoa, de comparecer na VI . Sec~Ao .
Os estudos sobre cunhos do
25 reis D. Pedro (Continente) e
D. Luis (Mot;ambique), relevo, apreCot6/ogo PANETTA
sentados,
respectivamente, pelol
Moedas Brasileiras - 1848 a 1966
Srs. Henrique Mantero e Dr. Mon3.- Edi~iio
tenegro Carneiro, prenderam a aten~Ao dos congressistas no mais alto
Panatta FUatena & NumlsmAtica
grau.
Rua Libero Badar6, 509-3.0 andar
Trabalbos como este s6 se poSala 33
dem realizar havendo nAo s6 um
Caixa Postal 5188
tecnicismo cientifico de alto valor,
como igual mente material em abunsAo PAULO
BRASIL
da.ncia. Esperemos que num futuro

earlos 'J>into 'Lr;nciio
Presidente da Federagllo Portuguesa de Filatelia

,

d. ;;.

Je C)1asconcelos earualr.o

Prelidente do Clube

Filat~lico

de Portugal

CRomano ealJe;ra eamara
Delegado da Federac;ilo Portuj:!uesa de Filatelia
junto da Comissllo Tem4tica da F. J. P.

Por gratae notfeiae reel"btdae do Bra-n, de fonte fldedlgoa, podemoll informar delde
jli que 0 Departamento dos Correiol e Telel!;rafol do Brasil aprovou a emiaaiio de um
lelo e de 'am bloeo eomemorativol da LUBRAPEX·66 0 que demoostra a repereussio
que eata promiuora manifl"ata-;iio filattllea elltl'l a ter em terral de Santa Cruz. E 0611
perguntamos: 011 noslloll CTT como colaboram eles no grande evento? Quail as perspectivas por cI'I ?
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Como fllateliltas e portugueses, couscientel dOl nossos deveres, contlnuamos a
convldar e a aconlelhar os noslos con~6~los e leltores a eltpor oa LUBRAPEX 66.
Aguarda·se que a repregenta~ao naclonal seja quantlosa e de qualldade. Requlsitos
euenclals. Para que este louvavel certame sej i, como todos desejaroos, 0 la~o fraternal
entre a Fitatelia das dnas patrias de llnll;ua comum.
Recordamos de noVO qne as In!lcri~6!:s termlnam em 30 de Setembro. Temos de
convlr que a tra~a e 0 arrllnqu~ du participa~6ell projectad811 t!m de ser ac~lerados,
pols 0 telllpo con!ltltut factor multo importante. Como (amos dlzendo, a LUBRAPEX 66
aproxima-se a passos largo e. E continua a ser um assunto oportuno, inevitavel, candentel
No sector fIlat~llco hi ji nma inlclativa u ·l1. que decorre loh os melhores ausp(clos,
que hi-de prodnz:ir resnltados posltlvos. Aproveltemos a oportunldade. Preclaamente
QUill mllmento elll que ae pretende estahelecer um interc~mbio cultural mah ioteoso
com 0 Brun, a qlle no" prendem la~ol lIentillleotais tio antigos e tao profundo". e interesse!! de toda a ordem que nio foram ainda suficientemente equacionados e esplorados.

---------a--------MAIS SOBRE A «LUBRAPEX.66»
o DOIIO co-irmio cSoletim do Clul;le Fllat~lIeo do Brasil. tem sido a Do..a principal fODte de informa~ao DO que se refere a el.- Eltposl~io Filat~lica Luso-Brasileira •.
Aselm, apressamo-Dos a transmitlr aos nossos leltores mals um eco sobre 0 grande certame, inBerto no Q.o ~~ (Juuho) da prestimoll8 revista:

Novos entendimentos foram p,.omovidos entre a Comissao 01'ganisadora
e 0 Director do Museu Nacional de Belas A,.tes, tendo em vista a real,safiio
da «L U BRA P EX» nas dependencias de seu edificto, situado em plena Ave",da Rio Branco. Ficou deliberado que 0 certame sera reallza rlo nao no
3. 0 an Ja,., com? a p,.incipio se pensou. porem no segunio, naquele mtsmo
magn;flco local onde foi efectuada a cBRAPEX 1., em I9J8, que disPlJe d,
Ius {ria, e preserva Lo de luz di,.ecta e tem ventila{:ao adequaJa pa,.a um
museu de pefas ,.a,.as.
Sao t,.es salaes, de 50 X 12 metros, mlJis quatro salas de I2 X I2 metros,
e. car;o seja necessa,.io, poieremos dispor de mais quatro salaes de
10 x 8 metros.
Como se observa, um espiendirlo local, com amplo espafo para se monta,.
uma gran iiosa exposifao. E 0 mais impo1'tante e interessante daquele local
I que em todar; suas paredes permanecerao as telas que ali se acnam expostas, ficando os quairos com os selos a uma distdncia de 2.50 met,.os das
pa1'edes. f01'mando-se, desse modo, um corredor por onde 0 v;s;tante terti a
oportunidade de apreciar granie pa1'te da maravilnosa colecfao de quai,.os

Procure conhecer as condioiles para sua partlcipaOlo na LUBRAPEX-66
- Contacte 0 Clube Fllat611co de Portugal, Apartado 2869, lIsboa
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Das 7 sec~oes do Congresso, algumas podiam classificar-se de chissicas. mas outras. pelo contrario, foram ao encontro do moderno conceito
de filateUa e abordaram pontos da maior importa.ncia, especialmente 0 das
rela~oes entre os filatelistas e as autoridades postais, e 0 da colabora~Ao que aqueles poderiam pres tar para ajudarem a constituir a nova filatelia portuguesa.»
Comecemos por examinar as sec~oes que po:ieremos convencionar de
classicas:

I Secolo - Colecoles temitlcas
- Teses do Sr. Miguel Pimentel Saraiva, do Sr. Joaquim JoAo Neto
Pratas, representante de Angola ao Congresso, e do autor deste artigo.

ConcluslJes desta s6Cfao,'
Pedir l F. P. F. que puhlique um regulamento para exposi~Oes tematicas nacionais ou regionais, no qual se introduzam certos pontos considerados indispensaveis para 0 esclarecimento do expositor quanta ao criterio
que 0 jdri seguiu na classifica~Ao e constitui~Ao dos mesmos jdris, organizacAo de Hstas actualizadas de coleccionadores tematicos que possam
PORTUOAL E UL TRAMAR
fazer parte dos juris, e finalmente
REMESSAS 1 ESCOLHA
criaCAo, dentro da F. P F., de uma
S,lal Iialadal naval' uladal -liD 0'0 O.laanla
comissAo permanente destinada ao
SERIES NOVAS - 40
OIlOORtO
estudo e orienla~Ao dos tematicos
Para pagamento aceito selos usados em
portugueses.
quantidade
Foi igualmente pedi-io ao SePedir tabela de valoriza~io e condi\joes
nhor Ministro do Ultramar que fosse
de TROCA
Domeada uma comisslio para estudo
SANCHO OSORIO
previo das series tematicas do UlT .. It·rone a.08.:IO
tramar, e da qual fb.esse parte pelo
Apartado 13 T2 - LIS BOA - 1
menos um coleccionador tematico
PORTUGAL
do Ultra mar, e se posslvel da provincia em causa.
Selos de Portugal e Ultramar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
II SecOlo - JuYenll
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0
- Teses e comunica~oes dos
material Ctlat6lico
Srs. JOlio de Deus Lopes da Silva,
Edmundo Nunes, j(ilio Gomes da
BASTOS & CAMPOS. L.DA
Cruz, Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo e Dr. Montenegro Carneiro.
R. MARIA ANDRADE,55-Telef.834108
%

Nesta seccAo foi intensamente
estudado um regulamento destinado

LISBOA

(PORTUGAL)
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dentro da orga.nica nacional. Esta interpretaclio era entao completamente
nova e a muitos deveria ter passado por estuita, petulante ou usada.
Realizou-se 0 Congresso e verificou-se que havia, afinal, uma con corda.ncia integral entre os pontos de vista entao expressos, e os que actualmente eram equacionados pelos filatelistas, e inc1usivamente por algumas
das mais altas autoridades portuguesas.
Depois. de se falar nas implicacoes que 0 Congresso traria, dizia-se
nomeadamente:
~U rna das pedras angulares da Filatelia, 0 selo, representa na actual
conjuntura nacional e internacional, mais de urn simples recibo de porte
pago Representa acima de tudo a po~sibilidade de milhoes de seres
bumanos de todas as rae as e credos, trocarem entre 8i urn sem nlimero de
notlcias, conhecimentos e ideias, atraves da palavra esc rita, e como 0 selo
acompanha invariavelmente estas missivas, desaparecem perante ele
quaisquer barreiras politicas, econ6micas ou sociais. Devido a este simples facto, 0 selo passou a constituir uma foreya poderosissima. U ma for~a
que no campo da politica internacional pode ser utilizad
ara esclarecer
uma tomada de posieyao nacional ou urn problema que traga implicaeyoes
alem fronteiras, ou no campo econ6mico pode ser cbamado a catalizar os
esforcos d muitos ' sectores dispersos, tornando conhecidos das grandes
audi~nciasedirectivas de produCao, qualidade de produtos ou atractivos
turisticoSlt.
cO I Congresso Nacional de Filatelia nlio s6 estudara os aspectos
anteriormente focados, como analisara igualmente os problemas especificos da vida filatelica.lt

A SEVERA
RUA

DAI CI'VUS.

BAIR.R.O ALTO

55-17
•

•
LISIO.

Tel.,. SAOO'
•

PORTUGAL

RESTAURANTE TlplCO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT
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do patrimonio do museu, te/as das mais valiosas, de pintores cd/ehres, HOSSOS
e eslrangeiros.
. Sera, assim, uma verdadeira manifeslQ~iio ar/fstica-Ji/a/llica que, ceriamenle, deverd receher a visita de milhares dt' pessoas que poderiio sent,r utna
das mals inleressanles expressoes culturais ja rea/usadas.

---------e---------t

CLUBE FILATELICO DA MADEIRA
Como tem sido largamente divulgado vai reaUzar-se na Primavera de [968, na Ilh.
da Madeira, a VI Exposlelo F'lIatelica Naclonal.
Para que ela resulle em pleno ~xlto, como todos desejamos, necesaario se torn..
portlm, e(ectuar mals uma exposl.;io preparat6ria no fim do ano corrente.
Anim, a IV ExposlQio f"lIatelica do F'uncnal,integrada nas mundialmente fsmolaa Festas do Fim do Ano da Madl'lra, a inaugurar no dla 28 de Dezembro,lerA j' 1mblto
naciooal e constitulrA como qne um ensaio geral da VI ExposlQio F'lIalelica Naciona"
Torna-se, assim, indlspensAvel 0 apoio de lodos os filatelistaa portuguesea espalh.dOli pelo mundo, e com elell coutamos.
NecessArlo ae lorna, tambem, que todoa os Clubell e Sec.,Oell Filattllit'as colaborem
connollCo, enlusiaamando os seus aasociadoa a concorrerem a IV ExposlOio F'ilalellea
do F'u nch al.
Imprescindlvel, ainda. a apoio da Imprensa, da Radio e da Tl'levlsio que, mais uma
vez, estamos certos, nan nos regateario 0 fleu apolo e a sua vallos(sslma colabora.;io.
Contamoa com V. Ex.- a quem, des de ii, apresentamos oa noasos maia profundo.
agradecimentoa.
.
TodoR os intere8!lados poderio solit'itar 0 Regulamento da IV ~xposiOiio F'1I.10Ilea do F'unchal ao Clo.be Filatelico da Madeira, apartado 495, Funchal.
A inscri.,ao termina no dia 81 de Outubro do corrente ano.
Atendendo ao elevadl!ialmo numero de vlsitantes que de todo 0 muudo se deslocam
a Madeira por ocaslao daa FeatB8 do Fim do Ano, tl cODveniente que as reservaa de
quartos em botels e penl'Oes, bem como de
paaugeua de vluda e de rl'gresso, por barco
e aviao, flejam feitaa quanlO antea.
Dominlo, do Socpomento
Tab reservRII poderio lIer fellas di(Mercado Filatelico de Lbboa)
rectamente ou atravtla de qnalquer agenda
de viallena.
Rua do Crucif;xo, 26
Quanto la reservaa de quartos podeTelefone 324891
rio ser feltaa por Intermedlo da Dlrec.;io
do Clube Filatellco da Madeira dellde que
LIS BOA 2 - Portugal
com a devida antecipa.,io tal Ihe seja iollc:itado.
SELOS NAClONAIS
Multo gratos pela colaborac;iio eva E
110110 auxnto que V. Ex.- ae digne d!spenESTRANGEIROS
aar-nos, temos a houra de noa subscrever,
com a maxima consldera.,io,
ALBUNS
De V. Ex.a
E
Mullo atenciosamente,
MATERIAL FlLATELlCO
Pela Dlrec.. io
o Presidente,
Lillta de ofertas em dlatrlbDi~l.o

•
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o 1.° Congre••o Nacional

cnelendo

filatelia ·Luso-Brasileira
No momento em que a efectivaflio da LUBRAPEX-66 i uma b.etil.reatidade, copas de cOl1trtbuir poderosamente para. 0 estrettamento de/lH,ttvO e
e/icas das relafoes luso-brasileiras no seclor /ilatetico, nlio f,ca mal reler 0
que brasileiros (Clube F,laliltco do Brasii) e porlugueses (Clube FJ/a~/tico '
d~ Portugal) lem produsido nesle capitulo da aproxzmaflio e fraterntdade
filaUlica entre os dO iS paises irmlios.
.
.
.
Foi com 0 tituio acima, e nestes termos, que «Brasz! Fllatiltco'llref/ista do nosso querido cong/nere Clube F,latll,co do Brasil- se referiu,
em principios de I96J. dobra comum que trafdmo~ e qf;4e., mau grado . as
contingencias, fomos pondo em pi com resulla-los sat,s/a/or,os. 0 conteudo
deste artigo I actualissimo. Nenhuma frase pareee ler mais de tres anos e
"enltum conceito sorreu 0 mais ieve envelltecimlnto. Vale a pen a rete-Io. E~e
I hoje 0 nosso convidado de honra. Que todos os fdaleUstas sinceramente
empenhados no abrafo luso-brasileiro meditem bem sobre as verdades do
seu tex/o.

o Clube Filat~lIco do Brasil, aqut, e 0
Clube Filat~lico de Portugal, Ill, rellolveram
iniciar um intenllo movlmento pntre os
lIeU!I IIOciol' com a flnalidade de chamar a
lIua atenc;io para 011 seloll dos nossos palsell.
AII"im, como a organ/za\;ilo Jie III val
procurar incentivar 0 coh'cclonfsmo de selos do Brasil, a de cll ef;tll r-m plr-na campanha a favor dos selos de Portugal.
Diversas lniclativas ill fonm lomadas
por nOB. As rev/stas portuguesas foram
colocadall em dr-staque na noslla sede. Em
todoll os nOllsos lel16es IIemanais "ilo fncluldOli lotel de Selol de Porlugal e Ultramar.
Em uma das aulas do Curso de Filalelia
deU-le derotaque elpeclal aos seloa de Portugal, tendo lIido transmitidos detalheB e

INTENSIFIQUE AS SUAS
TROCAS FILATELICAS
servindo-se dos nossos
Anuncios Economicos, a
pre~os muito baratos
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informac;i5es interesSBntee sobre os selos
deste pals. Intensa propaganda eatamoll
fazendo de dlversas modalldadee.
No programa fllatelico semanal da Rlidio
Roquete Pinto uma /rradlac:ilo completa foi
dedicada l filatella e aOIl selos de Portugal.
Elltamos procurando um sOcio para se encaTrr-gar de manter na DOllsa revillta uma
secc;Ao sobre filatelia e selos de Portugal.
Por sogestio do n0880 sOcio M. F. da
Silva Cravo, envillmoll ao (lube Filatelico
de Portugal uma boa quantidade de selos
do Brasil, especialmente comemorativol t
para "er distrlbufda gratuitamente a quem
tenha intereue.
A lIua sogestio foi acompanhada por
interessante lote de s~los do Brallil. OutrOll
sO('/os sr-~uiram 0 s~u exemplo e asslm 0
(lube pOdr- man dar um lote bem numeroso
ao Crube FiJatellco de Portugal para a sua
distribul\;io gratuita.
Outras inielativBfI IOeriio tomadas e oportunamente serilo divulgadas.
Os seloe de Portngal e Ultra mar Bio
procurados em toda a parte e gozam de um
prestlglo multo forte. Numero88s slio as
boas colec~6r-s deste pall' que t~m conqulstado altos premiol em expolll\;6ell internaclonals. A Bua valoriza .. ilo e constante, 0
que vem demonstrar a eua intenlll procura

de FilCllelia
•

I

Pelo
Dr. ROMANO CALDEIRA CAMARA

I

o cBoletim do Clube Filatelico de Portugal'll olio podia mant~r-se
albt"io ao grande acontecimento filatelico que foi 0 I Coogresso NaclOnal
de Filatelia.
A pedido do ilustre Presidente do Clube Filatelico de Portugal,
Dr. Vasconcelos Carvalbo, elaboramos uma sumula dos problemas abordados no Congresso t das sugestoes feitas durante os debates, e das conclusoes dos mesmos.
Os filatelistas portugueses tem a obriga~lio, diria mesmo, 0 indeclinavel dever de se manterem informados dos trabalhos realizados.
DE PORTUGAL. ULFoi dito e repetido, nas sessoes
TRAMI\R E KSTRANG"IRIl. CLASSICOS,
de abertura e de encerramento, que
SERIES, ETC.
o Congresso pretendia a upilio dos
para COMPRA OU VENDA
filatelistas portugueses, e que todos
Consulfe a coso
foram convidados a participarem
nt"le com os seus trabalbos e as
H. SANTOS VIEGAS
suas sugestoes Garantes destas norR. 1.0 de Dezembro 45-3. 0
mas e desta linha de conduta estaTelefone 35852 LISBOA
yam os componentes da Comissao
Executiva do Congresso, ~ qual tive
e nOB grandes leil6es reBJizados em Nova
a honra de pertencer.
lorquf', Londres e Paris as suas cota~6es
Equacionadas estas linbas inU~m 8umenlado sr-guidllmente.
NOs, que temos alinidadee em todos os
dispensa veis, vamos abordar e anasentidos com todas as coisa8 de Portugal,
lisar detalbadamente os trabalhos
devemos tambem manter e cullivar conslante Interesse para os 8elos dene pais. do Congresso.

SELOS

,
I.

Sempre tivemos numerOS08 coleccionadoreB de selos de Portugal, alguns dos quais
com coujuntos de grande destaque. Infelizmente, 0 tempo levou enos privon destell elemf'Dtos, e agora temos a obrlga\;iio
de lazer um inteuso movimento com a finaIIdade de recompor 0 quadro de coleccloDadorell e interessados nos selos de Portugal.
Silo s~los dos mals interesaantes, bouitoe e valiosos que exfstem no mundo ..•
e Portugal e nossa 8egunda Plitria.

Da nota Introduct6rla aD Congresso
Ha ja um ana de dista.ncia, escrevemos, na nota introduct6ria ao
Congresso, algumas palavras que
davam uma ideia dos objectivos do
mesmo, e do que deveria ser 0 en"
quadramento da Filatelia portuguesa
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dentro da orga.nica nacional. Esta interpretaclio era entao completamente
nova e a muitos deveria ter passado por estuita, petulante ou usada.
Realizou-se 0 Congresso e verificou-se que havia, afinal, uma con corda.ncia integral entre os pontos de vista entao expressos, e os que actualmente eram equacionados pelos filatelistas, e inc1usivamente por algumas
das mais altas autoridades portuguesas.
Depois. de se falar nas implicacoes que 0 Congresso traria, dizia-se
nomeadamente:
~U rna das pedras angulares da Filatelia, 0 selo, representa na actual
conjuntura nacional e internacional, mais de urn simples recibo de porte
pago Representa acima de tudo a po~sibilidade de milhoes de seres
bumanos de todas as rae as e credos, trocarem entre 8i urn sem nlimero de
notlcias, conhecimentos e ideias, atraves da palavra esc rita, e como 0 selo
acompanha invariavelmente estas missivas, desaparecem perante ele
quaisquer barreiras politicas, econ6micas ou sociais. Devido a este simples facto, 0 selo passou a constituir uma foreya poderosissima. U ma for~a
que no campo da politica internacional pode ser utilizad
ara esclarecer
uma tomada de posieyao nacional ou urn problema que traga implicaeyoes
alem fronteiras, ou no campo econ6mico pode ser cbamado a catalizar os
esforcos d muitos ' sectores dispersos, tornando conhecidos das grandes
audi~nciasedirectivas de produCao, qualidade de produtos ou atractivos
turisticoSlt.
cO I Congresso Nacional de Filatelia nlio s6 estudara os aspectos
anteriormente focados, como analisara igualmente os problemas especificos da vida filatelica.lt
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do patrimonio do museu, te/as das mais valiosas, de pintores cd/ehres, HOSSOS
e eslrangeiros.
. Sera, assim, uma verdadeira manifeslQ~iio ar/fstica-Ji/a/llica que, ceriamenle, deverd receher a visita de milhares dt' pessoas que poderiio sent,r utna
das mals inleressanles expressoes culturais ja rea/usadas.

---------e---------t

CLUBE FILATELICO DA MADEIRA
Como tem sido largamente divulgado vai reaUzar-se na Primavera de [968, na Ilh.
da Madeira, a VI Exposlelo F'lIatelica Naclonal.
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naciooal e constitulrA como qne um ensaio geral da VI ExposlQio F'lIalelica Naciona"
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Como fllateliltas e portugueses, couscientel dOl nossos deveres, contlnuamos a
convldar e a aconlelhar os noslos con~6~los e leltores a eltpor oa LUBRAPEX 66.
Aguarda·se que a repregenta~ao naclonal seja quantlosa e de qualldade. Requlsitos
euenclals. Para que este louvavel certame sej i, como todos desejaroos, 0 la~o fraternal
entre a Fitatelia das dnas patrias de llnll;ua comum.
Recordamos de noVO qne as In!lcri~6!:s termlnam em 30 de Setembro. Temos de
convlr que a tra~a e 0 arrllnqu~ du participa~6ell projectad811 t!m de ser ac~lerados,
pols 0 telllpo con!ltltut factor multo importante. Como (amos dlzendo, a LUBRAPEX 66
aproxima-se a passos largo e. E continua a ser um assunto oportuno, inevitavel, candentel
No sector fIlat~llco hi ji nma inlclativa u ·l1. que decorre loh os melhores ausp(clos,
que hi-de prodnz:ir resnltados posltlvos. Aproveltemos a oportunldade. Preclaamente
QUill mllmento elll que ae pretende estahelecer um interc~mbio cultural mah ioteoso
com 0 Brun, a qlle no" prendem la~ol lIentillleotais tio antigos e tao profundo". e interesse!! de toda a ordem que nio foram ainda suficientemente equacionados e esplorados.

---------a--------MAIS SOBRE A «LUBRAPEX.66»
o DOIIO co-irmio cSoletim do Clul;le Fllat~lIeo do Brasil. tem sido a Do..a principal fODte de informa~ao DO que se refere a el.- Eltposl~io Filat~lica Luso-Brasileira •.
Aselm, apressamo-Dos a transmitlr aos nossos leltores mals um eco sobre 0 grande certame, inBerto no Q.o ~~ (Juuho) da prestimoll8 revista:

Novos entendimentos foram p,.omovidos entre a Comissao 01'ganisadora
e 0 Director do Museu Nacional de Belas A,.tes, tendo em vista a real,safiio
da «L U BRA P EX» nas dependencias de seu edificto, situado em plena Ave",da Rio Branco. Ficou deliberado que 0 certame sera reallza rlo nao no
3. 0 an Ja,., com? a p,.incipio se pensou. porem no segunio, naquele mtsmo
magn;flco local onde foi efectuada a cBRAPEX 1., em I9J8, que disPlJe d,
Ius {ria, e preserva Lo de luz di,.ecta e tem ventila{:ao adequaJa pa,.a um
museu de pefas ,.a,.as.
Sao t,.es salaes, de 50 X 12 metros, mlJis quatro salas de I2 X I2 metros,
e. car;o seja necessa,.io, poieremos dispor de mais quatro salaes de
10 x 8 metros.
Como se observa, um espiendirlo local, com amplo espafo para se monta,.
uma gran iiosa exposifao. E 0 mais impo1'tante e interessante daquele local
I que em todar; suas paredes permanecerao as telas que ali se acnam expostas, ficando os quairos com os selos a uma distdncia de 2.50 met,.os das
pa1'edes. f01'mando-se, desse modo, um corredor por onde 0 v;s;tante terti a
oportunidade de apreciar granie pa1'te da maravilnosa colecfao de quai,.os

Procure conhecer as condioiles para sua partlcipaOlo na LUBRAPEX-66
- Contacte 0 Clube Fllat611co de Portugal, Apartado 2869, lIsboa
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Das 7 sec~oes do Congresso, algumas podiam classificar-se de chissicas. mas outras. pelo contrario, foram ao encontro do moderno conceito
de filateUa e abordaram pontos da maior importa.ncia, especialmente 0 das
rela~oes entre os filatelistas e as autoridades postais, e 0 da colabora~Ao que aqueles poderiam pres tar para ajudarem a constituir a nova filatelia portuguesa.»
Comecemos por examinar as sec~oes que po:ieremos convencionar de
classicas:

I Secolo - Colecoles temitlcas
- Teses do Sr. Miguel Pimentel Saraiva, do Sr. Joaquim JoAo Neto
Pratas, representante de Angola ao Congresso, e do autor deste artigo.

ConcluslJes desta s6Cfao,'
Pedir l F. P. F. que puhlique um regulamento para exposi~Oes tematicas nacionais ou regionais, no qual se introduzam certos pontos considerados indispensaveis para 0 esclarecimento do expositor quanta ao criterio
que 0 jdri seguiu na classifica~Ao e constitui~Ao dos mesmos jdris, organizacAo de Hstas actualizadas de coleccionadores tematicos que possam
PORTUOAL E UL TRAMAR
fazer parte dos juris, e finalmente
REMESSAS 1 ESCOLHA
criaCAo, dentro da F. P F., de uma
S,lal Iialadal naval' uladal -liD 0'0 O.laanla
comissAo permanente destinada ao
SERIES NOVAS - 40
OIlOORtO
estudo e orienla~Ao dos tematicos
Para pagamento aceito selos usados em
portugueses.
quantidade
Foi igualmente pedi-io ao SePedir tabela de valoriza~io e condi\joes
nhor Ministro do Ultramar que fosse
de TROCA
Domeada uma comisslio para estudo
SANCHO OSORIO
previo das series tematicas do UlT .. It·rone a.08.:IO
tramar, e da qual fb.esse parte pelo
Apartado 13 T2 - LIS BOA - 1
menos um coleccionador tematico
PORTUGAL
do Ultra mar, e se posslvel da provincia em causa.
Selos de Portugal e Ultramar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
II SecOlo - JuYenll
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0
- Teses e comunica~oes dos
material Ctlat6lico
Srs. JOlio de Deus Lopes da Silva,
Edmundo Nunes, j(ilio Gomes da
BASTOS & CAMPOS. L.DA
Cruz, Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo e Dr. Montenegro Carneiro.
R. MARIA ANDRADE,55-Telef.834108
%

Nesta seccAo foi intensamente
estudado um regulamento destinado

LISBOA

(PORTUGAL)
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exposit;oes juvenis, e igualmente 0 fomento e a propaganda da Filatelia no meio juvenil, e com especial releva.ncia para os estabelecimentos
de ensino, Liceus, Escolas, Universiriades, e os meios a utilizar para tal.
De salientar urn importante trabalho feilo pelo Sr. Dr. Montenegro
Carneiro sobre um projecto de regulamento, e que estamos certos a F. P. F.
ted. a maxima conveni~ncia em estudar e adoptar, pois que este apresenta,
a par de algumas inova~oes, 0 que de melhor se encontrou naJguns regulamentos estrangeiros devidamente estudados e adaptados ao caso por-

Nao se poupando a esJorfos para conseguir condigna representafao portuguesa, dois categorissados representantes da FilateUa Brasi1eira, hugo Fraccaroli e 0 Almirante Magalltiies Macedo. estiveram em Portugal a esclarlCe,.
os coleccionado,.es portugueses dos objectivos do certame. e a solIcitor a sua
coope,.afao. sendo consequencia dessa vinda a constituifao dos signatarios em
Comissao com 0 objectivo de strtJirem de eto entre os coleccionadores portugueses e a Comissao Organizadora da Exposi~ao.
A ten den do a urgencia em organisar a partlcIPa~an portuguesa, 00 mesmo
tempo que solicitamos a inscrifao de V. Ex." como expositor. juntamos uma
Jollta para este Jim, que agradecemos nos devolva preenc!tida, com a maxima
brevidade, a Jim de permitir a Comisslio Organizadora da L U BR APEX-66
a distr;buifao dos quadros pelos varios inscritos.
o cus/o do alu/!uer de cada um deles serd de Esc. 3 J$oo.
A Comissao Orf!an;zadora desta EX/}(Jsifl1o inclu,ra dois portugueses
no seu juri, dos quais um colaborara na classificafao das colec~oes classicas
expos/as e 0 outro na das tematitas.
Os s;gnatririos ;d obti'lleram da V ARIG 0 transporte lfI'atuito das
colec(oes a expor, bem assim como a redu~a(J do custo das passagens no
mesmo Irojec/o compativel com os acordos lATA, deade que esleja assegu~
ra1a a desloca~a,) dum minimo de vio;antes, para 0 que tamblm pede aos
inll'ressados que entrem em contacto com eles, por intermedio da Federa(ao
Portuguesa de Fila/eUa, de moao a podef'em organizar mais este aspecto da
participa(ao portuguesa na LUBRAPEX·66.
Atendendo a que 0 s1/{niJ'cado real desta grande manifestafao li/aUliea
transcende muito 0 de mais uma exposi(an a junlar a tantas em qtle V. Ex.tem prestigiado a Filatelia Porfuguesa, esperam os signatarios dos seus mais
elevados setltimentos pafrioticos que nao recuse a sua colaborafao a um
aconlecimento sem par na sua historia.
Apresenlamos a V. Ex.- os nossos ma;s respeitosos cumprimentos.

~s

tugu~s.

Urn ponto desse projecto suscitou animada controversia, a saber. se
deveriamos ou nAo adoptar para as exposi~oes juvenis 0 criterio de classifica~llo de competi~Ao com a respectiva diferencia~Ao nos premios. Esta
controversia, de resto, ja tern raizes profundas, pois que, se bem me
recordo, ja ha mais de dois an os foi discutida amig~velmente em letra de
forma, no boletim do Clube dos Galitos} e na qual intervim a favor da
competi~:lo, e 0 nosso amigo Miguel Pimentel Saraiva defendeu 0 criterio
oposto. A Federa~iio competira tomar uma decisAo final, na certeza de
que, seja qual for, sera a melhor e aquela que defended. os interesses dos
jovens coleccionadores.
E aparte a controversia, um bravo para 0 exaustivo trabalho do
Dr Montenegro Carneiro, que mereceu a nossa admira~:1o, e que, fazemos
votos, a Federa~Ao estude com 0 devido carinho.

..

Secolo VI - Estudos
Nesta sec~Ao apresentaram estudos os Srs. Dr. Marcal Correa Nunes,
Dr. Montenegro Carneiro, Cap. Sid6nio Paes, CapitAo Milton Stern, Henrique Mantero e D. Maria Hernandez.
Da importa.ncia desses estudos poder-se-a julgar, quando aparecer a
lume, editado pelo Secretariado do Congresso, 0 livro que os transcreved..
Os trabalhos que decorriam simulta.neamente noutras sec~Oes do Congresso impediram-me, com grande magoa, de comparecer na VI . Sec~Ao .
Os estudos sobre cunhos do
25 reis D. Pedro (Continente) e
D. Luis (Mot;ambique), relevo, apreCot6/ogo PANETTA
sentados,
respectivamente, pelol
Moedas Brasileiras - 1848 a 1966
Srs. Henrique Mantero e Dr. Mon3.- Edi~iio
tenegro Carneiro, prenderam a aten~Ao dos congressistas no mais alto
Panatta FUatena & NumlsmAtica
grau.
Rua Libero Badar6, 509-3.0 andar
Trabalbos como este s6 se poSala 33
dem realizar havendo nAo s6 um
Caixa Postal 5188
tecnicismo cientifico de alto valor,
como igual mente material em abunsAo PAULO
BRASIL
da.ncia. Esperemos que num futuro

earlos 'J>into 'Lr;nciio
Presidente da Federagllo Portuguesa de Filatelia

,

d. ;;.

Je C)1asconcelos earualr.o

Prelidente do Clube

Filat~lico

de Portugal

CRomano ealJe;ra eamara
Delegado da Federac;ilo Portuj:!uesa de Filatelia
junto da Comissllo Tem4tica da F. J. P.

Por gratae notfeiae reel"btdae do Bra-n, de fonte fldedlgoa, podemoll informar delde
jli que 0 Departamento dos Correiol e Telel!;rafol do Brasil aprovou a emiaaiio de um
lelo e de 'am bloeo eomemorativol da LUBRAPEX·66 0 que demoostra a repereussio
que eata promiuora manifl"ata-;iio filattllea elltl'l a ter em terral de Santa Cruz. E 0611
perguntamos: 011 noslloll CTT como colaboram eles no grande evento? Quail as perspectivas por cI'I ?
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EXPOSIC;OES

pr6ximo, e quando dizemos pr6ximo
pensa-se em 3, 4 anos), aparecam as
indispensaveis complementos, da 10calizacAo dos varios cunhos nas respectivas folhas. Mas quem tera as
necessarios blocos e tiras? Quanto
mais tarde se completar esse estudo,
mais dificil, se nAo impossivel, se
torn a, porquanto as peeas filatelicas
vAo rareando e desaparecendo na
Escrevem-nos varios coleccionadores que prevoragem do tempo.
tendem relacionar-se com coleccionadoreil portu-

SOLICITAM
TROCAS

EXPOSI~AO FILA'~lICA LUSO.BRASILEIRA
c

LUBRAPEX-66,.

(Rio de Janeiro} I9 a 27 de Novembro de I966)

gueses, entre eles:

Conlorme temos vindo a anunciar desde 0 n.O 177 desta Revista, ou seja hi cinco
meses, apontando objectivos e forn~cendo informa!;6es ollclals dt: interesse pratico, vai
reallzar-se no HiD de Janeiro, entre 19 e 37 de Novembro prOximo, a l.a Exposi~io Luso-Brasileira c LUBHAPEX 66 •.
Cobboramos, sssim, da forma objectiva e valida qne nos compete, na parte respeitante a Portugal Continental, Insular e Ultramarino - unde temos uma enorme audil:ncia
- com 0 nosso estimado congenere Llube Filatelico do Bral'Il, a quem coube 0 honroso
encargo de tornar realidade esta graodiolla manilesta~io filatellca. Porque consideramos
o cerlame, a que esta destinado certo e brilhante sucesso, muho importante nio apenn
como empreendlmento do mais expresslvo signIficado na vida tilatelica dos dois palses
irmioll, mas ate, oum Ambito maill largo, como iniciativa auspiciosa da qual alguma coisa
de posltivo e utU poder. advir para 0 estreitamento das rela~6ell cuituraia entre 0 Brain
e Portugal.
E-nos muito grato registar que, alem dellte Boletim, tambem 0 oosso querido Presidente, Dr. A . J. de Vasconcelos Carvalho, tem feilo uma intensa e proveit. sa publicidade da LUBRAPl!.X-66. dedicando lhe prkticamente todas 88 SUal BpreciadBs crOnical
dominicais do cDiario de LlsboBIO, onde, no seu estilo flueote, a comprovar 0 domlnio da
materia, tem sublinhB~o os Bspectos fundamentals da cI. a Exposi~ao Luso-BrasHeira••
A. fim de dar aos OOllaoll coos6cios uma informa~io tanto quanto possivel completa
e rapida, distribulmol!l, coojuntamente com 0 nosso 0.° 179 IJunho), exemplarell do primeiro documento emanado da Comiuio conatitulda com 0 objectivo de servir de elo
entre os colecciouadores portugueses e a Comlssio OrgBnlzadora da Exposi~io, asslm
como boletins de inscri~io na LUBRAPEX-66 Por se tratar de esc1arecedor comunicado
olictal, reproduzimos integralmente oestas colunas a citada circular: _... ... . ..... ..!\.

,

.

SecQla VII ac~la

'-

Sob 0 a/to patroc{nio do Governador do Estado da Guonabara, Emba;xador Negrao de Lima. e do Embaixador de Portugal no Bras". va; realisar se de I9 a 27 de Novembro proximos uma Exposifao Filatl/ica Luso-Brad/eira, que se denomznara LUBRAPEX-66.
Esta Exposlfao instalar-se-a no Museu das Artes Modernas do Rio de
Janeiro, onde as colecfiJes estarao abrigadas da Ius solar directa em saliJes
aclimatisados.
Trata-se de um empreendimento que nao tem em vista estabelecer despique entre os colet;C;onadores dos dois paises, mas reuni-Ios em manifestafao de /raterna am;sad" que constituird um bela exemplo internacional nos
dias que atrafJessamos.

SugesUles sabra a
a desenvalver

pala F. P. F.

"

, . "', .
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PAULO M. A. CABOCLO - R. Joaquim TAvora, 534 - Taubate - SP - Brasil.
Lui ~ ALCUBIERRE LAGUNILLA - Setal
Kopoers - Av. Prestes Maia, 893-7. 0 _ S. Paulo
- Bra,,;l.
ALFREDO GUTH - P. O. Box 74 - Ramat-Gan - Israel.
ADEMAR GAIO - Caixa Postal, 680-Campo
Largo - Parana - Brasil .
LAURENT DADDA - 8, Chemin des Terles
- Chaudes - Menton (A-M) - France.
JEAN BOURON - 80, Rue A. Caduc - La
Reole - Gironde - France.
HELENO O. NASCIMENTO - Posta Restante
- Correio - S. Bllrnardo do Campo - Estado
de S. Paulo - Brasil.
NEWTON NEBEL SANTOS - ale do Banco
do Brasil SI A _ Cma Postal, 299 - Santos - SP
- Brasil.

A F. P. F. entidade maxima da
Filatelia portuguesa, e que tem ate
agora lutado com dificuld:ides de
toda a ordem, recebeu um consideravel apoio dos filatelistas, apoio
esse que se traduziu numa inumeravel serie de sugest6es, algumas
talvez de dificil realizacAo, outras
mais realistas e consenta.neas com
as actuais possibilidades.
Teses apresentadas, dos Senho•••
res Miguel Pimentel Saraiva,
Estes endere~oB silo indicados sem c:omproDr. Jorge de Melo Vieira, Jorge Ro- misso nem responsabilidade da DOIISa parte.
gerio Alves Guerreiro e pelo autor
The above addresses are given without any
desta' cr6nica.
obligation or responsibiUly on our part.
Sobre as consequ~ncias que reCes adreEses soot donn6s sans engagement
sultarAo, ainda e cedo para nos pro- ni responsabilile de notre part.
nunciarmos. Alguns meses decor
rerAo antes de se conseguirem os
primeiros resultados positivos, mas e1es cbegarAo, podem as filatelistas
estar cerlos. 0 calor com que as congressistas intervieram nos debates
bem mostTOu quAo grande e 0 interesse dos filatelistas portugueses por
tAo magno ass unto.

*

,..

,.

Passemos As secc6es que podemos denominar nlo chissica.. Foram
as 3.-, 4.- e s.-
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posta!. que VV. Ex. al podem
ter a maior utilidade para 0 instituto emissor - para a Administra(MR. CORK)
~ao dos Correios - e e ai, nesse
campo, que a Administrat;Ao dos
WELCOMES you at
Correios precisa da vossa colaboraCASA
DAS
~lio: porque quem sente essas quatro virtudes slio VV. Ex aa nlio e 0
CORTI~AS
servi~o dos Correios, nem as uten(Cork House)
tes postais desinteressados da
MI:TROPOLIS
Filatelia.
Sirva esta pequena afirm a ClIo,
(Mrs. Cork's souvenir
shop)
portanto, de fecho ao vosso Congresso.
NAo conheco suficienteEXPORTERS
mente as conclusoes a que chegaMomb.r of Pa.lugu •••
RETAILERS
Ch.mbu
af
Comm.,oa
ram, apenas ouvi Ie-las em resumo
4
B
Rua
o.
Elcol.
PolltllcnlCI - 8 -10
neste momento. Tenho, porem, 0
Tal.tonl 32 fiB 1i8
maior empenho em lhes fazer saber
Tllellram •• : ISOLAN rES
que serAo estudadas com todo 0
L_ISBON - PORTUGAL
cuidado e executadas na medida do
WONDERfUL COLLECTION
pC\ssiveL Pelo que se refere ao EsOF CORK aPEGIAlTlES
tatuto do Selo, eu acrescentaria
aMERICAN EXPREII CREOIT CAROl HOIOURED HERE
ainda uma palavra.
Esse diploma foi elaborado ha
~.
"
bastantes anos, mais precisamente em 1946 Ct~cunsta.nclas va~las, porem,
adiaram a sua promulga<;llo ate ao ano de 59 e ]a ~assaram malS sete anos.
Estamos assim a 20 anos da concepcllo e e pe-rfettamente natural que ele
possa ter hoie caracteristicas que nAo correspondam as necessidades do
tempo. De resto, uma fun<;llo fundamental do Governo e a de. actualizar
as leis n110 as debar envelhecer e desadaptarem-se das necessldades que
procur~m cobrir. Temos por isso 0 mai~r enlpenho - e fa-Io-emos com
muito interesse - em proceder a essa revlslio. Espero que as vossas conclusoes nos deem aso a empreender 0 estudo imediatamente.
Minhas Senhoras e meus Senhores, nAo sei se falei muito tempo, tenho
a impressllo que sim, mas 0 tema achei-o interessant~. NAo sei se lhes
disse novidades, porque nao estou ao facto, como deVla estar talvez, dOB
porrnenores e das bases da ~ilatelia. Se consf'gu~ s~r de alguma forma
litil, se a no<;Ao que lhes del, das quatro caractenstlcas do selo fo~a do
a.mbito postal e de que e nesses quatro pont~s que a colaboraCAo flIate- .
listas-emissor e preciosa, entllo a meu tempo fOI bern empregado e resta-me
agradecer-lhes 0 terem-me escutado com tanta aten<;llo. Muho obrigado.
servi~o

Secolo III - Correios de Portugal
Esta sec~!o estava naturalmente indicada a chamar todos os dirigentes fllatelicos a li~a. Sobre 0 Estatuto do Selo quanto iii se tera. escrito?
Eminentes filatelistas deveriam ter comparecido, para Com a sua ciencia,
o seu sdber profundo e a sua experiencia, nos aconselharem, nos indicarem 0 melhor caminho a seguir. Pode ser que hajam bern fundadas razoes
para tais ausencias, contudo nAo as conhecemos.
S6 duas teses apareceram nesta sec~a.o. mas apesar de serem duas
tiveram a honra de serem anali adas e criticadas (construtivamente, diga-se
desde ja) pelo maior amigo dos filatelistas portugueses, e que, sem ser
sequer paradoxalmente cOleccionador ou filatel.i~ta, t~m largamente im~u!
sionado a Filatelia portuguesa. E ele, como ]a multos devem ter antvlnhado,o Eng. Mdnuel G. Grac~, I:?irector dos Servit;os IDdustriai~ dos CTT.
Da sua analise serena e ob]~ct1va as teses apresentadas, radlcou-se no
espirito dos congressistas presente~ que algu rna coisa de ve~d.adeiramente
representativo e Utit para a Filateha portuguesa se consegulrta no futuro.
Dois dias depois, na sessllo de encerramento. Sua Ex.a 0 Sr. MIDistro
das Comunica~oes, numa analise magistral as relat;oes entre os fllatelistas
e os servit;os oficiais, prometeu que se faria a revisAo do Estatuto do Selo~
Estava ganha uma grande batalha.
Os pontos mais salientes sug-eridos nas duas. t.eses apresentadas pelo
autor deste artigo e pelo Sr Dr. Jorge de Melo VieIra, e que foram transmitidos as entidades oficiais foram :
a) no sentido da cODveniencia da revislIo do Estatuto do Selo, com
especial relevo para a composi~a.o da Comissao 1:"ilatelica Nacional, e ele-
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uma actividade econ6mica que nlo e desprezavel. E uma fonte de divisas
para cad a pais. Da trabalho aqueles que 0 produzem. Exige investimentos industriais nas artes graficas. Ha portanto urn beneficio econ6mico
que deriva do selo, mesmo que nlo consideremos as outras condi'roes, as
outras virtudes, que antecedem esta.
Finalmente, e sob 0 aspecto politico, 0 selo, com a expansAo enorme
que tern pelo mundo todo nas correspondencias em que 0 vamos apor,
constitui uma informac;:ao, uma maneira de dar a conhecer 0 PaiS, eu diria
mesmo de fazer propaganda do PaiS. Sem duvida nenhuma que sob esse
ponto de vista polnico, temos de reconhecer ao selo, nao so 0 valor de
instrumento politico, mas tambem um certo valor economico, porque ao
dar a conbecer 0 Pdis, aO"chamar a atencllo para ele, provoca 0 desejo de
o conhecer e portanto e adjuvante das correntes turisticas como, alias, foi
aqui indicado.
Ets portanto os quatro ponto!;!, as quatro virtudes do selo que eu
como membro do Governo, juJgo que se the devem distinguir e sobre as
quais eu diria, que n6s, emissores de selos, precisamos da vossa colaboraello. E e com esta afirmaC:io que fecho as minhas despretensiosas
palavras.
Se, no aspecto funcional, nAo e facil que VV. Ex 38 nos tragam muitas
ideias enos levem a fazer urn selo puramente filatelico e pouco postal,
pelo contrario, e nessas quatro virtudes do selo, que ja. sao exteriores ao

mentos cOJDPonenies da mes.ma, filatelistas e representantes da F. P . F.
Quanto a este ultimo ponto,
ainda nos lem bramos de urn artigo
ja. ha varios anos publicado pelo
Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, em
que este chamava a atenr;ao para a
flagrante injustiea cometida para
Com a

1.

0

de Dezembro,

101-3.° -

Secolo IV - Propaganda Naelonal
Turrstlca e Cultural atraves
dos Selos e Carlmbos
Nesta seccAo, muitas foram as
teses apresentadas, e bastara indicar os titulos, para se avaliar da
sua im porta.ncia e das im plicacoes
que podera acarretar, no futuIo, a
adopc:lo das varias sugestoes preconizadas.

Telef. 32151<4 - LIS BOA - 2

A NOSSA GRANDE ESPECIALIDADB

SI:LOS 01: 1000 0

MUNDO PARA 10DOS OS 1l:MAS

Expoai9ilo permaneote de ael08 em 15 vitrioaa,
00 atrio do r611-do-cbAo e DO 3.0 aodar (eh:vador)

BXBCU9Ao RAplOA

DB PBOIDOS POR CORRBSPONDSNCIA

COMPRA -

VBNDA

NOVOS SELOS
P.DHT U GAL
EmiliAo comemorltlva da Inaugur'Vla
da Ponte Salazar

(Reproduolo autorlzada palo. CTT)

Os selos, cujo desenho ~ da lutoria do
piotor Ant6oio Nones de Almeida, t~m 88
dimen5i5ea de 34.5 x 25.4 mm . Com preen·
dendo a sr-rrilhs, com deoteado, 13,5.
011 trabalholl de impressio lorllm executados, em off-set, pela Casa da Moeda.
o plano de emissiio ~ 0 lIeguinle :
1$00

tiragem

2$30

»
»
•
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TUDO PARA FILATELIA
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR

F. P. F.

PORTUGAL

b) Igualmente foi sugerido pelo
Congresso as entidades oficiais, e
este e urn ponto de extrema imporla.ncia, a nosso ver, a inclus:io de
urn representante da Filatelia na
SecC:io Executiva da C. F. ~.

CASA A. MOLDER
Rua

CLUBE FILA TeLl CO DE

l

Assim, tivemos as seguintes
teses:
- cFilatelia e Turismo:t, pelo
Dr. Montenegro Carneiro.

<4$3 0

.

9000000
1000000
1 .000000
1 .000000

Foi marcada a data de 6 ce Agosto de
1966 para 0 1.° dia da circulac;iio dellts
em iuiio, tendo 011 CTT editado um lIobrellcrilo alusivo.

- cActualmente 0 Selo Postal
nlo serve apenas para franquear correspondencia:t, pelo Dr. Antonio de
Almeida Figueiredo.
- «A marcacAo das correspond~ncias em Mocambique:t, pelo Sr. Jorge
Luis P. Fernandes, representante de Mocambique ao Congresso.

- .0 Turismo portugues e a Filatelia:t e
- cA Filatelia e a reposiclo das nossas verdades hist6ricas alem fronteiras:t, pelo autor deste artigo.
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Sacolo V - A Fllatelia a os 6rglos Informatlvos

s:lo. Por isso, tudo que constitua
diversllo e para 0 bomem dum exVERSO MEXIC01968
traordinario valor. 0 selo e uma
RIMINI (IT ALIA)
di vers:lo de alta rep rod u ti vidade
ExpollVlo
Fllat611ca 'nternaclonal
social, sobretudo se pensarmos que
OLlMP'ADAS
E DE8PORTO
pode ser utilizado dessa forma por
todas as idades e com urn prazer que
Comissdrio para Portugal:
n:lo se pode «a priori» reconhecer
H. MANTERO
como aumentando au diminuindo
Pra~a da Alegria, S8-2. o-A
com a idade. Isso depende dos ternLlSBOA
peramentos, do entusiasmo da pessoa em causa. Portanto 0 selo tern
urn elevado poder de criar bem-estar social, de encber boras de 6cio e de
as encber de forma psicologicamente util, porque torna as espiritos mais
tranqullos, nao os induz a actos violentos, a atitud'es extremistas, como
n6s sabemos muito bern varias diversoes de boje sao capazes de fazer.
Em segundo lugar 0 selo e urn veiculo de instru~ao muito moderado
mas e, sobretudo, urn excitador de instrutya.o.
Com efeito, seja 0 selo comemorativo, evocativo dum acontecimento
recente ou passado, enalte~a ele figuras, factos presentes ou passados,
obras, a bomens, nll0 ba duvida nenbuma de que, na grande maioria dos
casos, induz ao estudo. Induz a compreender.
Por que e que aparece esta figura? Por que e que se comemora tal
obra, tal feito?
E 0 seu campo e perfeitamente gera1: do os vultos do passado e
actuais; s110 as obras do passado e do presente; s110 as cria~Oes nada materiais, como por exemplo 0 novo Codigo Civil, que sera objecto de urn
selo a emitir no pr6ximo ano de 1967. Este conteudo de instru~llo que
tem 0 selo, leva-me a cIassifica-Io como, sobretudo, excitador de instru~llo,
excitador de estudo. De resto todos n6s sabemos que existem dicionarios-encicIopedias em que os selos do tratados sob esses pontos de vista.
E a Adlllinistratyllo dos Correios ja se v~ obrigada para cada emiss:lo a
faz~-la preceder duma pequena explica'r:lo que satisfa~a a curiosidade que
o selo vai despertar em todos as que se vllo interessar par ele. 0 selo,
repito, e, em segundo lugar, urn excitador de instru~:lo.
Em terceiro lugar, 0 selo tem
AMPHILEX·67
um valor econ6mico muito diferente
ElpollVlo Internlclonll patroclnada
da maior parte dos bens de produpela F. I. P.
~lio que interessam a economia do
EM
AIiSTEROlo
Pais, mas e urn bern econ6mico que
nlio se pode ignorar. Na sua proC"missario para Portugal:
du~110, no seu cicio comercial; pela
HENRIQUE MANTERO
sua longa dura~llo, pelo facto de
Pcava da Alegria, S8-2. o-A
muitas vezes 0 seu valor ter auLlSBOA
mentado com 0 tempo, ele constitui

Finalmente, vamos tratar da Sec~:lo V, que abordava 0 problema da
Imprensa, da Radio e da Televis:lo, nas suas rela~Oes com a Filatelia.
Tese apresentada pelo Vice Presidente do Congresso, Sr. Dr. David
Cristo, que abordou 0 assunto com aquela sua proverbial clareza e objectividade, rigorosamente matematicas.
Muito ba a esperar no futuro da concretiza~:lo dos objectivos desta
tese no fomento da Filatelia j unto do publico em geral.

•

•

Das amissiles para a Comunldada Luso-Brasllelra
Extra Congresso foi por mim apresentado, na sessllo de encerramento
do Congresso, uma tese que mereceu 0 lavor da aprova~ao por parte da
centena de congressistas presentes.
o Brasil, geograficamente bern distante de todos n6s, n:lo podia ficar
esquecido. 0 Congresso, apesar do seu caracter eminentemente nacional
n110 se podia albear da ComunidAde
Luso-Brasileira e dos trabalbos que
CAS A F I LA TEL I C A
ora decorrem nas chancelarias no
sentido de actualizar 0 Tratado de
Amizade e Consulta.
Os para.metros que condicionariam a emiss110 de selos da comunidade seriam:
NOVIDADES AOS MELHORES PRE~OS
- igualdade absoluta no papel,
RUI dl Prltl, 184-2. O-Elq. - TI'ef. 323508
na impress:lo, no desenbo e no denteado;
- as selos ostentariam simulta.LISBOA-2
neamente as taxas tanto em moeda
port uguesa como em moeda brasi-

I

J. ELL

~~a;

Oasis Agencia
e ypada de proprledade.
- .. Iuaupl. de .. allall .. om e .com mo.
billa - Tcorrcoaoa - ProJ .. eloll - Or~a.
mealo. e lodo" 0" 8""UU'08 relereD'
tea a proprlpdadea

~ompra

Ag.nt•• do. Componhlo. d. S.guro.

Fidelidade - furopaa - Comercial
Union Assurance C.O Ltd.
ALA
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- os selos serviriam somente
para a franq uia postal entre as duas
patrias irmlls.
A emiss~o da Comunidade Luso-Brasileira tornar-se-ia uma reaHdade unica e impar, a atestar assim
a perenidade da amizade fraternal
que une portugueses e brasileiros.

A organlzaolo do Congresso

ESQUEROA

Tel. 260432 - Parque Eatoril - ESTORIL

A terminar este artigo, n:lo poderiamos esquecer 0 labor de tan-

r
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maior do servic;o do correio e mesmo que a percentagern de objectos ou
correspondencias franquiadas mec~Dicamente seja superior l\ de boje, em
valor absoluto 0 selo sera muito mais usado no futuro e nao se ve maneira, mesmo na automac;a.o, de 0 substituir.
o invento de Sir Rolland Hill perdurara pois e conseguira fazer face
a outras transformac;oes do servic;o sem dirninuir a sua import~ncia
extraordinaria. E verdadeiramente um invento percursor.
Sendo assim, sendo 0 selo tao importante para 0 servic;o do correia
e prevendo-se que, mesmo na eV(lluc;:lo do servic;o ele manters. e aumentara a sua importancia, n6s que emitimos os selos, VV. EX,a. que os usam
para outros fins, ambos temos de considerar que 0 primeiro objectivo que
o selo tern de atingir e 0 que se relaciona com a execuc;ao do servic;o
postal. Repito, emitem-se as f6rmulas de franquia porque na actual
tecnica dos servic;os elas sAo indispensaveis ao funcionamento do correio.
Acrescento porem: na tecnica actual e na futura.
E posto este primeiro principio, a indispensabUidade e a prioridade
dos requisitos do servic;o, ba outras caracteristicas, ha outras vantagens
no selo, vanLagens que justifiquem a VV. Ex.a. estarem aqui reunidos
varios dias?
- Pois ha. E 0 Governo deste Pais e os de outros paises estAo atentos a este facto, reconbecem-Ihe a maior import~ncia e acarinham-no dentro dos limites do passive! sem prejuizo, porem, do objectivo de servic;o
que ja lhes defini. Para me resumir e para ser ordenado eu diria que as
outras vantagens que colhemos do selo postal sao fundamentalmente
quatro.
Assim, em primeiro lugar, 0 selo tern boje uma elevada produtividade
no campo social.
o que e isto? Pois e muito simples: 0 selo consegue por si s6 alimentar horas de descanso, constituindo uma distracc;:to para as pessoas
que dele se ocupam. Produz portanto socialmente, porque toda a
produc;l!.o de distracc;oes e uma proAEROFILA.67
duC;:to de caracter social que a humaExpo.IOlo Aarofllat611ca Intarnaclonal
nidade de bl'je tern de considerar
a 7.° Congrallo da
com 0 maior cuidado. Ouvi dizer
ba tempo a urn pensador espanhol
que 0 homern de hoje (disse isto ba
quinze anos e se fosse hoje dilo·ia
BUOAPESTE, 3 II 10 de Setembro de 1987
com muito mais convicc;:to ainda)
o Bal,lim N! r. ,dipao d, 1" ...0. jd ,sM ",.
vive num estado de contingencia em
distrlbu'l'iio . Solieit,·o ao
que por coisas pequenas e por coiCom;ssdr;o para Portugal:
sas grandes tem de fazer opc;oes
CLUBE flLATElICO DE PORTUGAL
entre varias atitudes. Seja nos actos
R,prls,ntant, do nosso Pais
comezinhos da sua vida, seja no seu
na F. I . S. A.
trabalho, seja sobretudo quando e
APARTADO 2889
dirigente, ele tem de optar por caL1S80A
minhos, tem de escolher uma ver-

F.I.S.A.
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LISTA DE S6CIOS
DO

CLUBE FILA TELIeo DE PORTUGAL
lISYA DEL SOCI- MIBLIEDERLISTE - MEMBERS LlSY - LlSTE DE MEMBRES

ALTERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORIUGAL
Domingos Correia - Rua de Santana a
Lapa, 40-1.° - Lisboa - Telef. 66 7319.
Retomou a filatelia - Po, Fr, In. Es, T.
C. V. N. U. I. 2. 3.
491I - Helena Maria R. .Ia Costa Soares - Av.
dos Estados Unidos da Am6rica, 96-1.°,
Dt ° - Lisboa-s - (P)
4912 - Carlos Ant6nio Carvalho Costa - Rua
Angola, 12-r/c, Dt ° - Lisboa - (M) Fr.
In. AI. Es. T. C. N. U. Teml\tica fauna
e flora. FDC (1.06 voos) 93.
4913 - Ant6nio da Cosla - Pra\;a do Municipio, 13-1,°·E"q. - Santar6m - 1M) Po.
Compr~endo E!l. Ep. Fr. In. V. C. N. U.
60. FDC. I. 2 72. 90. 94.
J7 -

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

4914 - Ricardo Bottino - Rua das Taipas, 38_2.° - Lisboa - (P) Po. In. T. U. 60. J
90 .93.
49' 5 - lo.ng. Carl Guqtaf Philip Ekerolh - Pra9a
da Alegria, 66 ·A - Lisboa - C. N. 60.
65. J. 2.
4917 - Rafael Esl&vlio Rosa - Rua CAndido dos
Reis. 137 - Vila Real de Santo Ant6nio
- Po. Es. Fr. T. C. N. U. 60. I. 2. 9.'1'
94·
4921 - Dr. Julio Pinto da Cruz Neves - Rua
Actor Vale, 39-4 o·Dt.o - Usboa - Po.
Fr. In. T C. V. N. U. 60. I. 2.19 Tem'tica cavaTos.
4922 - Eng. Eduardo d' Azevedo MonteiroQuinta de Santo Ant6nio - Alcogulhe
- Leiria - (M) Po. Fr. In. Es. It. AI. T.
N ou U. 60 1 . 2. 5 90.
4924 - Jos6 Alvaro Pereira Antunes Ferreira Rua Actor JOBO Hosa, 2_1.° - Lisboa(P) Po. F~. In. T. U. 60. 3· 90. 93,

ANGOLA.

eADA,12$OO
4920 4923 -

tos e tantos esforc;ados filatelistas
que em Aveiro contribuiram para 0
brilho desta realizac;llo.
o Secretariado do Congresso
'eve uma tarefa que podemos considerar sem receio de desmentido de
excepcional, e ao grande irnpulsionador de toda a engrenagem, aqui
fica a devlda homenagem, foi sem
duvida alguma 0 nosso dilecto amigo
Jolo Carlos Cotreia de Almeida.
Bem haja ele e todos os seus colaboradores, em nome dos filatelistas
portuguese!.

Manuel Ferreira Reis - Longonjo •• (P)
Po. Fr. T C. V. N. U. 60 I . 2. 94.
Mirio Jose M. da Sil'·a Mateiro - Calx.
Postal, 117 - Novo Redondo - (MI Fr.
In. T. C. V. N. I . Angola Teml\tica do
cPremio Nobel- 90• 93.

BRA 'ilL
4916 -

Carlos Alberto Tarasiuk - Rua Martin
Afenso, 1168 - Curitiba - Panam'Po Fr. In Es Ru~so. Al PI T. N. U. 60.3.
1-918 - Dr. Carlos Nery da Costa - Rua Major
Rubens Vaz, 569 (ZC-20) - Rio de Janeiro - Guanabara - (A) Po. In. T C.
V. N. 60. Centenl\rio do Selo postal.
9 0 , 96 . 97·
4919 - Joaquim Carreira Gaspar - Rua Cherentes, 325 - TUPB - S. P. (P) Po. In.
Es. Fr. T C. N. U. 60. 1. 2. 10. 15. 16.
17. Colombia. 19. 21. 24·
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ruma «Ietramenia» /-undamenial fJ-ata
a (}ao.eniude (f.1laieliea rp"tiulJueLa

Regulamento das colec~oes da
i>

« Classe

Juventude))

Aplicavel a partir de 1 de Janeiro de 1963 nas exposi~oes internacionais
pafrocinadas pela Federa~ao Internacional de Filatelia

Art. I - A Federa<;l1o Internaeional de Filatelia recomenda as Federa<;oes nacionais que, ao organizar uma exposicllo internacional, reservem
urn Iugar conveniente para a organiza<;llo da .cClasse J uventudelt. E reeomendado as Comissoes Organizadoras dessas eXLJosi<;oes internacionais '
eolocar, na medida do possivel, -esta Classe no mesmo edificio das outras
colee<;oes.
Art. 2 - As coleccoes a expor na cClasse Juventude» devem ser apresentadas com 0 consentimento da Federa<;llo nacional do pais dos jovens
expositores, ou do Comissario, se nllo existir Federa<;llo nacional nesse pals.
Esta disposi<;llo e necessaria a fim de eliminar participa<;oes eujo
interesse nllo seja suficiente para uma competi<;llo internacional.
A selec<;llo ·das colec<;oes a expor devera ser feita pela Comissao
Organizadora.
Art. 3 - A cClasse Juventude lt esta aberta a todos os jovens cuja
idade nllo ultrapasse 18 anos em 31 de Dezembro do ana da exposi~llo.
S6 sllo admitidas participacoes sob 0 nome pessoal do jovem, e com 0
acordo do seu representante legal.
Nllo podera ser exigido qualquer direito de participa<;llo aos joveDI
expositores.
Art. 4 - Estllo previstas duas divisoes na .c Classe Juventude It:
a) as participa<;oes individuais;
b) as participa<;oes colectivas das sec<;oes de juventude.
Em cada divisl10 dever-se-a prever dois grupos:
I) menps de IS anos feitos ate 31 de Dezembro do ano da exposicllO;
2) dos IS aos 18 anos.
A idade dos participantes devera ser comunicada ao Juri pela Comusllo Organizadora.
Art. 5 - Os selos postais e outras peCas filatelicas devem constituir
o elemento principal e dominante de toda a colec<;l1o de jovern.
Art. 6 - 0 expositor e obrigado a certificar que a colec<;llo e de soa
propriedade pessoal e que foi feita. pelos seus pr6prios cuidados.

•

cemos e uma caracterfstica inseparavel da sociedade moderna, indispensavel ao mecanismo eeon6mico,
ao mecanismo cultural, ao mecanismo humane e afectivo, em que
todos n6s participamns. Sera assim
tambem no futuro. E evidente que
o correio nlIo pode deixar de soirer
a influencia duma automacl1o cujo
objecti vo final consistira em assegurar que uma correspondencia ou
um objecto entregue ao correio,
desde 0 momenta em que se da
essa entrega ate chegar ao ultimo
agente distribuidor, sera manipulado automaticamente e sem mais
interven<;!lo humana. Porventura os
grandes utentes ficarl10 ainda dentro
do circuito automatico. Dentro desta
orienta<;llo os paises da Europa central, que sao altamente inovadores
e sempre 0 foram em materia de
correio, come<;aram ja a obrigar os
utentes a escrever nos seus enderetrOS as primeiras f6rmulas pelo que,
nesse futuro, talvez ainda algo distante, os nossos endere<;os passarllo
fundamental mente a ser constituidos por uma serie de numeros e
sinais. Hoje, em varios paises jli se
escreve com urn numero de quatro
algarismos 0 destino do objecto confiado aos Correios.
Essa nova medida, que nao tern
o alcance das duas que referi terem-se dado no passado, podeni de
qualquer forma diminuir a importa.ncia do selo postal? A minha
resposta e negativa.
N:lo ha duvida nenhuma de que
a automa<;llo e a mecanizac;ao levarAo a uma utiliza<;l1o progressiva da
franquia meca.nica; mas tam bern nl10
ha duvida nenhuma de que 0 progreaso econ6mico e social da humanidade levara a uma utilizatrao muito

A JUVENTUDE

i

1t00fiela

Como oOleotlvldade progressiva. 0 nosso Clube oolooa os problemas da Juventude Fltatallo.
no prlmelro plano das suas preooupa90es. Em razao da coptlca
do futuro .. que hoje det.. rmlna a
vida da Fllatella de quase todos
os palses.
Atenta a sua Importancla a
. prIori dade na problematica e planaamento do futuro. a actual 01reC9aO do Clube r"solveu passar
das belas Inten906s aos factos
construllvos.
Asslm. e a parUr de 17 DE
SETEMBRO proximo, pas.ara
a haver na nossa sede. em sala
propria. uma reunlao semanal ledos os silbadoa, das 17 as 19
horas.- dedlcada excluslvamente
aos n08ao. soolos Junlorss. Com
a presenca de dols dlrectores experisntes. os Srs. Cap. F. Lemos
da Silveira e J. M. Cast.nhelra
da Silveira. oapazes de FOAMAR
e INFORMAR.com objectlvldade,
esta tertlilla destlna-se a auxl\lar
os jovens fllatelistas. Indo ao encontro dos seus anselos de adqulrlr conheclmentos. lIrar duvidas
e ganhar experlenola.
Ser jovem e preclsamente Isso:
nao tel' AINOA experlencla. Estas reunloes semanals. portanto,
obedeoem a orlentacio de Ihes
dar nocoes que despertem 0 Interesse e permltam aprofundar a
lecnlca. Exemplo e nao s8rmao.
Esperamos que os nossos junlores, de ambos os sexos, de
Lisboa e arredol'e •• nao faltem
no dla 17 de Setembro, e sabadoa
segulntea, com a regularldade
que as suas obrlga90es 8scolares
p8rmltam. Uma data a flxar nos
oanhenhos.
Pela nossa parte, como nos
oumpre, seremos dlgn08 da confran91l que a nossa Juventude
Fliatellca em nos aeposltou.
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sinto-me ja muito mais indicado para Ihes dizer algumas palavras do que
do ponto de vista dos meus meritos pessoais. E e isso que vou ten tar
fazer, a fim de que 0 Congresso, ao encerrar-se, saiba urn pouco do que 0
Governo pensa sobre a actividade filatelica.
N6s emitimos {6rmulas de franquia postal porque na actual tecnica
de execu~lI.o do servi~o de correio elas slto indispensaveis ao funcionamento desse sf:"rvic;o de caracter publico e imprescindivel, qualquer que
seja 0 grau de desenvolvimento social ou econ6mico do Pais. Essa e a
primeira afirmat;lto, a primeira verdade que a Filatelia tern de conhecer:
o selo existe porque 0 servit;o do correio assim 0 exige na tecnica actuaL
E uma vez que a exist~ncia do selo se liga tanto a este servit;o publico,
o correio, julgo de interesse determo-nos uns momentos sobre alguns
t6picos desse mesmo servic;o e depois determo-nos alguns momentos mais
sobre outros objectiv~s que 0 selo, inesperadamente para 0 seu inventor
atingiu, e do qual a sociedade actual beneficia.
o servico do correio tern uma longa hist6ria; mas Ie ha pouco mais
de urn seculo que ele se expande r~pidamente, grac;as a duas invenc;oes
que Ihe dlto as caracteristi~as que possui actualmente e das quais ja nao
o sabemos dissociar. Essas duas invenc;oes sno:
- A do selo postal. Ha pouco mais de um seculo, Sir Rolland Hill,
tern essa ideia brilhante, e troc;ado e, pouco depois, reconhecido 0 seu
in vento, ele expande-se corn uma rapidez fulgurante ate aos nossos dias.
TODD 0 COLECCIDNADOR PORTUGU~S DE
- A outra e a invenc;lto do aleSELOS E DOCUMENTOS DE CORR~O
mno Stefan que ousou conceber e
AEREO DEVE FILlAR·SE NO
propor a efecti va~lto do servit;o do
correio com os portes pagos s6 na
origem, sem contabilizat;oes entre
regioes ou paises entre os quais se
troca a correspondencia. Estava
longe talvez, esse homem genial, de
REPRESENTANTE DO NOSSO PAis NA
prever a expansllo que 0 correio
teria no seculo seguinte, porque nlto
foi a impossibilidede material de fazer contas sobre cada carta que se
expede de urn pais para outro, que
o levou ~ sua pro posta. Ete nao
Federation Internationale
poderia ter visto isso. Foi portanto
urn genic.
des Sociehb

Clube Filatelico
de Portugal

Aerophi/ateliques
EHTIDADE MAxIMA DA AEROFILATELIA
MUHDIAL, DEFENSORA DOS
INTERESSES
DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS
AS LATITUDES

Com essas duas simplificac;oes,
que n6s hPje achamos perfeitamente
naturais mas que no seu tempo causaram forte discusslto e ate mesmo
tro~as, 0 correio tomou 0 desenvolvimento que n6s hoje Ihe conhece-
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As pe~as filatelicas -devem ser autenticas e encontrar-se em bom
estado. Os selos usados devem estar limpos e aprescntar carimbos nitidos, Que deixem todo 0 seu relevo ao motivo que aprt·sentam.
Os selos design ados como prejudiciais pela FIP, n:to podem ser
expostos. As colecl;oes que os contiverem serlIo de!Oclassificadas.
Para as colecl;oes de motivo e de tema, deve ser aplicado 0 regulamento da FIP, excepto no que diz res,Peito a atribui~lto de pontos.
Art. 7 - 0 Juri compoe-se de personalidades que se interessem pela
educac;:to filatel1ca da juventude. Segundo as possibilidades, podem fazer
parte dele membros estrangeiros propostos pelas suas. F ederat;oes nac~o
nais respectivas. A nomea~:to dos membros do JUrl deve ser sanClOnada pel a FIP.
Art. 8 - 0 Juri basear-se-a nas seguintes directivas para classificar
as colect;oes:
at6 a08 IS anos

Impresllio getal (apresentac;io, textoll)
b) Base e desenvolvimento da colecc;io .
c) Elltado dos lIelos, carimbos e conhecimentos filat~licos
d) Extensio da colecc;io
a)

. Total

do. IS a08 J8 .n....

45
15

go pontol!
20 pontos

35
5
100

40 pontos
to pontoll
100

pontos

Terminada a aprecia~:to, 0 Juri e obrigado a estabelecer um relat6rio
contend(l a classificat;lio. As decisoes do Juri n:to podem ser contestadas.
o Juri nao e obrigado a atribuir uma recompensa igual a que foi atribuida numa exposil;:tO precedente, sobretudo se a colecc;lio apresentada
nlio tiver sido melhorada desde entlto.
o Juri deve, na medida do possivel, dar uma apreciaC;no de cada
colecCno. A Comissa.o Organizadora deve comunicar aos expositores, na
medida do possivel, essa critica e os pontos atribuidos.
Art. 9 - Para as colec«;,oes que tomam parte na competic;lio, estao
previstas as seguintes recompensas:
a)

Medalha de prata

de 90 a

b)

Medalha de bronze prateado .

de 75 a 89 ponto!

c)

Medalha de bronze

de 60 a 74 pontos

d)

Diploma

de 45 a 59 pontol

I)

Diploma de participac;iio

menos de 45 pontol

100

As recompensas devem levar a menc;iio cClasse de Juventude •.
Alem disso, e possive! atribuir premios especiais.

pontol
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Art. 10 - As Comissoes Organizadoras das exposi~6es internacionais,
deverlo dirigir ao Presidente da Comisslio da Juventude da FIP, tres
exempJares do catalogo e da lista dos premiados.
A.rt. II - Os artigos 31 a 33, 37 (1. 0 paragrafo), 38, 41 (1. 0 paragrafo) e
46 do regulamento geral das exposlC;oes internacionais patrocinadas pela
Federa~lio Internacional de Filatelia, slo aplicaveis a esta Classe.
art. ;I-ALFANDEGAS. -As Comisso"s Organizadoras lem a obrigafao de se por em contacto com a administraft10 al/andegdria para a obtenfaO de JaciJidades para a importac:t1o 8 exportafdo das coleCfoes.
art. J2 - SEGURO, - A Comlsst1o da exposic:t1o nao e obrigada a segu
rar os objectos expostos nem a exigi-Io aos opositores. Estes devero,o ser os
Iroprio$ a salvagua1'dar os seus interesses. nesl8 aspecto, e il,bar desta reslonsabiliza,. a Comissao Orgallizadora, quando do envio da participaft1o. a
I$sa Comisst1o.
art. JJ - LI VR ES- T RJi N SITO. - A Comisst1o de exposic:t1o cuidard
para que os membros do Juri e os Comissdr,os no estrangeiro recebam 0
seu cartdo de livre-trdnslto na exposifo,o e 0 clltdlo,,!o oficial, desde a sua
,ltegada d cidade em que se realize a exposico,o. 0 catdlogo sera enviado
aos Comissdrios que no,o vierem d exposifo,o.
A Comissdo da exposic:t1o deverd. enVlar a cada expositor um exemplar
tlo caldlogo oficial, um bilhete de entrada na exposifo,o, bem como a lista
dos prem,ados. a titulo gratuito.
art, J7-RECOMENDAr;OES PARA.oS ORGANIZADORES. A Comissdo da exposifo,o d,ve prever no seu orC:'1mento uma importdncia
destinada a cobrir as despesas de viagem e estadia do<; membros do juri.
art. J8 -DEVOLUf;AO DAS PAR TICIPA f;OES. - A Comissao
da expos'fo,o deverd devolver os objectos expos/os, tdo depressa quanto possiflel, aos seus proprietdrios, respeitando escrupulosamente as indicac:oes que
lite tivessem sido transmi/idas para esse efeito ,
art. 4I-RECOMENDAf;Oes PARA OS EXPOSITORES.-Os
expositores deverdo mencionar nos seus boletins de inscric:o,o as recompensas
olJlidas nas cinco ul/imas ex/Josic:iJes oficlais da FJP desde que se reftram
ao material que desrjam expor.
art. 46 -DISPOSIf;AO F1NAL.-Qualquer coso nt10 previslo pelo
regulamell/o, serd resolvido pelo Conselho da FIP.
Art. 12 - As Comissoes Organizadoras das exposic;6es nacionais ou
regionais, tern toda a liberdade de aplicar 0 artigo 9 deste regulamento,
ou de 0 substituir pelo regulamento nacional.
Art 13 - 0 presente regulamento cujo texto frances e 0 original, foi
aprovado pelas Federac;oE's presentes ou devidamente representadas no
Congresso de Praga, em Agosto de J962.
Entra em vigor a partir de I de Janeiro de I963.
Genebra, Oalabro de

1963.

o

presidente da FIP
L. BERTHELOT

o lIecretArio-geral
R. LULLlN
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Discurso pronunciado pelo Senhor Ministro das
Comunica~oes na sessao de encerramento do
Primeiro Congresso Nacional de Filatelia
Para conhecimento da 1'lOSSa importante massa associativa, /azemos a
seguir transcripio integral do notdve! discurso pronunciado pelo Senkor Ministro das Comunicafoes na sessdo de encerramento do I.o Congresso NaC£onat de Filatelia, e publicado na Sep. ao n,o JOo do «Gu£a OfiC£al dos CTT".
Nestas breves e porventura singelas paIavras com que vou encerrar
a vossa interessante actividade destes ultimos dias, desejo em primeiro
lugar agradecer a Comissao Executiva
deste Congresso 0 convite
IV-Co1ecooe8 de a88unto e de
lema
que me dirigiu para ser 0 ultimo
orador da manifestaC;lo.
a) De alilianto
Nlio e que me sinta pessoalb) De tema
mente indicado para 0 fazer. Bem
V -lnlelro8 p08lal8
ao contrario, nlio sou um orador,
VI_ Maximafilia
nlio sou filatelista a nao ser por
de'ller de oficio, na.o conhec;o esse
Art. 3.0 - Terminada a inllcrl,.io, 0
prazer - e tenho pena - . Mas sob
Clnbe Filat~lico de Portngal relierva-lle 0
ponto de vista pessoal, 0 local, a
o
dire Ito de completar por convlte "'lIlIec~liell
cidade, as pessoas, levam-me a aceinio preenchldu, de modo a dar ao .Salao
de Filatelia~ 0 padrao elillencial de varletar com gaudio 0 convite e 0 comedade e renovac;io que se pretende em mosc;ar
por 0 agradecer, testemunhando
tras desta fndole.
assim 0 melhor que posso os sentiArt, 4
A disrribul,.io eqnitativa dOli
mentos que me despertou.
quadroA pelos concorrentes sera feita pe10
Clube Flla!~lIco de Portngal, em fuu,.io do
Se pessoalmente nlio me parece
.eu ndmero e da quantidade de material
que
esteja muito indicado para feleleccionado.
char a vossa manifestac;a.o, outroArt. 50 - A Inscrlcli.o. gratnita, deverA
tanto nao direi quanta aos deveres
.er felta at~ 31 de On!ubro, directamente
ou por carta regis tad a, e 0 mat~rial entredo meu oficio, Nao ignoro, de facto,
gne Da sede do Clube J!'ilatellco de Portuque a Administrac;ao dos Correios,
gal at~ dez diu antell dil Inangnra,.io, e
Telefones e Telegrafos e, como as
levantado pelos coucorrentes ate tr!1I diu
Administrac;o .s congeneres de oudepoill do encerrameoto.
Art. 6 0 _ Embora fac;a qnanto em si
tros paises, 0 principal agente mocalba ppla lIua conserva~io e gnarda, 0
tor da filatelia. E por isso, MinisClube Filat~lico de Portngal nao se respoutro
responsavel por esse importante
sabiliza pdo material ~XpostO, qne poderA
departamento de servic;o publico, eu
ler segnra pelo. seus proprietArios,
0

-

6
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sabor de noviaade

o «Salao de Filatelia» do «XII Dia do Seta»

o

.. '; \ I

• ~ Efts ano, em ves duma expos'fao em moldes tradiciondrios - iuj;-jalta
de variedade e uniJormidade jas/.dlosa estao longe de a/canfar os objec/ivos
fundamentais de dijusao e propagnnaa da F.la/dia junto dum publico
coPioso e ;nteressado - 0 nosso Clube l/:vard a ele,to, no quadro das come;.
morafoes do «XII Dla do Selo .. , um SALAO DE FlLA7 ELlA - mostra
fJariegada, com partieipOfoes selectas de toda8 as modaltdades, que se destina
a promover, em padroes que salis/asem as exigencias actua.s, larga publicidade da nossa opa,xonan/e act v,dade, Com atraetlvos que ehomem uma
assisllncia muito numerosa, euja expee/ativa nao pode ser a/raifoada.
Tru/ant/o ·se duma mostra de pura dlvulgafao, nao se1'ao atribuidas medalhas aos expositores. Aguardamos que, ",esmo sem esses prlmios clrcu.nstaneiois, bastan/'s dos nossos presados consae/os, btm opetrechados, se inScrevam no SALAO DE FlLATELIA em eP'~rale. Apenas pelo verdadeiro
proser de expor e de, com a slla parlie;pofao. ajudar 0 grande publico a
compreender, a de/inir, a d,st,ngu;r 0 que i a F,lalelio. Em todo 0 scu conteudo e realismo. Aguardamos com to do 0 i"teresse as voss as ;nscr'foes all
segunda (eira, 31 de Outubro.

REGULAMENTO
Art. 1.° - 0 Clabe Fllat~1ico de Portugal reallza, em x e :I de Dezembro, am
.Salao de Filaleliu, mostra de pura divalga'rao, a qae 116 podem t'ODcorrer os s6cios.
Art.
Os concorreDteB podem partlcipar nas seguintes ciulles e sec,"OeR:

2.· _

a)

b)
e)

a

manelra clas&ioa

Portugal
Ultramar
ElitraDgeiro

Jll - Aerofllatella

I - Marcofilia
a)

Il- Coleoooe&

E!lp~cies prefllat~ltcas

b) Oblitera'roes pORtals

a) Selos
b) Documentos

Insere,a-se desde Ji no «SaIID de Fllatella» do «XII OIa do Selo,.,
eom uma pequena partlelpaOlo (2 quadros) de bam padrlo. Nlo
aguarde a data limite: 31 de Outubro.
Uma organizafiio do Clube Filatelico de Portugal
Apartado 2869 - Lisboa

TEMATICAS

L

E

C

c

0

~~~

Decepcionante classifica~io da Tematica Argentina-urna das mais esclarecidas do Mundona sombria «5IPEX·66»
Todas as pessoas ligadas a. Tematica ja eonbecem, embora sem den80S porm enores, a escandalosa aetua~Ilo do juri desta c1asse na recente
Exposi~llo Filatelica Internacional
cSlPEX-66,. Que 0 nosso Presidente,
com a sua habitual oportunidade,
designou de cmarmeladu.
Na reaJidade, para baralhar daquela forma, e naq uelas proporcoes,
uma classifieacao simples e elementar, que qualquer aprendiz honesto
realizaria com toda a faeilidade, sem
enredos nem problemas - tratava-se
de j ulgar 0 irris6rio numero de
40 partlcipacoes, me us senbores!e preciso ser-se urn verdadeiro genio. 0 acre Dr. Jacques Fromaigeat,
metido a ultima bora num juri previamente escolhido, enearregou-se
de desempenbar esse papel, e com
toda a arte. Vejam s6 estes resul-

tad os caricaturais, esta farsa, este
carnaval:
Vermeil
Prata .
BroDze
Diploma.
NADA

:I

7
8
7
16

Os tematieos franceses - muito
nu merosos, e com larga tradictlopareee que adivinharam, em boa
hora, a nefasta inc1usa.o do Dr. Fromaigeat num jurI especializado on de
nunca devia ler sido acolbida, e
todas as trafica.oeias que dal resul.
taram - com eompleta adesa.o dum
dos jurados nomeados, e debil oposiCa.o dos outros dois, mais deeentea
mas sem fulgor, que actuaram come
«robots». Eles vaticinaram, e abstiveram-8e totalmente. Nem urn sa

E

s
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gaules nesta classe tematica da
cSIPEX. de triste memoria!
Nao 0 fizeram os nossos colegas
argentinos, que se apresentaram em
fort;a. Como todos sabem, na America no Sul - especialmente no Brasil e na Argentina-a filatelia tematica alcant;ou, desde ha m uito, altos
niveis - quantitativo e qualitativo.
o nosso querido amigo e cola borador Hugo Fraccaroli, que conhece 0
assunto a fundo, ia 0 afirmou por
diversas vezes nestas colunas, e
ainda recentemente declarou: « ••. na
America do SuI este sector filatelico esta mais adiantado na parte
tecnica, de orienta~ao e valor filatelico. .. os tematicos no Brasil e
Argentina seguem muito mais fielmente as orientac;oes da F.1. P. do
que os tematicos europeus .. . :t. Po is
bem: os lidimos representantes da
Argentina - Nestor M. Ferre (cHist6ria da Politica Europeia no Seculo XX»), Hugo A. Cattaneo (eFlores») e Jose A. Brovelli (<<Historia
da Religiao Cat6lica na Argentina»)
-foram completamente desfeiteados
nesta bambochata de Washington.
Figuram, nada mais nada menos!,
na !ista burlesca dos 16 concorrentes que foram mimoseados com ...
NADA. Nem urn inocente diploma.
Como estas mesma8 colec90es haviam sido distinguidas com medalha
de ouro, a primeira, e medalhas de
prata, as outras duas, na ExposiC;ao
Internacional de FilateUa Tematica
«TEMEX-6u - 0 maior even to da
especialidade, em todos os tempos
(Buenos Aires, 14-24 de Outubro
de 196-.:) - ressalvada a hip6tese fnverosimil de terem piorado tremendamente durante cinco anos de trabalho, em vez de progredirem - s6
se pode concluir que a classificaC;ao
agora cozinhada por este lugubre
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«juri de 4~ (numero de mau agouro ... )
nao passou duma trapa~a, duma
fraude, duma burla. Que se revestiu de tons escandalosos e tera repercussoes correspondentes a indignaC;ao e ao desalento que suscitou.
o nosso estimado Hugo Fraccaroli, a quem pedimos cbolar» uma
completa reportagem da «SlPEX-66»,
e que apreciou estas desafortunadas
colec«(oes argentinas como membro
do idoneo Juri da eTEMEX·6IIt, nao
deixara de fazer uma analise serena
desta ignominia. Desde ja, aqui
deixamos uma palavra de simpatia
e de apoio aos nossos colegas argentinos. Que, como tantos outros, foram ludibriados de forma rep ugnante.
Alinal, nao consistira na antiuomia entre a teo ria e a pratica, na
oposi~ao entre as palavras e os actos,
na contradic;ao entre 0 estabelecimento de beneficos principios regulamentares e a sua desp6tica falta
de aplicaC;ao, a explica~ao de tanta
coisa revoltante para a qual nao se
vislumbra remedio facil?

Sa;u ,xc,l,nt, 0 ultimo tlum,ro d,sta
grande revista, como igual s, 11110 publica
,m lingua portu!{U,sa. Apenas com 0 smtIo
d, mu;Jas r'f,rincias , muitas transcri;lJes,
ao , do S," d,r,ctor, autor do p"s,nt, com,ntdrio
Todos quantos conlt,c,m 0 Club, , ,sta
"vista, sab,m qrtl nunca as p,dimos a nenhum dos nossos colaborador's. Mas, POl'
igual crm· io, Jambim ntIo pod,mos proibir
aquelas. Moyment, quando s, trat, d, obj,etivam,nt, r,latar factos , acontlCimentos
filatllicos, qu, imporl, dar a conh",r aos
nosso!> prtsadIJs llitorlS, socios do gyand,
- 0 maior , cada ves maioI', muito P,yto dos
t:inco mil socios I - Club, FilaWico d, Portugal.

Um filatelista sem jarnal
e um solitario sem gula
Convidamos os nossos consocios a
ossinor 0 mensario cNoticias filotelico»,
um jornal do especiolidode bem documentodo, probo e do mois directa
octuolidode.
Os pre~os de assinatura anual (r2 mimeros) silo os seguintes:
Portugal continental e insular .
Portugal ultramarino
Brasil e Espanha
Outros paises

4 0 $"'0

50 $00
4 0 $00

50 $00

Toda a correspond~ncia deve ser dirigida
a: Rua da Figueira da Foz, 126-3.°, Coimbra.

Por

Nota do Director sobre 0 ultimo
numero desta Revista

Dr. Frederico de Morals
Sarmento

•
o

Esteve alguns diu em Lh,boa, e den-nos 0 prazer da sua visita, 0 Sr. Dr. Frederico de Morals Sarmento, Hustre Juiz do
Tribunal do Trabalho no Funchal, e dln!mico e prestlgloso presldente da DlrecC;iio
do Clube Filatellco da Madeira, que a capital veio tratar da organizac;Ao da I V ExposierAo Filatelica do Funchal, em Dezembro
proximo, conforme noticiamoll em seguida,
e da VI ExposiC;iio Filalelica Nacional. tambem no Funchal, na Primavera de 1968.
No dia st'guinte ao da sua cht'gada, 0
Sr. Dr. Morais Sarmento viu reunidos 1
lua volta, no restaurante «Macau., as Sri.
Eng. Manuel G. Grac;a, director dos Servieros Industriais dos CTT; Prof. Dontor Carlos Trlnciio, Presidente da Federaeriio Portnguen de Filatelia; Dr. A. J. de Vucon-

UNS &: OUTROS

I

celos Carvalho, Presidente do Clube
Filatellco de Portngal: Dr. Jose Agostinho
SpInola Gonc;alves, De-It'gado em Lillboa do
Clube Filatelico da Madeira; e Dr. Romano
Caldeira Ca.mara, Delt'gado dos TemAtic08
Pe>rtue;ueses na Federaeriio lnterna.c!onal de
Filatelia.
Nos diu lIeguintes, a presidente do
nosso Clube, e director desta revists, olereceu do Is jaulares, nos restaurantes «Tavares. e cGambrinus., ao sen colt'ga do
Fnnchal, aos quais uslstiram outros convidados.

IV ExposiQio Fllatelica
do Funchal
A IV ExposirtIo Filatiliea do F,mchal
vai r,alisar-Sl no py6ximo rim do ana, smdo
inaugurada, naqulla capital da Mad,ira, no
proximo dia 28 d, Dtstmhro.
Sohr' Ila, gostostJment, transcrerJlmos,
noutro local, a "yculay qu, rlClb,mos do
Club, Filalmco da Mad,ira.
No. pyoximo num,"o, (luhliear,mos 0 1'1gulam,nto dlSta fJolav,1 RxposirtIo, It qual 0
nosso Club, Filatilico d, Portugal, como
s,mpr" do, nilo ap,nas 0 s'u patroe/nio, mas
a sua mais ampla eolahoraftIo.

A

FILATELICA

SELOS PARA COLECyOES
Ca/~ada

do Carmo, 25-S/L.E
LIS 8 0 A - Te/efone 35207
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~ necessario intensificar a realiza~ao de

Aos nOS50S colaborado res e consocios

Exposit;6es Filatelicas

Devldo it. extensio de alguns arUgos deste numero, flcaram-nos de fora muit08 originais de aS8iduos e dedicados colaboradores, alguns deles ja compostos. Asslm, nlo nos fol possivel
pubUcar as rubricas regulares Cronlca do Brasil (Hugo Praccaroll- cBsta empresa exlge os esior908 de todos,.), Cronica de
Bspanha (Roberto Martin - cLa serle de turlsmo»), Bibllografla
(Or. Antonio d' Almeida Pigueiredo) e Paglna de Aerofllatella
(Cap. P. Lemos da Silveira) - que delxa de ser inserta, pela prlmeira vez, desde que teve Iniclo em Abrll de 1961 - a1em de
eKcelentes artigos do Bmbalxador George. Argyropoulos (cPintura e selos portugueseslt), Joilo Lopes Junior (d. a BxpoBi910 de
Dlvulga9ilo PUatellca da Bscola de Regentes Agdcolas de Santarem»), Dr. Vitor Machado de Paria e Maia (d. a Bxposi9ilo Pllatelica
de Ponta Delgadalt), Jose Manuel Mendes Marques (<<Selos e Cats.logos tems.ticos») e J. M. Machado Nunes (cOs primeiros selos portugueses com motivo religl080lt).
A08 n08SOS UU8tres colaboradores, assim como aos nOS80S
prezados consocl08, apresentamos desculpas pelo atraso na publlca9ilo de tilo valloso material. Que, como e obvlo, fica para 0 proximo numero.

o

Ca/endario das proximas emissoes
dos crr
8etembro
Outubro
Dezembro

--

EUROPA-SS
OENTENARIO DE SOCAGE
OlENTI8TAa PORTUQUE8E8 (1.a serie)

patrocinio que Ihes dara

0

Clube Filatelico de Portugal
E necessario, e absolutamente indispensavel e urgente intensificar a
realiza~ao de mostras e exposi~oes
filatelicas, designadamente as de caracter regional ou local.
Em boa verdade, e indispensavel
e urgente levar a Filatelica. a todos
os pontos do PaiS, a todas as cidades e vilas de Portugal continental,
Ilbas e Provincias Ultramarinas. E, para tanto, nada ba como a
realiza~:lo de exposi~oes filatelicas,
q uer para revela~:lo de novos filatelistas, q uer para aperfei~oamento
de outros, qUf'r para propaganda e
prestigio da Filatelia; q uer para a
conquista de novos adeptos do chamado coleccionismo dos Reis, e Rei
dos coleccionismos I
Incontestavel e incontestado campeAo da Filatelia no nosso PaiS, 0
Clube Filatelico de Portugal no
prosseguimento da politica fill1telica
a que entusiasticamente se vern devotando, oferece, a todas as exposi~oes filatelicas que venham a realizar-se:
1) 0 seu patrocinio olicial e efectivo.
2) A oferta de regulamentos-modelo.
3) A indica~:lo de nomes para os
Juris.
4) A propaganda nos jornais, ns.
radio e na televis:lo.
.

A inscri~:lo de filatelistas como
cConvidados de Honra-.
6) A oferta de premios a todos
os expositores.
7) A indica~:lo de fabricantes de
medalhas em boas condi~oes
de prel;os.
8) A presen~a dos seus dirigentes
nas respectivas inaugurar;oes.
9) As mais completas reportagens ilustradas nas paginas
desta revista.
Com todas estas facilidades e colabora~oes, intusiasticamente prestadas pelo Clube Filatelico de Portugal,-quem e que se n:lo abalan~a
a organizar uma exposi~a.o filatelica"/ !
5)

COMPRO E TROCO
voos de Portugal (Continente, llhas e Ultra mar ) at6
1939. Tambem 8obrellcritol
com as provhorlo8 de cor·
reio Berea (etiquetall Bzuis) de
Mo.,ambique (mod. 13),
Angola (mod. 264: - A)
e Guine (mod. 115-A)
1.0B

LEMOS DA SILVEIRA
Rua Pedro Ivo, 3-3.0 E-F

L1SBOA (5)
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MAXIMAFILIA
ESTATUTO DOS POSTAIS MAxlMOS
(adoptado am FrlnOI, no Congrl.IO
dB Caah, em Junho de 1963)

Oellnlolo

o postal maximo e uma pe~a filatelica em que os tres elementos postais que 0 constituem (postal Uustrado, selo colocado no lado ilustrado
e carimbo) apresentam entre eles a
maxima concorda.ncia.
Caracterbtlcas
1. a -

0 assunto do postal deve
apresentar a melbor analogia com 0
do selo. Deve-se usar de preferencia, urn postal «do comercio». Na
sua falta, pode ser utilizado um postal de edi~Ao particular reproduzindo
um documento anterior lI. emissAo
do selo.
NAo e considerado valida um postal reproduzindo quer uma c6pia do
assunto do selo pelo desenbo, fotografia ou qualquer outro processo,
quer um estudo do autor do selo.
2 a - 0 selo posto no postal, no
lado ilustrado, nAo deve ter defeitos.
3 a _ 0 carimbo deve ser autentico
e leg[vel e deve ter sido aposto Dum
local que tenba uma liga'rlio directa
com 0 motivo do selo. Deve ter,
ou a data do primeiro dia da emissAo do selo, OU uma data com preendida, em princIpio, no perlodo de
venda do selo. NAo podem ser validamente utilizados, posteriormente
a este periodo, senlio carimbos cujo
texto ou ilustra'rAo comportam uma
concorda.ncia de assunto ou de ideia
com 0 selo.

BOLETIM DO CLUBE

Dr. Norl»erto Lope.

sensacional, autentico, com a espessura de m uralba - e absolutamente
inedito, visto que nAo havia ainda
sido propalado nem no Pais nem no
estrangeiro.
Teni. escapado qualquer outro
exemplar nestas condi'roes? Como
habitualmente, agradecemos toda a
informa~Ao dos nossos leitores que
possa fazer mais luz sobre 0 acontecimento.

Na estrada do Estoril, sofreu grave
desastre de via~lio, por 0 autom6vel
em que seguia com sua esposa ter
sido cbocado violentamente por outro, 0 grande jornalista e escritor
Dr. Norberto Lopes, ilustre Director
do Didrio de Lisboa.
o Dr. Norberto Lopes e sua esposa, em estado grave, foram conduzidos ao Hospital cle S. Jose, e no
dia seguinte ao do Ultramar, onde
sofreram interven'r0es cinirgicas, depois das quais progressivamente Be
acentuaram melboras de ambos.
TAo grave acidente suscitou uma
extraordinaria onda de preocupa'rAo
e de interesse entre todos os inumeres amigos e admiradores do
Dr. Norberto Lopes.
Esta Revista e 0 Clube Filatelico
de Portugal formulam votos muito
sincerus pelas rapidas e completas
melboras do Dr. Norberto Lopes e
de sua extremosa esposa.
QUOTA PARA 0

BRASIL

Devldo A desvaloriza9lio da moeda brasileira, nlio podemos continuar a praticar
a quota anual de Cr$ 500. pelo que Cicam
avisados os nossos prezados Cons6cios
que para a renov89lio das quotas anuais,
devem enviar a quantia de 3.000 cruzeiros
em selos ou notas do Brasil. 0 novo pre~
6 0 mais razoavel e corresponde a urn.
importAncia em moeda portuguesa relativamente baixa. Esperamos que os nossos
Cuns6cios compreendam a nova situa9110
e que continuem a honrar 0 nosso C1ube
com a sua filialtlio 0 que muito nos desvanecera.

FILAT£LICO DE PORTUGAL
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MARCOFILIA
PORTUGAL

Carimbos del.odla de clrculaolo
PONTE S,-'LAZAR - 1 isboa, S, I R.,
Rua de S. Jos6, 20, 6 de Agosto de 1966.
Carimbos i,j~nticos no Porto (Batalha) e
Funchal.

RESENHA (1966)

Carlmbos comemoratlvos

Durante este ano, em que temos
feito uma campanba persistente e
intensamente atraente de divulgaCAo dos erros que vAo sendo descobertos em selos portugueses, para
uma melbor formacAo dos coleccionadores atentos e para urn completo'
esclarecimento da Filatelia Nacional, tivemos ja a ocasiAo e a prerrogativa de revelar e provar a existen cia das seguintes pe~as:

VI CONFER£NCIA ATLANTICA DE
ESTUDOS DE EIlUl 'A<;Ao - Lisboa. 26
de Julho de 1966 Po,to de correio, Instituto de Medicina Tropical, Rua da Junqueira, Lbboa.

Portugal 1962 - $20 da «I8. a
Conferencia Internacional do EscUtiSOlOll, com dupla impressao (numero 175 - Fevereiro).
Portugal 1928 - $15 e $30 dos
«Jogos OHmpicos» nAo denteados
(n. o 177 - Abril).
8. Tome e Principe 1962$50 dos cDesportoSlt com omissAo
de uma cor (n 0 179 - Junbo).
MOQambique 1963 - 1$50 do
cFomentolt com omisslio de uma
cor (n. D 179 - Junho).
Portugal 1966 - 1$00 do cCentenario da U. I. T.» com centro invertido (n. 180 - Julho).
Port.ugal 1962 - $50 da «18. a
Conferencia Internacional do Escutismo» com omisslio de uma cor
(n. D 18r - Agosto).
D

3

VISIT A DO PRESIDENTE DA REPUBLICA A OVAR - O"ar, Esta~iio do
correio, 24 de Julho de 1966.
X FESTIVAL FOLCLORICO DA MEADELA - Viana do Ca~telo, Estaljlio do
correio, 31 de Julho de 1966.

M0C;:AMBIQUE

Carimbo comemoratlvo
FACIM - Dia da inauguraljlio - Lourenlto Marques, C. T. T., 9 de Julho de
19 66 .

Como 0 assunto tern fartos motivos de interesse e significativa oportunidade - basta ver 0 entusiasmo
com que cons6cios e amigos nos
estAo a fornecer os resultados, por:
vezes impressionantes, das suas frutuosas pesquisas - continuaremos
serenarnente a trilhar 0 caminbo em
boa bora iniciado Nos proximos
numeros, mais acbados sensacionais.
Dos nossos prezados associados
Dr. JoAo F. d'Andrade (Ovar) e Pier~
son Ostrow (Burlington, Vermont,
E. U. A.). Quem segue?
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Agradecendo a gentileza do gesto, e respondendo ao nosso amavel
consulente, como nos cumpria, manifestamos-Ihe 0 desejo de fazer referencia neste «Boletim» a sua descoberta, que ofere cia indubitavel interesse, e era daquelas capazes de prender a aten~ao de todos os que se
interessam verdadeiramf>nte pelos selos portugueses.
Em fins de Maio chegou-nos a fotografia que reproduzimos. Vma
beleza! Tudo muito nitido e facilmente verificavel ao primeiro olhar.
Trata-se do selo de $50 da emissao comemorativa da I8. a Confer~ncia
Internacional do Escutismo - 1961 (Eladio Santos n.o 899, Simoes Ferreira
n.D 889), policromo, com completa omissao de uma das cores, pelo que lhe
falta a citada legenda comemorativa e a sombra do simbolo escutista que
figura no centro do desenbo.
o selo circulou - e 0 seu estado de usado e, salvo melhor opinHlo,
uma vantagem nestes casos - devendo 0 objecto de correspondencia ter
sido expedido de Lisboa-2 ou de Lisboa-I, esta~oes onde, na primeira funcionou (recorde-se que 0 primeiro dia de circula~ao destes selos foi em
II-6-62), e na segunda ainda esta presentemente a funcionar, 0 carimbo
meca.nico com a legenda: «Indique no verso das correspondencias 0 seu
nome e residenciu. Informa~l1o oficial fornecida pela Circunscric;110 da
Explora~ao dos C. T. T. da Provincia da Estremadura em seu olicio
n.o 29073, de 22-7-66. Como e do conhecimento geral, estes selos foram
executados em off-set pela. Casa da
Moeda, em folhas de 50. E natural
que uma folha inteira tenha sido
impressa com 0 erro, e passado despercebida na inspecC;ao. E se os
,
selos dessa folha foram utilizados
para franq uiar correspondencia, e
mais do que provavel que a grande
Frequente as reunliies f1iateHeas do nosso
maioria se tenha perdido para a
Clube, todas as teroas e sextas.felras, das
Filatelia, desaparecendo os sobres21 as 24 horas, e tad os os sabados, das 16
critos que os continham na voragem
as 20 horas, pols nelas podera, num amblente
dos cestos de papeis. V ma coisa e
de franca camaradagem fliataHea, efectuar
as suas permutas lem perdas de tempo, sem
certa: um exemplar conseguiu 50gastos de portes, e sem perlgos de extravlo
breviver, e 0 Sr. Francisco dos Sande cartas.
tos Leal Vaz esta de parabens. Se
Quanto malor for 0 numero de soolol pre·
o Sr. Wilbur Kattner considera, e
lentel nas nossas reunliies, mals serao as
cstockn que todos teremos a nossa dlsposl·
muito bem, os dois exemplares cooao, bem coma mals numerosos serao as co.
nhecidos
do $20 com dupla irnpresnheclmentos que uns ap·s outros tr.nsmltl·
s110
«das
maiores raridades porturemos.
guesas dos tempos modernos», este
Alem das vantagens refer:das, a simples
faoto de comparecer hablllta·o a um premia,
bela exemplar do $50 corn omissao
em selos novas, sorteado entre os asslstentes
de
uma das cores nao e menos noa cada reunlao.
tavel.
Pelo contrario. Vamos ate
Portanto, no seu proprio Interesle, NAO
ao ponto de afirmar que e mais inFALTE is REUNIOES FILATELICAS DO
NOSSO CLUBEI
teressante e mais raro. Que merece
ser evocado em voz alta. V m erro
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ANUNCIOS ECONOMICOS
Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

Brito - BARREIRO fone 2272329.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou com pro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.

AEROFILATELISTAS - Dispomos de
alguns sobrescritos com 0 carimbo especial «Dia del Aerofilatelista» (Buenos
Aires, 1/3/66) reproduzido na pag. 21 do
nosso n." 177. Cada pe!;a, 12$50. Pedidos a Sec!;Ao Aerofilatelica do Clube,
Apartado 2 869, Lisboa.

Canjiroes antigos e candeeiros e candeias de azeite, desejo, pagando bern, ejll
dlnheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.D 22.
Compro e venda selos aos melhores
M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.

pre~05.

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

Para seu interesse,
.
caro consoclo ...

Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50 % 20 %, e estrangei1'05 a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.D-Esq. - Lisboa - Telefone 842083.

+

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.
Compro variedades e erros de Portugal
Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff.
Av. JoAo XXI, 68-5. D-Esq. - Usboa - Telefone 778838 .

~

•

ATENCAO: Sirvo existencias Servi~o
Filatelico Portugal e Ultramar, Novidades,
FDC, etc., pe!;a catalogos gratis a SILVA
PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.D-Dt. D
-LISBOA-4.
Compto, Troco e Vendo selos classicosr
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
fllbuns e material filatelico. A. Borges

Portugal -

T'.!le-

EXPOSICOES 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. 86 05 primeiros pedidos poderAo ser satisfeitos.
Dirigir-se ao Clube Filatelico de Portugal, Apartado 2869, Lisboa.
Procuro correspondente serio para troca
de selos novas da Europa ocidenta.1 e Ultramar. 8elos antigos e modern os, soltos
ou em series. Forne!;o selos de todos os
paises da «cortina de ferro», antigos e
modernos, soltos ou em serie, denteados,
nao denteados, FDC, etc. Corresponc1encia em alemAo, frances e ingles. Ing. Ale. xander Nemeskeri: VII Szovetseg u 36.
Budapeste - Hungria.
ApTojHatelistas - Compro pequenas e
grandes quantidades de aerogramas militares, comprovadamente circulados (com
carimbo), expedidos de ou para todas as
nossas Provincias Ultramarinas. Resposta
a Secretaria do Clube, ao n.D 80.

F. Castel-Branco &Filho
LIMITAOA

Apartado n.o 44
T,18fon8 22020
VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series tematicas de todo
o Mundo. Selos classicos de Portugal
e Ultramar

/
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AGOSTO DE 1966

N,O 181

I

crtlais /rutos

esculisla de $50 com
omlssao de uma das cores

S.lo

.

Mlnlst6rlo das Comunloaviles
Administra~iio·Gllral
II

Direc~iio

dos

dos Correios,
Telefones
Servi~os

Tel~grafos

Industriais

PORTARIA N." 21 '181
Manda a Governo da Republica Portuguesa, pelo Mioistro das Comunicat;Oes, que,
ao )IIbrlgo das diaposit;iie8 do artigo '1:7.. do
Decreto-Lei Ill.· 42417, de 27 de J ulho de
1959, &eja lant;ada em circulat;iio, camulativamllllte com as que estiio em vigor, uma
emissiio extraordinuria de aelO8 comemorativos
do 1.° CMteniirio do Cruz Vermelha PortugUe6II, com as dimensiies de 34,5 X 27 mm,
dllllteado 13,5, .nos toxas, cores e quantidades aeguintes:
1$00 - verde •
4$00 - azeitona
4$30 - rosa-velho

9000000
500000
500000

Mioislerio das Comunicacroes, 19 de Agosto
de 1965 - 0 Ministro dos Comullicat;oes, Car/.c;s Gome. do Sih'lI Ribeiro.

Selos a bllhates-postals retlrados
da olroulaolo
o Diario do Governo pUblicou !Imn portaria que manda retirar dn circulat;iio, deiUIOdo de ter validade, a partir de 1 de
Julho pr6ximo, os selos posta" alas seguintes
emissoes e taxss:
X Congresso Intemacional de Pedriatria:

$5O, 1$00, 2$80 II 3$50; Din do 8elo: 1$00,
2$00 e 2580; I Clllltenlirio do Banco Nadonal U1tramarino: 1$00, 2$50 e 3$50; CIlllt>enlirio do 8ameiro: 1$00, 2$00 e 5$00; Europa-64 (5.° .QIIiverslirio do Confer~ncia EIl(lopeia dus Administracroes des Correios e
TelecomunicalfOes - C. E. P. T.): 1$00, 3$50
e 4$30; e Oentenlirio do Diario de Noticia.:
1$00 II 5$00.
Estes ,selos podem ser troeados par 0l1tr05
queestejnm em vigor, desde que nno 6e
verifique 'lulIlqu.er dos impedimentos comi.
nados no S 2.° do IIrtigo 40." do I~stututo
do Selo Postol dos C. T. T.
As trocos poderno ser cfcctuadu llllS
estat;oes dos C. T. T. do Terreiro do Pacro,
em Lisboo, e Batlllha, DO Porto, ou nas
T,esourarias da Fazenda PUblica das outrll&
localidades ate 31 de Outubro do corrente ano.
Outra portaria tambem publico do no Diaric do Governo determion que sejam liuprim!id1ll5 e r,etirados dn circulalfiio os bilhetes-postais de hoas-festas n.· O 238 e 345, crindns pelo Decreto 11.° 28 273, de 15 de Dezembro de 1937; biIhetll!l-postais ilustrados
-serie G (pre'to de venda $50), crind08 peln
Portarin n.O 14429, de 20 de Juoho de 1953,
II alterados pela Portarin n." 19862, de 18 de.
Maio de 1963; e 08 bilhetes-postais «Fardammtos do Exercito Portugu~SI>, criados pela
Porta ria 0.° 20 926, de 28 de NovelDbro
de 1964.
Estes bilhetes deixam imedintomente de
ter valor postal, podendo ser trocados ate
31 de Julho do corrente 000, nos locais ncima
referidos.

-

Este tem uma bist6ria muito simples, absolutamente desenfastiada,
quase ingenua. Que nlto mete filatelistas poderosos, estudiosos de vulto
ou comerciantes objectivos. Mas demonstra em pleno que tinbamos razlto
ao afirmar recentemente que ate os peq uenos coleccionadores
podem mostrar os tesouros escondidos meso
mo no caminbo diariamente percorrido.
J\s vezes acontece esta
maravilba: uma ostra
com perola.
Com motivo no artigo cDupla impresslto
do selo escutista de
$20., do norte-americano Wilbur Kattner,
vindo a lume no nosso
n.o 175 (Fevereirb), recebemos em Abril uma
carta subscrita pelo
Sr. Francisco dos San(Raproduoiio autorlzada palos c. T. T.)
tos Leal Vaz, aluno dQ
Seminario da Guarda
- que se define ele pr6prio como ciilatelista quase principiante, que,
sendo estudante, nlto pode dispor de tempo nem de economias para se
dedicar seriamente a Filatelia» - em que, modestamente, nos anunciava
ter em seu poder um selo da mesma emisslto, mas da taxa de $50, ao qual
falt~va a inscri'Ylto 18.a CONI=I:R~NCIA INTI:RNACIONAL DO I:S~UTISMO
1961. Seguia-se uma serie de perguntas, m uito pertinentes, sobre () caso.

1
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
Endere~o

tele/lrafico: LUSITANA

Telefone n.o 10 - VALEN<;A

DIRECTOR:

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

DE

Conse/ho Direclivo.·

Chefe de Kedacfiio ..

Prof. Doutor Carlos 'frincao
Jose Gonzalez Garcia
Brigadeiro J. da Cunha Lamas
Capitao F. Lemos da Silveira
Eng. Aurelio Marcos Pereira

Cap. F. Lemos da Silveira
A.dministrador ..

Jose Rodrigo Dias Ferreira
Editor:

Dr. Carlos Alberto C. Ribeiro

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA
RUA DAS ANTAS- VALENC;;A
(PORTUGAL)

Keuista mensal, enviada a todos os socios do Clube Pilat/lico de Portugal
Dllpenud. de Con.ut.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Especializada em cal~ado vu\canizado,
e todos os artigos de borracha em geral

FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA iF. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, iO-3.D-Dt.o - LISBOA - Teler. 54936
CORRESPONDtNCIA: APARTADO 2869 - L1SBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE -

Terc;as e sextas·feiras, das

21

!\s

24

horas, e sabados, das

16

as

20

horas

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTIZAC;AO

COl/til/ent, (excepto Lisboa), llhas e Provinciar Ultramarinar.·
Efectivos • • . •
Juniores • • . •

60$$00
30 00

Brasil .
LISBOA -

Efectivos • • • •

po r ano
po r ano

ou equivalente em moeda local
Cr. 3

10$0(>,

00(',

artiso. de alta qualidade

por ano

por mas; juniores • • • • • •

« Itipolito»

2$ 50, por m6s

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELDS NOVOS EM CURSO.
SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOGOES -LANTERNAS-PULVERIZADORES - CALDElRAS DE DESTILAC;;Ao - PRENSAS cMARMONIER:.,
PRENSAS HIDRAuLlCAS, ETC., ETC.

AGENTES DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL
CABO VERDE - J080 de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME - J080 Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. -Calle
18, N.o 7'37 - Apartado A6reo n.D 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 491 I, 15 th
Avenue, GL. 5'2144, Sacramento, 20, Calif6rnia.

Cala Hipolito, Limitada
TORRES VEDRAS

TELEFONES 3 e 53

P 0 R TUG A L
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(Reproduoiio aulorlzada palos C. T. T.)

MAIS ' U ' M

ER RO 'SENSACIONA L

--

SELO ESCUTISTA OE $50 COM OMISSAO OE UMA OAS CORES

(Var noticia no int.rlor)
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