,, .,-

..,"-

-

.,

FOlHA DE 80 REIS DE D. luis, FITA DIREITA, lARANJA (YVERT N." 48), REPRODUZIDA, COM A DEVIDA
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RUA DAS ANTAS- VALEN<;{A
(PORTUGAL)

Dispcnseda de Censure

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<';AO POHTUGUES ... DE FI LATELIA (F. P. F.)

Especializada em calyado vuicanizado,
e todos os artigos de borracha em gerai

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3 o-DLo - L1SBOA - Teler. 54936
CORRESPONDt:NCIA : APAlnADO 2869 - LISBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE -

Terlras e sextas-reiras, das

2[

as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTIZA<;AO

Conlinent, (exceplo Lisboa), Ithas e Provincias Ultramarinar:
Efectivos • . .
Juniores . . .

60$00 por ano
co
30.,00 por ano

Brasil
LISBOA -

Efectivos • . .

.
ou equlvalente em moeda local
Cr. 3000, por ano

10$00, por

m~s;

j uniores • . • . . .

2$ 50, por m~s

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

AGENTES DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL
A<';ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joiio de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren\r0 de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME - Joiio Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. CaUe18, N.o 7-37 - Apartado Aereo n.O 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15th
Avenue, GL. 5-2[44, Sacramento, 20, Calif6rnia.
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ca.
MINISl'ERIO DAS COMUNCCA 9 0ES
Administra~ao-Geral dos COlTeios
Telegrafos e Telefones
Direrl$iio dos Servi~o5 Induslrillis

PORTA RIA N.o 22033
Manda 0 Governo da Republica Portugue~a, pelo Mini~tl·o das Comunica~oes, que,
ao ahrigo das disposiyoes do anigo 27.0
do Decreto-Lei n." -l2417, de 27 dc Julho
de 1959, seja lanyada em circulayao, cumulativamentc com as que estao em vigor,
uma emi~5ao extraordimiria de sclos comemorativo~ do 8.0 ccntemirio da l'cconquista
da cidadc de £vora, com as dimemoes de
30,2 X 34,5 mm, dcntcado 13,5, nas taxa"
core~ e quantidadcs scguinte~:
1$00 - fundo verde-~eco. 9 000000
8$00 - fundo azul . . .. 1 000000
Mini~tel'io das Comunicayoes, 4 dc Junho
de 1966. - 0 Ministro das Comunicar,:oc"
Carlos Gomes da Silva Ribeiro.
PORTA RIA N.o 22157
Manda 0 Governo da Rcpuhlica Portugucsa, pelo Mini5tro das Comunicas:ocs, quc,
ao abrigo das disposis:oes do at'tigo 27."
do Decreto-Lei n." 42 H7, dc 27 de Julho
dc 1959, ~cja 1ans:ada cm circulayao, cumulativamente com as que c~tiio em vigor,
uma emissao cxtt'aordin:iria de wlo., comcmorativos da inauguras:ao da pontc ~obre 0
Tcjo, em Lisboa, com a~ dimemoc~ dc
34,5 X 2'=;,4 mm, denteado 13,5, nu, taxa~,
corc~ e quanti dade, ~eguintc~:

leA D

.11 0 baixo:
Taxa de 1$00 - desenho impresso
a vermelho sobrc fundo Duro 9 000 000;
Taxa de 2$50 - desenho impresso
a azul sobrc fundo ouro 1 000 000.
Ao alto:
Taxa de
a azul sobre
Taxa de
a verdc sobre

2$80 - dcsenho impre,~o
fundo prata 1000000;
4$30 - de,enho imprc~~o
fundo pmta 1000000.

Mini~terio
da, Comunicas:oc;, 5 de
Ago,to dc 1966. - 0 Minbtro da~ Comunicas:ol'~, Car/os GOllles Iia Silva Ribeiro.

PORTARIA N." 22231
Manda 0 Govcrno da Repuhlica Portuguesa, pelo Mini~tro da~ Comunical;:oc;, que,
ao abrigo das dbpo s i"oc~ do artigo 27."
do Decreto-Lci n.O 42417, dc 27 de Julho
de 1959, seja 1ans:ada em circulas:ao, cumulativamente com as que e,tao em vigor,
uma emi.,.,ao extraordin;lria de ~elo~ .Europa-66 . , comemorativa do 7.0 aniversal'io
da Confer~ncia Europeia das Administras:ocs
do~ Corrl'ios e Telecomunicas:oe~ (CEPT),
com as dimen,oes de 35 X 29,3 mm, denteado 12, na~ taxas, cores e quantidade,
~e g ulnte s:

1$00 - azul
3$50 - bordeaux
-l$30 - verde

9000000
1 500 ODD
1 500000

Mini~terio das Comunicayoes, 29 de Setembro de 1966. - 0 Ministro das Comunicac;iie.. , Car/os Gomes da Silva Ribeiro.

Feiras lilalelicas ao ar livre
Em rece.nte viagem feita a~ cidades de
Juiz de Fora e Belo Horizonte, tivc a
oportunidade de vel' como sao uteis para
a Filatelia a~ feiras filat61icas ao ar livrc,
que nela, costumam realizar-sc aos domingo~ de manha.
Segundo infol'me~ de que tenho conhecimento, ma, que podem nao est;u' de
acordo com a realidade, a prime ira feirr.
filatelica ao ar livre realizou-se cm Paris,
funcionando ate hoje. A segunda foi em
Buenos Airc~, e continua ate hoje, e a
terce ira [oi em S. Paulo.
Agora temo-Ias em varia~ cidade, do
Brasil: Rio de Janeiro, Porto Alcgre, Juiz
dc Fora, Belo Horizonte, Fortaleza e Pclota~.

As dl: Juiz dc Fora e
zonte, fiquci-as conhecendo
;endo que a mai~ nova, a
"onte, foi a que eu mais
l'ncontrei, de toda~ que vi.

de Belo HOl'inesta viagem,
dc Belo Horibern instal ada

- - - - - - - Por - - - - - -..
HUGO FRACCAROLI
Vlce-Presldente do Clube Fllatelloo do Brasil

F.la encontra-se instalada no saguao de
entrada do teatro existente dentro do Parque Municipal, e em frente ao correio geral.
o porreiro do teatro fornece as mesas e
cadeiras, bancos c urn cafezinho gratuito,
que, nnturalmente, e cobrado dc outra mancira ...
o local e passagem for~ada para miIhare~ de pessoas, aos domingos de manha,
porquc mais adiante e a entrada de urn
magnifico parque de diversoes, frequentado
pOl' milhal'es de crianyas e outras pessoas.
A sim, 0 agrupamento de coleccionadores
de selos c moedas chama a atcn~ao e
curiosidade de numerosas pessoas, e entre
clc ~ , ~empl'r:: muitas dezenas de adultos c
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cr ian~as

permanecem bastante tempo para
se enfronharem no que estao fazendo os
que J:i estao e permanecem.
Como curiosidade, e e a prime ira vez
que tal vi, encostados na caJ~ada havia
do is autom6veis tipo KOMBI, pert en centes
a negociantes de selos, que estavam transformados em pequenas Jojas de se lo ~ . ..
Como se ve, tudo muito interessante.
Esta feira tem somente tres me; es de
existeneia, e ja e frequentada pOl' ccrca de
100 pessoas interessadas no coleccioni; mo de
selos, e 50 no de moedas.
Aproveitei a oportunidadc para fazer
umn palestra sobre FilateJia nas sedes das
sociedades filateHcas de Juiz de Fora e
de Belo Horizonte, ambas instaladas em
sedes de sua propriedade, bern no centro
das eidades, com 6ptimas instala~oe s , e uma
m6dia de 30 socios nas suas reunioe ~ semanais.
A Sociedade Filatelica de Mina; Gera is,
de Belo Horizontc, tem na sua pl'esidenci a
o filatelista Dr. Lincoln Vianna, cunhado
do faleeido ex-presidente da Repuhlica, Marechal Castelo Branco, e irmao do grande
campeao brasileiro Dr. Niso Viann;\.
o Dr. Lincoln dinamizou as actividadc;
da sua agremia~ao. No di a 1.0 de Agosto,
vai inicial' urn Curso de Filatelia, 0 primeiro
que se reaHza em Belo Horizonte. Est:!
estudando a possibilidade de realizar tlma
exposi~ao filateHca no fim deste ano.
Foi
ele que tcve a iniciativa da feira ao at·
livre, que meneionei aeima, e esta ol'gahi7.ando uma caravana para, em urn domingo de Sctembro, visitarem Juiz de Fora,
que dista tres horas de Belo Horizonte.
Belo Horizonte ja passou de urn milhiio
de habitantes, e Juiz de Fora tem mais
de 300.000, sendo a cidade mais industrial
do Estado de Minas Gerais.
Porque e que Lisboa nao organiza tambern a sua feira filatelica ao ar livre, que
poded realizar-se em urn dos seus bclissimos locais no centro da cidade?
Dou a palavra ao Dr. Vas concelo ~ Carvalho, dimlmico presidente do Clube Filatelico de Portugal.
N. do D. - Porque 0 eminente filateli sta
Hugo FraccaroH, nosso colaborador dos m ais
distintos e mais assiduos, e Amigo queridissimo, nos chama ca pedra. , podemos esclarece-lo - e aos nossos prezados leitores de que entidades ofieiais estao em contacto
com 0 Clube Filatelico de Portugal, desde

CALENDARIO PARA 1967
DAS EXPOSI~OES FILAT~LlCAS
PORTUGUESAS
Arganll, 6 de Setembro:
IV Exposi~ilo Filatelica da Comarea de
Arganil e II do Distrito de Coimbra.

Santarem, 5 de Ontubro:
I Exposiwilo Filatelica RibatejanB.

Sela, 29 de Ou\ubro a 1 de Novembro:
I Exposiwilo Filatelica e NumismAtica do
CA T da EHESE.

Porto, Novembro:
Exposi~ilo

Filatelica Distrital.

Li8boa, 1 e 2 de Dezembro:
Exposiw!o-relllmpago do 13.0 Dia do
Selo.

LOl1renpo Marques, 1 a 8 de Dezembro:
I Exposiwao Filatelica da Mocidade

Portuguesa.

HE1VRIQUE l/IJANTERO
encontrll-se sempre as ordens de todos
os filatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO
Pra;a da Alegria, 58-z .o -A
Telifolle .1Z8176
LISBOA
Selos clt\ssicos

*

Modernos

*

TemAticos

COMPRA E VENOE
h:l meses, para tal efeito, encontrando-se n
Feira Filatelica de Lisboa dependente, apenas,
da op~ a o entre os do is magnificos locais
apontados, cada um deles com os seus pro ~
e os seus contras, con rorme, oportunamente,
sed. tornado publico.
Ate para que se
saiba (a Cesar 0 que e de Cesar!) que,
desta vez, foi de entidades oficiais que
partiu a lnlClatlva, 0 que, se muito honra
a Fil ateli a, tambem muito as honra a cla ~ !

MARCOFILIA
PORTUGAL
Can'mbos c0l1umo1'ntivos
FATIMA - EXPOSI<;AO 50 ANOS F:itima - C. T . T., 13 de Maio de 1967.
VISITA DE PAULO VI - Fatima, 13 de
Maio de 1967. Carimbo identica em L i ~
boa, Porto e Coimbra.

ANGOLA
Cm'imbos do

I .0

dia de circlI!nfiio

350.0 ANIVERSARIO DA FUNDA<;AO
DE BENG ELA - Benguela, 15 de Ago;to
de 1967. Idem em Luanda com a me~m a
data.

Carimbos comemorativos
tais i1ustrados, discos, etc. Resposta garantida.
Correspondencia em ingles, frances e espanhol. - Mr. Logvinov A. J. Celinogradskaja 59 - Charkov 51 - URSS.
SELOS
Compl'o em pequenas ou grandes quantidades de Portugal, Ultramar e Sulc;a.
Troco e vendo selos do Cont. c Ultr.
Nol'os c usado;. Tenho slock de~tes ultimo~
e Alemanha. Compro selos antigos
au Blocos da Sul«a SOb/'6 carta. Artut' Real
Bordado da Silva - Rua Penha de Fran~a ,
256-2 . 0-E~q .u - Telef. 833878 - Lisboa.

Dou selos de Portugal, Ultramar e e;trangeir05 avulso ou em series, em troca
de moedas naeionais e notas de Banco retiradas da circula~ao . Pequenas e grande~
quantidades. J . L. Lopes - Av. Fernao de
Magalhaes, 1258-1. 0-c/1- Porto.

MACAU
Estou comprador do ~elo n.O 29 - a
(Catalogo Eladio), novo. Aceito ofertas de
pl'er;o. Marino Sanches Ferreira. - AI'. de
Roma, 57-1.o-Drt. o - Lisboa-5.
Desejo manter trocas com Portugal ,
Hungria, Sul~a, Alemanha e America do
SuI.
Francisco Szabo - Rua Nicolau Anconn Lopez, 110 - Cambuci - S. Paulo Brasil.
FILATELlSTAS! Deseo Portugal nuevo;.
Doy Espana y Colonias, Francia,
Suiza, Belgica, ltalia, S. Marino, Vaticano
y todos Jos paises sociaHstas. A. del Bot.
C/11. Penalara, 10 - SEVILLA (Espana).

v EXPOSI<;AO FILAT£LICA DE N. S.
DO MONTE - Sa da Bandeira, 5 de Ago'oto
de 1967.
3.0 GONGRESSO
ANGOLANO DE
BOMBElROS VOLUNTARIOS - Sa da Bandl.' ira, 11 de Agosto de 1967.

TO DO 0 COLECCIONADDR PORTUGUES DE,
SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO
AEREO DEVE FILIAR-SE NO

Clube Filatelico
de Portugal
REPRESENTANTE DO NDSSO PAIs NA

Federation Internationa/e
des Societes
Aerophilote/iques
ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA
MUNDIAL, DEFENSORA DOS
INTERESSES
DOS AEROFILATELI8TA8 OE TODAS
A8 LATITUDE8
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ANUNCIOS ECON6MICOS
Troco e com pro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
au com pro, pagan do bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
CanjirOes antigos e candeeiros e candeias de azelte, desejo, pagando bem, em
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria; ao n.O 22.
Compro e vendo selos aos melhores
M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
pre~os.

Selos com err os, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem.
Cartas a Secretaria, ao n.O 22.

A. GAMA HEIS
(MR. CORK)
WELCOMES you at

CASA 0 AS

CORTI<;AS
(Cork House)

METROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)
Memb.r of Portulu,,,
Chlmber af Cammerce

EXPORTERS
RET A I L E R S

4 - 8 - RUI dl Eicoll Pollt6cnlcl - 8 -10
Tlldonl 32 58 58
Telegrlmll: ISOLANTES
LISBON - PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES
AMERIClH EXPREIS CREDIT CAROl HONOURED HERE

PORTUGAL E UL TRAMAR

A

REME88AS
E8CDLHA
8elos Isolados naval e usados - 50 a/a Deleonto
SERIE8 NOVA8 - 40 % Oneonta

,t

Para pagamento, aceito selos usados em
quantidade
Pedir labela de valoriza~iio e condi\1oes
de TROCA
Telefone •• 08.&
1312 -

LIS BOA -

C R 6 N I CAS

DO

i)iario
As exposi~CSes filatelicas porfuguesas e
do Clube Filafelico de Portugal

SANCHO OSORIO
Aparlado

3
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0

patroc1nio

I

PORTUGAL

Vendo selos de Portugal e Ultramar;
com desconto de 50 % 20 %; e estrangeiros 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, 80 n.O 22.
ATEN<;AO: Sirvo existeneias, Servi!;o
Filatelico Portugal e Ultramar, Novidades,
FDC, etc., pe!;a catalogos gratis a SILVA
PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Dt.o
- LISBOA-4.
Compro, Troco e Vendo selos classicos;
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Ve,pdo
albuns e material filatelico.
A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fane 2272329.
Desejo selos de P ortugal e Ultramar,
somente em series novas e completas.
Dou !talia, Vaticano, S. Marino e tematicas de desportos, flora, animais e cosmos. Grasseli Angelo. S. Marie degli
Angeli. P. Perugia. ITALIA.
VENDO MAIS BARATO: Selos Nacionais e Estrangeiros. A. NEVES - Apartado 23 - VILA FRANCA DE XIRA.
TROCA com Portugal, Espanha e suas
PI'ovincins Ultramarinas e America Latina,
e ofereee : URSS, Pol6nia, Checoslovaquia,
etc., selos, FDC., eaixas de fosforos, pos-

t

•

Depois da ultima exposl~ao filatelica
em Novo Redondo, em Angola, on de fomos
presidir ao juri respectivo, e das muitas
que se Ihe seguiram, fomos, no fim do
ano, ao Rio de Janeiro, a _1.a Exposi~ao Filat6Iiea Luso-Brasileira - LUBRAPEX-66., e,
dias depois, ao Funchal, a exposi~ao filat6liea oficialmente intel$rada nas famosas
Festas do ' Fim do Ano, em ambas elas
tendo feito parte dos juris respcctivos, conjuntamente com 0 eminente Prof. Doutor
Carlos Trineao e outros.
E&le ano, e~tivemos, sueessivamente, nas
expo,i<foes filatelieas do Pessoal da Emi~
~ora Nacional, em Lisboa, e dos Regentes
Agdeolas de Evora e de Santarem, e, para
os proximos mesc~, anunciam-se identieas
exposiIJoes em Miranda do Douro, Arganil,
Seia, Santarem e E~toril, e mab duas em
Lisboa: Dia do Selo e Casa da Imprensa,
ou seja, ate ao fiJll do ano corrente, uma
media superior a uma exposi~ao filatelica
E isto nao con tan do com a
por meso
_2.. Exposic;ao Filatelica da Tematica da
Propriedade Urbana. , a realizar na pre~
tigiosa A ss oeia~ao Lisbonensc de Proprichirio ~ ,
pOl' supormos que so devera tel'
lugar nos primeiros meses do proximo ano.
Desta singela enumera~ao , podem e de"em tirar-se duas conclusoes da maior rel c" uncia:
E uma, que estao a colher-sc agora os
frutos das primeiras sementeil'as, e que as
expo s i~oe s filatelicas estao a realizar-se a
urn dtmo crescente, do qual, hd. tres ou

quatro anos, e muito menos ha dez ou
quinze, ninguem suspeitava.
E e outra, que todas estas exposi~oe
apontadas, e ainda a de Sa da Bandeira,
organizada pela respect iva Camara Municipal, no total eloquente de quinze exposic;oes filatelicas, representando mais de
oitenta por eento das efectuadas no nosso
Pais, sao realizadas ou patrocinadas pelo
Clube Filatelieo de Portugal.
Quanto a este patrocinio, aeentue-se
que 0 Clube Filatelieo de Portugal nunea
pediu para 0 dar, mas, solicitado para tal,
da-o com todo 0 prazer e to do 0 entu~iasmo, moral e materialmente.
Efeetivamente, nao se trata de mero patroefnio
plat6nieo e gratuito. Em todas as exposi~i5es que patrocina, 0 Clube FiIateIieo de
Portugal ofereee premios, em material filatelieo, a todos 0
expositores, alem de
uma medalha de prata oferecida pessoalmente pelo seu presidente, para ser destinada ao primeiro c1assifieado, eonjuntamente com a da organiza~ao. Faz, nesta
s ec~ao do Diario de Lisboa, 0 maximo de
propaganda de todas essas expo si~oes, e,
SEGUE -

SELDS naolonals - naval e usadol

estrangelros - novas (DESPORTOS
- FAUNA - FLORES - PINTURAA8TRDFILATELIA - eto.)

8nvle·nos s/

rela~ilo

de lallas

TODO 0 MATERIAL FILATELICO
CatAlogo Yvert 1968 I, II, III vol. 8901&00

COIMBRA FILA TBLICA
Sofla··3- 1 .'-Colmbra

PORTUGAL
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ESTABELECIMENTOS

RODRIGUES
&

RODRIGUES
SEC(:OES

ALI=AIATARIA
SAPATARIA
LANll=fCIOS
AlGODOES
I=IOS DE LA PARA TRICOTAR

Confeevlo Industrial com a marca

~a/
BDtl' dl borrachl com al mlrcli IIClutlval

S. JOHN
A R P A 0
BACALHAU
1= ABO R
Descontos eos s6cios do Clube I=ilatelico de Portugal: 15 % em lazen.
das, confeq:oes e obr/l leite, e 10 0/ 0
em todo 0 cal~ado

58, Rua Nova do Carvalho,76
. Rua de S. Paulo, 55
Teteis. 3611 70/8/9

LISBOA

DE PORTUGAL
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depoi' de realizadas, publicamo~ aqui a~
reportagens c act as rcspectiva~, ~c nos a~si,
tirmos, ou no~ forem enviada\, e a~ quai"
com gravura\ cujas fotografia~ Ihe scjam
remetid~~,
igualmente serao peblicada, no
Bolelim do Glube Fi/atelico de Portugal.
Isto, repete-se, nao c patrocinio platonico, mas efectivo e material, com pc~ado~ sacriffcios de urn c1ube em perm anente~
e multiplas actividade~, com encargo~
cada vez maiores, e que pront.lmente 0 di a todas as expo~i!roes que Iho
pC:!ram, indiferentemcnte a capclas, capclinhas e capcloc~ ...
V. G.

Apontamos aqui, no domingo pas~ado,
breve re~umo da actividade, extraordimtria
e impar, do Clube Filatclico de Portugal,
de organiza!r3.o ou de patrocinio, mas de
patrocinio efectivo e material, das exposi!roe~ filatclicas realizadas no nosso Pais,
reportando-no~
apenas ao espayo de urn
ano, e enumerando nada meno~ do que
quinze exposlyoes, 0 que deve constituit'
mliis do que oitenta por cento de toda~
as exposiyoes filatclicas realizadas em Portugal: Continente, I1has e Ultramar.
Patrodnio efectivo e material, nunca
6 demal~ repeti-Io, pot'que se nao limita
a urn vago patrodnio moral, mas aos pr6mios e demais colaborayoes referidas naquela cronic a de domingo passado, e que
bern conhecem todos os dirigentes ou organizadores que no-Io tern solicitudo.
Patrodnio que - seja dito - cu~ta milhares de
escudos, por ano, ao Clube Filatelico de
Portugal, e outro tanto, ou mais, ao seu
presidente, e quer com as medalha~ de
pfllta que oferece para toda~ as exposi<;i'ies,
quer com as despesas de de~loca<;oes a
0 que e bern
todas a~ do Continente.
diferente de apenas dar 0 nome, em simples oHeio, para depois, pomposamente, figurat' entre os patroeinantes ...
Isto que se escreve e afirma em l'ela y3.o a todas as exposiyoes filat6licas em
~eral, C. p_articularp~ente valido em reialjiio
as exposlljoes tematleas.
Nao senda n6s filatelista tematico, nem
tencionando se-Io, como ja algumas vezes
teElos proclamado - fomos n6s, foi 0 Clubc

Mae.tro fernando de Carvalho
Faleceu ha dia~ em Li~boa, e ficou scpuitado no cemiterio do Alto de S. Joao, 0
maestro Fernando de Carvalho, figura conhecida do no~~o tcatro mu~icado, e autor
de alguma ~ melodia~ que constitufmrn outt·os
tanto~ exitos populare~.
Natum! de Lbhoa,
on de na ~ cel'a h;t 54 an os, deixou viuva a
51'.·1 D. Modesta Ro~a de Carvalho, e era
pai da men ina Ana Paula Ro~a de Carvalho e do Sr. Antbnio SCl'gio Ro .,a de
Cal'valho.
Fernando de Carvalho de~tinou-se a mu~ica de ... de adole~cente, quando, apena~ com
12 anos, entt·ou pal'a 0 Consel'vat6rio, onde
reccberia lit;oe~ de Luis de Freitas Branco,
Pnvia de Magalhac~, Campos Coelho e Co ~ ta
Ferreira.
Outro dos seus mestres, ne~~a
epoca, foi 0 frances Rene Bohet.
Cinco
anos depois, obtinhn 0 prirneiro premio de
violino daque!e e~tabelecimento de en~ino
musical, e eneetava urna carreira de executantc quc havcria de leva-Io as orque~tl'a~
J'egidas por Pedro Blanch, Fiio e Pedro de
Freitas Branco. Data dessa altura a sua
entrada para a Emissora Nacional, onde
permaneceu por largos . anos.
Compo~itor prolHico vinte operetas,
centena e meia de re\'i~tas, mu~ica para

dez fiImes - , Fernando de Carvalho a ~ ~inou ,
entre outro., gran des exito,>, a opereta "Nazare: . , a, l'evista~ .Fogo do diabo. , .E~ta
Li~hoa
quI' eu amO k, .Vento em popa. ,
,on Ze - ordem pat'a pagat·., .0 que 6 hom
C para ~e vel', e .A~ garotas sao 0 diabo. ,
e cel'ca de dua~ mil melodias ligciras, a
mai" conhecida das quais foi cl'iadn no
palco pOl' Irene Isidro: . Tudo isto 6 fado •.
A not/cia do seu falecimento causou
gual con~ternat;aO no~ meios teatt'ais, que
\'eern desapareeet· urn pl'Ofissional dedicado
e urn homem de trato gentili~simo.
Tiio tri ... tl' facto e notlcla ne~ta revista,
porqul', em bora 0 grande publico 0 ignol'a~W, 0 maestro Fernando de Carvalho (que
C) digam todo~ os ~eu~ colegas, colaboradores
e arnigo ~ !) era um filateli~ta dos mai ~ entu~i :btico~, digamos, um filatelista de lOdos
0.,
dia~ e todos os momcnto ~, capaz de
c~t:ll' a diJ'igiL- a C)rquc~tra de uma rcvi~ta
no peqUl'no e tradicional . Maria Vit6ria.,
ou de uma luxuosa fantasia no grande
.Monumental., - c a pen ~ ar no selo adquiJ'ido ne~sa tarde, e que,' logo que teJ'minas~e
o e ... pcct:lmulo, iria, a correr para casa, colocal' no album l'espeetivo.
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VEM OA pAGINA ANTERIOR

PO. In. 1. . Palestina. 10.
Taxis.
HOLANDA

Thurn &

5075 - A. C. M. Bohnenn - Jac. v. Lennepstraat 58 III - Amsterdam - T. 60. 1.
Grecia. 19. 90.
ITALIA

5056 - Ernesto Persone - via G. B. Sammartini n.O 37 - Milano - It. Fr. Es.
Tematica de todos os palses do
Mundo 90. Bolaffi.

NOVOS SELOS
PORTUGUESES
PORTUGAL
Emissdo comemorativa da inaugurafdo do Estateiro Naval da Lisnave
no Porto de Lisboa

•

]APAO

4997 - Shizuo Fukuoka - P. O. Box, 3-Minami - Yokohama - (A) T. N. U.
Fr. In. 60. 62. 90. 91.

Os selos, cujo desenho e da autoria
do pintoI' Luis Filipe de Abreu, tem as
dimensoes de 34,5 X 27 mm compreendendo
a serrilha.

POLONIA

5072 - Sok61 Andrzej - UP. - F. M. Mitterowie Szczeeinek Jeziorns 15/4 PI. Fr. In. AI. T. 60. 3.

Filatelieo de Portugal, quem, exclusivamente,
organizou a primeira exposilJao de filateHa
tematica realizada no nosso Pais, a da
tematiea dos Camlnhos de Ferro, na Sociedade Nacional das Belas-Artes, em 1956,
integrada nas comemoralJoes do centenario
dos Caminhos de Ferro em Portugal.
Depois, organizamos uma ou duas exposiIJoes tematicas na sede da Uniao dos
Lojistas de Lisboa, patrocinamos uma ou
duas da tematica desportiva, na seeretaria
do Sport Lisboa e Benfica, e tambem a
da tematica da pediatria, em 1962, integrada no respectivo e notavel Congresso.
Mais tarde, organizamos a .1.a ExposiIJao FilateJica da Tematica de Escritores
e Jornatistas>, na Casa dil Imprensa, que
vamos repetir este ano, e a .1.a Exposicao
FilateJica da Tematica da Propriedade Urbana>, na sede da AssocialJao Lisbonense
de Proprietarios, que vai repetir-se no pr6ximo ano.
Sem esquecer, entre outras, a .1.a Exposit,:ao Filatelica da Tematica de Turismo>,
na sede da STAR, que e pena se nao tenha
repetido ainda, tao certo que estas pdmeiras exposilJoes de tematieas menos vul-

gares e, portanto, mais originais, sao naturalmente incipientes, e s6 com a. sua repeti!J.ao . tendem a valodzar-se, quantitativa e
qualitatlvamente.
Acentue-se que todas as dos ultimos
anos tem tido a ajuda econ6mica, nao
larga, mas suficiente, ou quase, dos C. T. T.
do Continente, nos termos do Estatuto do
Selo, e sem a qual elas nao se tedam
realizado. e uma justiIJa que sempre lhcs
temos feito, destacando a permanente boa
vontade da AdministraIJao dos C. T. T. e
designadamente do Sr. Eng. o Manuel GraIJa,
distinto director dos respectivos ServiC;os
Industriais.
Mas igual justiIJa ha que fazer ao
Clube Filatelico de Portugal, cuja obra de
fomentalJao filateHca e conhecida de todos,
e ficou resumidamente referida na cr6nica
de domingo passado e na presente.
Pelo que nao acreditamos que algucm
pense em fazer tabua rasa do Clube Filatelieo de Portugal. Claro que tal nao seria
posslveI. E, sobretudo, n6s nao 0 eon~cn
tiriamos!
V. C.

TORQUIA

5040 - Civan Yan Mike - Karakov - Tersane Cad. 184 - Istanbul": Fr. T .
N. U. 60. 3. Fauna 90.

A SEVERA

VENEZUELA

5028 - Ana LUIsa Garcia de Nunez - Banco
de Fomento Regional Los Andes ciA
- San Cristobal- Tachira - T . 60. 3.
Tematicos Fauna, desportos, Kennedy e C. Vermelha.

CASA FILATELICA

J. EL L
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS

RUI dl Prltl, 184-2.0 -Elq. - Tile'. 323&08

LISBOA·2

BAIRRO ALTO

fReprodupio autorlzada palOi C. T. T.)

Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set pel a Casa da Moeda.

0 plano da emissao e

0

•

LISIO.

•

Telef.

•

3400'

PORTUGAL

RESTAURANTE TtPICO
f

RESTAURANT TYPIQUE

seguinte:

TYPICAL RESTAURANT

1$00 tiragem de 10 000 000
1500 000
1$80
2000 000
3$50
1500 000
4530

o 1.0 dia de eirculaIJiio foi a 23 de
Junho de 1967.

Fados e Guitarradas
ABERTO TOO....

A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

6
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NO

NOVA EMISsAo
DA AGENCIA GERAL
DA COROA

PRELO

.t ' AUB,E DE L' A VIATION EN BELGIQUE
por JOSE HENIN
Reposit6rio, fiel e completo, de todos os documentos (cartazes, panfletos de propaganda, postais e sobrescritos comemoratlvos e voados) relativos aos primelros voos na B6lgica.
PUBLICA~AO DE LUXO, ISO pAGINAS EM PAPEL COUCHE, PROFUSA-

MENTE lLUSTRADA (INCLUSIVE ESTAMPAS A CORES).

•

MAL T A ·

edi~lio

do prestigioso "ReY •• ' ....1..

Pr'fo, 150 f. b •

Pedidos a: Jose Henln, Farclennes, Belgica
BRASIL

TRICI:NTI:NARIO DO

4992 - E. A. Nogueira Gons:alves - Rua Teixeira Mendes, 107 - Cambuci - Sao
Paulo - Po. T. 60. 3. da tematica
desportos 90.
5009 - Alcides Petter Santos - P. O. Box, 72
- Fortaleza - Ceara - Po. Es. In.
5065 - Francisco Szabo - Rua Nicolau Ancona Lopez, 110 - Cambu~i - Sao
Paulo.
5073 - Julio Machado da Silveira - D . Correios e Telegl'afos - Alegrete (Rio
Grande do SuI).

FALECIMENTO DE
MI:LCHIOR GAFA
1.0 Die de

Umo

Ci,cule~io:

1 de Agosto de 1967 ,

AI. • Fr. Yougoslave. T . N. U. 60.
3. 90. 96.
BELGICA

5064 - Beyens Lodewijk-Ruggeveldlaan, 542
- Deurme (Antw.) Fr. In. AI. HI.
T . N. 60. 1. 19 Austria. Grecia. Tematica musica e Europa.
BULGARIA

5022 -

Georges S. Kalineof - 4850, il. Strumitzor 1 b - Sofia.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

s. HELENA
TRIC\;NT\;NAR10 DA
CHEGADA DOS
COLONIZADORI:S
DI:POIS DO GRANDE INC~NDIO
01: LONDRI:S
1.

0

Die de Ci,cule~io:

1 de Agosto de 1967

OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS

ESPANHA

4996 - Jose Bertran Nicolau - Pza. Cataluna, 36-37-3.o-1.a - Sam. Baudilio
de LI. - Po. Fr. 60. 1. 2. 6 do SuI.
Filipinas. 28.
5019 - Rafael Domingo Sancho - Celeste
n.O 9 - Madrid-17 - Es. Fr. In. T.
60. 1. 19 N. Tema Europa, Israel,
Austria, Vaticano.
FDC de 1 e
2. 90.
5069 - Joaquin Lorenso Fernandez - Colegio
Cardenal Cisneros - Pardo Badan, 35
- Orense - Es. T. 60.
ARGENTINA

5021 - Horacio R. Tripoli - O'Higgins, 2860
- Buenos Aires - Es. Fr. In. T . 60.
5. 6. 90.
AUSTRIA

5037 - Eng. o Petermann Josef - Vomperbach, 58 - 6130 Schawaz - Tirol-

4987 - R. Renee Bowden - 1801 16 St.,
N. W. Washington, DC 20009 - (A)
SEGUE -

Domingo, do Sacramento
(Mercado Filatelico de lisboa)
Rua do Cruci!ixo, 26
Telefone 324891
LISBOA 2 - Portu".}

•

SELOS NACIONAIS
E
ESTRANGEIROS

•

ALBUNS
E
MATERIAL FILAfELICO

•

Lilta de ofertas em diltribuiplo
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LISTA DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlSlA DEL SOCI- MIBLIEDERLISlE - MEMBERS LlSl - LISlE DE MEMBftES

ALTERA(:IIES - REINBRESSOS - NOVOS

sOC lOS

Sai:lzar - (P) Po. Fr. In. T. N. 60.
1. 2. Iconografia 90. 93. 94.
5071 - Arnalda Pereira da Silva - Caixa
Postal, 105 - Cubal - (M ) Po. T . C.
N. U. 60. 1. 2. 94.

A(:ORES
5076 - Francisco Jose Ramalho das Neves
- Rua de Coronel Chaves, 48 - Panta Delgada - S. Miguel - (M)
Po. Fr. It. In. T. C. V. N. U. 60.
1. 2. 13. 19. 26. Uruguai. Tematic as de fauna, flora e desponos.
90. 94.

Com d,mora 1m Paris, ,m Praga, a lim
d, eonlactar eom alguns dos maior,s "maticos dos r.sp,ctivos pa/slS, vai partir para
BudaplSt, a nosso qu~"ido amigo • ilusl,.,
colabo,.ador Sr Cap F. L,mos da Silv,i,.a,
'lu. ali assistira Ii Grand, ExposifrIo A,rofilaWica Int,,.,,acional cAEROFILA-67'"
tomara part' no 7.0 Congr,s$o , Ass,mbl,ta
G.ral anual da pr,stigiosa Fed,rafilo Int'rnacional das SociedadlS A,ro/ilatllicas
(FISAJ, da qual; membro , ,.,pr,s,ntant,
no nosso Pais 0 Club~ Filatilico d, Portulfal.
o Cap. F. L,mos da Silv,ira, d'/'gado
p.rman",t, do nosso Club, • m,mbro p,.oe·
min,nt, da F IS 4, dara aos nossos llitor,s,
num proximo numero" .omo s,mp,." compllta
notlcia dos dois notav,is acont,c;m",tos.

MADEIRA

5000 - Dr. Frederico de Morais Sarmento Funchal- (A) 60. 1. 15.

ANGOLA

MO(:AMBIQUE

4989 - Raul Caleres - Caixa Postal, 2188-C
- Luanda - (M) Po. C. V. N. 60.
93. 94.
5014 - 1\nt6nio de Araujo Ogando - Cai."m
Postal, 985 - Luanda - (P) Po. Fr.
Es. T. 1C. N . V. 60. 1. 2. 15.
Russia e sl satelites 90. 93. 94.
5018 - Prof. Jose Manuel Pena Godinho Neves - Posta Restante - Sa da Bandeira - (P) Fr. T . C. V. N . U. 60.
1. 2. 19. 94.
5023 - Prof. Francisco Ant6nio Lopes de
Couto Fontes - Caixa Postal, 133 -

5068 - Prof.a Maria Elisabeth da Silva Pi·
nheiro Bras - Vila Guilherme de
Arriaga - BUzi - Beira - (M) Po. Fr.
E. T. U. 60. 1. 3. 90.
S. TOME

5080 - D. Maria ludith Chaves GalviioCaixa Posta 22/ 2. a - S. Tome.
5081 - Aprigio Ant6nio Malveiro - Caixa
Postal 5 - S. Tome.

Cinquentenario das A·pari~oes em Fatima
Sobrescritos de 1.0 Dia (F. O. C.) e Postais
M6ximos (M. C.) de Portugal e Ultramar Portugues
Sobrescritos • Posta is Moximos do Brosil

"Lubrapex.68"

,

.4 quand" da ultima eNtadla do no.ulo
IHreetor no Fnnebal, a asslstlr a sua IV lExposl~iio Fllatellca, e fa.f'r parte do Juri
respeetlvo, 0 nOSSQ f'mln"nte eonsoelo e
eolaborador IiIr. Prof. Dr. Carlo" Trlneao,
IOresidente da Fedpru~ao Portulfae-sa de
Fllate-lIa, "n"erlu que no Funcbal se realI.a"se a ell IEspo.I~Ao .... lIa'ellea I,uso.
-brasUplro, LIJBR&PIEX-08" Idela 101f0

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

•

Barata das Neves
Apartado 2890

Cap. F. Lemos da Silveira 1- UNS & Por
OUTROS
L-_ _
----'

eRDR,l1$OO

LISBOA-2

P e d i-d 0 s Ii SIC r. t a"; a

multo bem aeelte pelo Sr. Dr. Frederl~o
de lIorals Sarmento, dlstlnto Job: e pre",l.
.Iente do t:lnbe ."lIatelleo da lIadelra, e
pelos seus demailldiriaentes.pelo qn .. ,
conJun'amente com os Srs. Prof. "outor
Carlo" Trlncao e Dr . .4. ~. de Waseoncelos
Carvalbo, presldente do Clube Fllatellco
de Por'u"al, 10,,0 IGram reallr.ada. us prlmf'lra. dlll.@oelas Jonto da. enUdade.
loeals mals representaflYas, que ImedlatameDte prometeram a sua eo'usl.sCl~u
.. olabora\,ao a tAo nota1"el 10Icla'l .. a.
De entao para ca, t{'m-se Inten.lrleado
0" trubalbos
preparatorlos respectho .. ,
,pndo estado reeenteD.ente em Lis boa
aquele Sr. Dr. Frederico de 1II0rais Sar·
mento, nosso con. 0 e I 0 II querldis.lmo
"mllfo, que reart's.ou ao Funebal, e aqul
,"oltara per to do 0 me. de 8etembro, decf'rto para anunclar derlnltlvamt'nte u
eLIJBB&PEX.08., 8 efeetuar doraute .e·
tembro de '.08, com om ambito e um pro.
gram .. absolutan,eDte a altura do acoutee1ml'nto e da lIadelra.

Dr. A. Silva Gama
Na r,c,nt, cA UTOPEX., 0 nosso pr,·
sado co"so,;o Sr. Dr. A. Silva Gama, ,dUor
dlSta rlUis/a, aleanfou uma das poucas "".
dalhas d, ouro, com a sua col,efilo t.mdtica
d, Automobitismo, jd altam",t, gaJardoada
,m anl,r;or,s 'xposifO", v,,, do· s, assim
d,!inUivam",t, eonsagrado , n t 1" a m,ia
dus;a dos major,s t,mdticos portugu's,s, p.lo
qu, aqui lh, ,xpr,ssamos os nossos m,lhor,s
parabins.
SEGUE --+

8

AI filhal d~ Hugo Fraccaroli
De p ...... em para uma 1001r. "I.lrem
de cere. de me. e melo a olto p.i"e. da
Earopa, e"th"eram em LI"boa a. daa. 11Iba" de Buao "'ra~earoll, pre,," .. lo.o vice-

go~iantes

nova.yorkinos de selos que pos·
swam e vendiam exemplares do Governo
dos Estados Unidos sobre os quais haviam
imprimido os nomes de certos Estados e
paises. Os desonestos comerciantes tinham
conseguido preparar as suas pr6prias chapas,
contendo estas aqueles nomes, e utilizavam·
·nas para sobrecarga em selos comuns.
A defesa contra esses escroques - que
prejudicam 0 legitimo comerciante de selos
- e urna das primeiras coisas que 0 jovem
coleccionador deve aprender.
Ha duas excelentes organiza~oes em
Nova York que, mediante pequena taxa,
examinam quaisquer selos e emitem julga.
mento sobre a sua autenticidade e valor
real.
A _Friedl Expert Committee. trabalha
apenas com selos estrangeiros. 0 seu pes·
soal, constituido por penitos altamente con·
ceituados, examina cuidadosamente cada selo
que Ihe e submetido e emite certificado
quando 0 mesmo e inequivocamente au-

Dr. A. ... de 'Va.eoaeelo. Carvalbo, te"e
oportaaldade de mo.tr .. r a O. 011•• e •
O. Vllm .. alana. do. m .. l .. ramo.os 10e.ls
dlarao. e aoeturao.. d.. ao".a e.plt.l, e
de, .. po. .perUI.o. orereeldos, aum reo
qalDte de extraordloArll1 lreaLllelr.., pe",
re.peetlva .. ereaela, ao reatauraate de
luxo • Tavare. t, a.. lev.. r a um Jaa~ar ..e.
aulaameate a por'ulruesa, ao re.tauraate
"pi eo c A Severa t, oDde a artl.ta lII.rla
.lose d. Gula Ibes dedleou am do.. ..ea"
rado. mals e".Utos e m.ls betos.
A t .. 1 J"Dt.ar aao p6de eOD'pareeer, •
oUla", bora, • e.po .... du DO""O director,
por motlvo de doeD1!", pelo que a D. Oll"a
e .. o. Vllm. eavlou dua. lembraD1!•• ,
t .. D,bem ceDula.oleate portu.ue ..... , a ... I·
Diui;. pelo lateraaeloDalmeate eoubeeldo
Mr. Corli..

A Filateli. em Alcoenhe
_pre.ldeate do Clube FII .. telleo do Br•• II,
e eol.borador do" mal" .. ""iduos e mal.
lIustres de"ta revls'a, as quais, ao seu reo
.. res.o, aqul se demor ...· .. m daraate al ..ua.
dl ....
Ne.te uUlalo periodo, 0 ao""o dlreetor,
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~WIEN 1968~

Exposifao Aerofilatelica lnternacional

c

....
co

t~ntico.

Muito s, v.m dlSltlvo/rJlndo, de hd anos
a ISta pa,.t" a Ftlatelia 1m A/co.nt,." dlV;do
ao ,ntus;asmo , a tlfJac;dad, do nosso p,.,.
sado consoc;o S,.. Filix da Costa ]lha, dis·
Unto func;ond,.;o da ",splCtiva ColOnia P,nit,nc;d,.ia, ond, a p,.;m,;,.a Expos;~lJo Fila·
Utica, ;naugu,.ada p,lo S,.. P"of. Douto,.
Antu",s Va,.fla, ilust,., M;n;st,.o da Justifa,

Os aeroji'latelistas portugueses devem tntczar
a sua prepa1'arao para a

* WIEN.HOFBURG 1968 *'C
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Quanto Ii -Philatelic Foundation. , tra·
balha tambem com selos dos Estados Unidos.
A longa experiencia e a complicada maquinaria de que dispoem essas duas insti·
tui~oes, para pericia e avalia~ao, sao urna
garantia.
o director da -Philatelic Foundation.
sugere que 0 coleccionador so com pre a
negociantes estabelecidos, de reputa~ao fir·
mada.
.As pechinchas., diz ele, -devem ~er
evitadas, pois ninguem vende selos abaixo
do pre~o •.
Finalmente, e esta e, talvez, a mais
importante das precau'r0es a tomar, nunca
se com pre urn selo realmente raro sem
que seja possivel obter certificado do yen·
dedor, quanta ao seu valor, estado de con·
serva~ao, etc.
Defendel' 0 capital para compra de selos? Decerto. Convem investigar 0 mer·
cado, antes de arriscar dinheiro em pechin.
chas, raridades, importa'r0es e «ofertas gra·
tuitas •.
ALFRED ALLEN.

F. (astel~Bran(o &Filho
LIMITAOA

Apartado

n,O

44

T,lafona 22020

VIANA DO CASTELO
Grande sDrtido de s6ries tematicas de todD
o Mundo. Selos cllissicos de Portugal
e Ultramar

Pr 6XImas Exposi~iies
FUatilicas
«1. a ExposlOlo de Olvulgaolo FIII-

tellea do Nliello Flllt611co
Mlrandls»
. Em 19 do corrente, sera inaugurada. na
velha c bela cidade de Miranda do Douro,
a _1.a Exposi~ao de Divulga'rao Filatelica do
Nuc1eo Filatelico Mirandes •.
Deve reunir cerca de duas dezenas de
expositores, sendo tres na Classe de Honra,
Prof.K D. Maria Helena R. Santos, Dr. Ro·
mano Caldeira Camara e D. Tulia C. Morais Calado, e, na outra Classe, de s6cios
e particulares. alguns de categoria, com
destaque para os Srs. Dr. Gualdino A.
Ruivo. ago tec. Manuel C. B. de MelD e
Carlos Francisco Teixeira, 0 primeiro pre·
sidente do Nucleo, e 0 Ultimo urn dos
principais, se nao 0 principal organizador
desta excelente manifesta'rao filatelica.
No proximo nfunero, pela pena de urn
dos nossos distintos colaboradores, publica.
remos larga reportagem da .1.a Exposi'riio
de Divulga,.ao Filatelica do Nucleo Filatelico
Mirandes», a qual auguramos e desejamos
o maior exito, por todos os motivos, claro,
e ainda por ser a primeira daquelas cidade
e regiao.

e 8. 0 Congresso da F. I. S. A

I

j

Viena 30 de Maio a 4 de Junho de 1968

PROPON 'I -IA

NOVOS

s6cIOS

PARA 0

SEU

I
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FILAIELIA EUGENIO LLACH, S. L.

.•••. . .

LE OFRECE EL ENVIO GRATUITO
DE SUS OFERTAS QUINCENALES

~

•••
-!.-

DDD

••
. f•f t'•

.

Desde el sello cltisico mas raro hasta
la serie recientemente aparecida

~

f

...,
,t

NUMEROSAS REPROOUCCIONES fOT08RAfiCAS

NUESTRAS OFERTAS CONTIENEN, ADEMAS.
EL BOLETIN ILUSTRADO DE NOVEDADES
MUN DI ALES.

qUI s, vi na gravura acima, tlfJ' tambim a
prlslnfa dos Srs. Dir,ctor- G,ral dos S,rvifOS Prisionais, Dif'lctor- Glral dos S,rvifoS
Florlstais, Dir,etor da Colonia P",U",cidria
d, Alco,ntr" IIc, ,tc, , a qual d,sp.rtou
graHd, ixito, p,lo qJI', ,sp,rando proximas
r,pltif6,s, 'aqui d,;xamos um abrafo d, paraoins a Filix da Costa Ilha.

Solielte/as a:

FiLATELiA EUGENiO LLACH, S. L.
(F....dada ... '9'J)

A.fJenida Generalissimo, 489, BAR eEL 0 N A - I 5

,, c

ESPA"RA
- - VEM DA pAGINA ANTERIOR

Como assim?, perguntara 0 leitor nao
iniciado.
Ha muitos anos, urn cavalheiro
de nome Seebeck entrou em acordo com
os Governos de certos palses centro e sul-americanos que nao tinham servis:o postal
pr6prio.
0 Sr. Seebeck prop6s-Ihes imprlmir as emissoes postais, fornecendo as
chapas originais, com a condis:ao de que
cada ano houvesse urna em is sao. Ao fim
de cada ano, os selos deixavam de ser validos, mas, como 0 Sr. Seebeck possuia as
chapas, continuava a emiti-Ios em profusao.
Embora nenhurn catalogo lhes de entrada e, depois de certo tempo, esses selos
se tornem invendaveis, a sua circulas:ao
ainda e grande entre os coleccionadores
inexperientes, quase sempre em virtude de
ofertas que aparecem nos anuncios.
.Consulte 0 seu cataIogo. - eis a melhor sugestao, talvez, que se pode fazer
ao coleccionador principiante. Se 0 selo
nio constar nele, e quase certo nao ter 0
menor valor.
A grande dor de cabes:a do coleccionador e, porem, a falsificas:ao. A Associa~o Norte-Americana de Negociantes de

Selos inform a que, no ana de 1952, foram
apreendidos nos Estados Unidos mBis de
650 mil selos falsos! A lei norte-americana
condena a compra, venda, troca ou posse
de qualquet· selo forjado, mas ha paIses
cujo Governo permite a reprodu~ao de selos
por particulares. Essas reprodu~oes sao consideradas obras de arte, assim como urna
c6pia de Rembrandt feita por urn pintor
habil.
Nao que!" isto dizer que os Estados
Unido~ estejam isentos de falsificas:ao dos
seus selos postais. Em 1949, foram encontrados, num terreno baldio, na cidade de
Nova York, cinco mil hoes de selos norte-american os do valor de tres centavos. Faziam parte de urn sortimento que se estendia
por todo 0 pais. Depois de apreendidas
todas as falsificas:oes, 0 Servis:o Secreto
contou oito e meio milhoes de exemplaresl
Muitas das folhas nao eram picotadas horizontal e vertical mente, circunstAncia que as
tornaria particularmente valiosas para os
coleccionadores.
E nao se limitam as falsifica~oes II reprodu~ao de emissoes regulares ou raras.
Em Janeiro de 1949, prenderam-se seis ne-
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"'DuDelaDte doa mala aDUso. df'ata rIO·
yl .. ta, e com um RDoDeio que estraordlna.
rl.meDte embeleall .... oo.aaa pasIDa., 0
reataar .. nte c (:omodoro, e, aoa almo~oa e
a.a JaD&area, um daqa~lea oDde melbor ae
eome em Llaboa, pelo que a aua 'requeoela
de eapltallataa e bomeD.:tde~ DeKoeloa,
adyosadoa, Illduatl'lala, altoa fUDeloDarloa
publleoa, eatraDaelroa. et ... , e da mala
aeleeeionada.
DaranC·e a IlOlt~, fUDelona eomo cDIKtb
elub" e tambilm ne.te aapeeCo e 0 melbor
de LI.boa, 'requentado POI' eseeleDte ellen·
tela Daelonal e e.tranaelre, oDde ayaUam
medle.a, adyoaado. e eD.eDb~lr.a, bomeDa
do alto eomilrelo e da aUa Induatrla, lII(u.
raM .radaa &aD&O de Llaboa eomo da pro.
Yinela, e de "'nll'ola, 1II0~amblque, etc., aem

SERVI<;O DE CIRCULA<;OES
Inllcreva-Ie neste lie r vi.; 0, que
prellta 0 nosso Clube, e verlficar' a
sua utilidade.
Pe.;a condi4jries de inllcri4jlo.

eaqueeer mal .. de uma d~.eDa de nlaCe.
".ta ••
1II0delal'mentf' dll'l.ldo peloa "'dolro,
B.l'l'al 10 CleleaUno, 0 c(:omollol'o, e am
ea&abeleelmeDto qu .. , ~m qaalquer daque.
lea aapeelo., UlUItO Juatomente reeonlen.
damo .. ooa Do ... oa prO'zadoa lelCorea •

Jose Marie Gomis Segu(
Jose iWaria Gomis S~gui, ISpanho/ I
grand, ",tusiasta, d,sd, lid muUos a1l0s,
p,la car;mbolog;a, i director da noltir,,/ r,vista e Val,"e;a Filatmea», qu, s, publica ,m
Valincia, Apartado d, Corf'lios, n.O 9i:J,
Espanha.
Dissemo-Ia enotdv,/», ,mbora Iia s,ja
rllalivam",t, p'qu",a. Mas qualifica-s, dl
e Cuad"'nos d, Fi/af,lia I R.v;sta ricnica dl
col,ccionismo', , ,/a i, 'i,ctivam,nt', uma
grand, , ,xc,lml, rlfJista, Pllos SIUS ,studos
lobr. silos II marcas ou carimbos d, corr,;o,
com arligos assinados par colaboradorlS
mllito d;stintos;, com inumlf'as gravuras,
qUlr d, s,/os, variant,s I ,rros, qUlr d, carimbos, estudados , docum'ntados ,xauslivam,nte.
R,com,ndando e Val.neia FilaUlica. a
todos os col,cc;onador,s d, St/os , d, carimbos ,spanhOis, tanto antigos como modlf'''os,
claro, - aqui dlixamos ap,nado abrafo rtl
parabins , d, agrad,cimmto ao fj,/ho , qUI,.ido amigo Jost Maria Gom;s S'gu;, qu,
muito gostar;amos d, vtr aqui ,m Lisboa.

Janlares, prenclas e outre.
despesas do nOllo Diredor ...
~-...

,~

-

.. .

. Hulto freqa~DtemeD&f', a noa.o dlreeCor,
que e, aIOluUIlDf'amO'DtO', preald~nCe da DI.
r~e~iio do (:Iube Fllatelleo de POl'hlaal,
o'el'eee Jao".r ... , p ...... elo., etr., It dlrlaeD>
&~a au .Impl~a 'lIlltrllat·aa e.tl'aDaell'oa
que pa ... am par "Iaboa, e eat·a l'e"laCa
f ••• .. e ~eo, malto r ... umldo, df' quaae todoa,
a 11m de que Oa Doaao .. prf'zRdo. eOD.oeloa
CeDbom eonbeclm~o&o, Oleamo que paUdo,
de mal .. uma da .. aC'Chldad ... do Clube
Filatelieo de PO .. 'Ulral, e do p .. eatialo que,
de &al, "em para
no .... o I:lube e para.
Filatella pol'luauC'aa.
Importa que, de umll "O'. pOI' todaa, oa
Doaa08 eOD.oelo. aalbaDl Cambem qoe tala
J.ntare., ramoa de flor~8, oalraa pr~ndaa,
traDaporCe .. , etc., 'oram e ailo aempre da

°
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No Diario de Lisboa de I5 de Abril de I967,
foi publt'cado 0 arligo que, pelo seu interesse,
com a devida venia transcrevemos:

VEM 0" pAGINA "NTERIOR

eont. exelusly. do DOSSO Dlreetor. Dele, e
quer Clomo Dlreetor, quer eomo Presldenee
d" DlreCl~ilo, nem dlreet., nem Indlre .. tameDte, nao exlstem eontas, 'aeturas, reelbos ou Yales, nesee ()Iube Fllalelleo de
PortulraJ. E desneeess.rlo ser. aereseent·or que as nossas eODtas (os ..dtlm .. s e tod"s as anlerlores) estilo sempre ao dlspor
de todos os DOSSOS querldos eon.Gelo ••

.,

.

SELOS

DE

PORTUGA I.,

TRAM ... R

UL·

E KSTRAN-

GJi;IRO. CLASSICOS,
Sll:RIES, ETC.

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

H. SANTOS VIEDAS
R.1.0 de Dezembro 45-3.° LISBOA

Telefone 35852

Quando ha fraude no
IIPassatempo ,dos rels •••
II

01 JUrl1 fil.f.licol porfu.
g".181 e o nOllo Clul,e
Nllo s, nos pod' l,var a mal qu" com
juslificado orgulho, saliml,mos qu" aUm do
SIU prlSidmt" Dr. A. ). d, Vasconcllos Carvalho, ,sl, Club, FilaUlico d, Portugal,
dBSd, hd multos anos a ,sta part" t,m COIIvidado au indicado, para m,mbros dos juris
das I:I&posif61S /ilat;l.cas, naciollais • locais,
filat,Ustas da ,nfJ,rgaduru dos Srs. Prof.
Doutor Carlos TrinclJo, )OSI Gonsal,s Garcia, Cap. F. L,mos da Silv,;ra, Goronll
Francisco Ramo Machado Cardoso Salgado,
)uill D,s,mbargador Dr. Manu,1 Yost d,
Carvalho F,rnandlS Costa, Dr. Romano
Cald,;ra Cdmara, Jorg' d, M,lo Vi,ira,
Dr. Mont.n,gro Carntiro,]os; Rod';igo Dias
F,rr,;ra, Eng. Marqu,s Gam,s, Eng. Emilio Mont,iro d, Almlida, los; Manu,1 Castanhlira da SUfI,ira , lantos outros, a maior
part' d,11S mais do qUI uma v,s, a qu" S',
par um lodo, mostra a laUlud, das nossas
ind;caf61S, com a unica pr,ocupaflJo d, variaI' , d, ,scolh,r lI,mlntos d, comprr;vada
comp,tlncia, , outros qUB nlc,ssario Sl lorna
qu" com a ,:I&p,,.;;nc;o, a adqu;ram, - POl'
outro lado prova qUI 1St, Club, Filatilico de
Portugal, sosinho, t,m indicado mais m,m bros d, juris do qu, todos os d,mais club,s
fi/aUlicos juntos.
Nao, nao s, nos pod, /lfJar a mall
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27

de Dezembro a 2 de Janeiro
-7 dias
a bordo do luxuoso

N/T FUNCHAL
Todo

0

navio com ar condicionado
Estabilizadores

CEIA DO FIM DO AND
A partir de 2 200500
Tudo incluido de Lisboa a Lisboa
Programas e inscri~oes
nas ag~ncias:

WAGONS.LITSjjCOOK
LlSBOA
Av. da Libtrdade, I03
Telefs. 361521-361541

NOVA YORK - Contam-~e pOI' milhares
os jovens que anualmente se iniciam no
estimulante e educativo passatempo de coIeccionar ~e1os, 0 «passatempo dos reis •.
InfeIizmente, porem, expoem-se muitas vezes
a explorao;:oes de vendedores ~em escrupulos,
que nao perdem ocasiao de ludibriar os
incautos.
Segundo 0 MerCllr)' Stamp ]ollmal, certas firmas empenhadas no neg6cio de selos
conseguem, mediante anuncio ~ capciosos,
arrancar dos joven ~ e inexperientes coleccion adores centena& de milhal' de d6lares.
Embora cada transaco;:ao, isoladamente, nao
exceda, em muito~ exemplos, quantia uperior a urn d6lar, e a modestas operao;:oes,
multiplicadas pelo numero de entusiastas
atraidos pela enganadora publicidade das
r~vistas da juventude, proporcionam lucros
consided veis.
Os anuncios .~ao, aparentemente, 0 que
pode haver de mais honesto e legltimo.
POl' exemplo, nele~ SUl'ge a palavra «gratis., em letra~ herrantes, e vern, a seguir,
uma descrio;:ao do valioso selo que a firma
remeted. de gralfa aos solicitantes.
Em baixo, porem, em letra miuda, quase
invisivel, aparece a Frase: « Apena~ aos candidat05 aprovados. . 0 vistoso «gratis. atrai

CASA As MOLDER
TUDO

FILA TELIA

COMPRA - VHNDB
Rua

PORTO - COIMBRA - ESTORIL

PARA

Telef.

1.°

3~1514

de Dezembro,

101

LISBOA

a ateno;:ao do jovem coleccionador, que nao
perdl' tempo em solicitar a remessa do
exemplar prometido, e recebe polida carta
do vendedor, na qual este the explica a
condio;:ao a preencher ,para fazer ius
gencrosa dadiva: efectuar uma compra de
selos, gel'almente avultada. 0 coleccionador
cai no golpe, poi a ideia de obter, sem
despesa, urn raro e ambicionado exemplar,
leva-o a fazer a compra exigida. Natucalmente, 0 exemplar gratuito que realmente
reccbe esra longe de ser 0 tesouro que
elc imaginava; e 0 lucro que a firma
obtem com 0 preo;:o da «aprovalfao> compema de sobra 0 seu gesto de liberalidade ...
Outro anuncio did, tam bern em caracteres vistosos : «mil selos pOI' meio d6Iar».
E segue-se, viva e colorida, no melhor
e&tilo da5 agencias de publicidade, a hist6ria da coleco;:ao oferecida, que se compoe
de exemplares obtidos nos mais diferentes
pontos do Mundo. Oferecendo tal preciosidade a pre If0 «ridlculamente baixo., 0
vendedor esta apenas a preparar 0 terreno
para a rotina das suas operalfoes lucrativas.
o que ele nao diz e que os mil selos nao
sao todos diferentes, havendo casos de dnquenta repetio;:oes de urn mesmo selo. Tambern 0 valor dos exemplares e rigorosamente 0 da cmissao, mas 0 anuncio contorna esse pormenor cinsignificante. , acrescentando que «os selos nao sao escolhidos
e, pOl·tanto, nao e impossivel que entre
ele. he encontrem alguns de grande vaIOl'"
Muitas dessas firmas sao mesmo ficticia.'l,
e nao hesitam em anunciar, como chamariz,
exemplares craros. a dez centavos a pelja.
B evidente que nenhuma firma legitima pode
vender selO& raros e caros a dez centavos,
ma5, ao que parece, centenas de coleedonadore5 ingenuos acreditam na balela. Na
maioria dos cas os, as tais raridades nao
pa~sam de selos falsos.
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Prudente distribui~io dos recursos dispo-

"5.a Exposi~io Filafelica de Nossa Senhora

niveis caraderizou em 1966 a gerincia da

do Monte - Sa da Bandeira

funda~ao

CALOUSTE GULBENKIAN

Do grande diario Repllblica, transcre"emos, com a devida ven ia :

• tr61eos - aconselhavam a que se fos se prudente na di~tribuis:ao dos recut·sos disponiveis.
Assim, 0 patrimonio da Fundas:ao
- Ate fins de 1966, 2.370.000 contos
progrediria, e ~el"ia obtida forte solvabiliforum distribuidos.
dade- p~ra garantir 0 ritmo, que semprc
se
deseJou crescente, da acs:iio especifica
-L Consolidado 0 patrimonio em 7.901.340
da Fundas:ao, encaminhada para fins caricontos.
-tativos, artisticos, educativos e cientificos.
Em dois lustros de colaborayiio ininA obl·a de Calouste Gulbenkian, doze
terl"Upta, a Comissao Revisora de Contas
an os depois da sua morte, continua a cncher
pode testemunhar 0 acerto de ta orientas:ao.
o Pals de prodiga~ benesses, e 0 relatorio
Bastam poucos numeros.
publicado nas paginas de todos os jornais
confirma 0 que ja nao constitui duvida
POSIC,:AO LlQUIDA DO PATRIMONIO
para ninguem : exemplar administra~ao de
urn precioso patrimonio, subsidios a obl·as
Contos
de arte, de educas:ao, da ciencia, de cari2.365.731
Na gerencia de 1956/ 57 .
dade e assistencia, - a regularidade com que
Na gerencia de 1966 .
7. 901.3<W
todos os anos e dado conhecimento publico
de toda essa actividade nao deixa de proMai~ adiante, 0 relatol"io esclare.ce que
vocar sempre admiras:ao e reconhecimento.
e~.,c . magnifico progresso. . em nada afectou
Com 0 10.0 relatorio e pal·ecer da
o pleno desenvolvimento das iniciativa c
Comi!'sao Revisora de Contas, pela decima
decisoes da Funda~iio. . Ate fins de 1%6,
vez se demonstra a multipla actividade de
distribufram-se 2.370.178 contos, a ~~i m distao benemerita Fundas:ao.
Elaborado em
criminados :
obediencia ao ~ e~ t a tuto s que oficialmente
Portugal, 1.118.522 contos; Comunidades
a instituit·am, nunca do seu. esplrtto se
Armenias, 279.478; Reino Vnido e C. B.,
afastou, e e dele 0 mais fiel espelho, a
276.782; Iraque e outro ~ paises do Media
mais completa projec~ao . POI· is so 0 preOriente, 454.223; Outros paises, 241.773.
sente parecer apoia e louva, como nos
A~ obra., de arte, sob 0 controle do
anteriore ·, a superior orientas:ao adminisServi~o do
Mu~eu da Fundas:ao, no Patrativa do Conselho de Administra~ao da
lacio Pombal, estiio defendidas 0 melhor
Funda'tao.
possivel, e seguras no valor total de 395.774,
. A~
vici., s itude ~
a que podel·ia . estar
sendo 0 seguro uma medida de seguran~a
sUJelta. - acrescenta -.a gt·ande fonte de
material, pois no patrim6nio arti~tico ha
receita da Fundas:ao - rend imento dos pepreciosidades insubstituiveis que 0 dinheiro
nao compensaria.
De assinalar, ainda, a expansao regi tada
A FILATELICA
pelo patrim6nio geral da Fundas:ao, que era
(sem incluir as posi .. oes em companhias
petroIffera~) de 6.311.037 contos em 1964;
SELOS PARA COLEC~OES
de 6.835.293 contos em 1965; e de 7.901.3<W
contos em 1%6.
Ca'~ada do Carmo, 25-S/L.f
As receitas, que em 1965 foram de
494.754, tiveram em 1966 a expre~s ao de
LIS. 0 A - Telefone 35207
469.754 contos.

•

lntegrada nas tradicionais Festas de
Nossa Senhora do Monte, realizou-se a
.5.3 Expo i~ ao Filatelica de Sa da Bandeir a., que e teve patente ao publico de
5 a 15 de Agosto. E ta exposi.. ao, tal
como as anteriores, foi de divulgas:ao, sendo
visitada pOl· grande numero de pessoas,
que patentearam 0 maiOl· interesse pOI'
tudo quanto estava expos to, conseguindo-se
as~ im divulgar a Filatelia junto do grande
publico, nao so habitantes de Sa da Bande ira, ma ~ tambem de outra~ localidades
cia Provincia, que nesta epoca do ano acOl·rem as Festas de No s~ a Senhora do Monte.
A expos is:iio foi inaugurada, naquela dia
5 de Agosto, por Sua Ex.a 0 GovernadOl·
do Distrito da Huila, lntendente Celso Vila
Nova, que a pet·correu, demorada e interes.,aclamente.
A Comissao Organizadora procurou tornat· a expos i~ii o 0 rna is variada po s~ ivel,
nao t'epetindo coleq:oes, pam a im a tOl·nar mai~ atraente junto do publico nao
filatelista .
O ~ C. T . T . deram a sua valiosa colaboras:ao, expondo selo ~, as pectos do f abrico
do~ ~e10& , carimbos-marcas do dia fora de
servis:o, uma copia da Carta Regia de
D. Maria II, criando os cor re ios uluamarinos, e, ainda, 0 projecto do no"o edificio do, c. T . T ., a con.,trui r em Sa da
Bandeira.
No rec into da expo i.. ao, funcionou, duranl t a sua realiza..iio, urn po to de correio
para venda cfe selos, recep .. ao de con'epondencia ordinaria, e utilizayao do carimbo
comemorativo.
Li~ta

dos expos itores:

1 - Justino A. de Almeida - Espanha;
2 - Alexandre Regedol· dos Santos Ghana e Jogos OIlmpicos de Toquio;
3 - Augusto Vieira Decroock - Descobrimento ~

Maritimo~;

4 - Armando Coelho - E~tado~ Unidos
da America;
5 - Hernani C. E~pinha - Fauna;

II

6 - Alvaro Martins Bernardo - Centenario do Selo ;
7 - Baltazar Dias Pereira - Classicos
dos A~ores , Madeira, Guine e India
Portuguesa;
8 - Lui~ Ramalho - Tematica de Xadrez.
Como se trata de uma exposis:ao de
divulgayao, nao fazemos a apreciayiio das
colec.. oe~ expostas, exceptuando, pelo ~ eu
alto valor filatelico, a colec~iio do Sr. Baltazar Dias Pereira, que apresentou a colec"ao completa dos selos classicos da India Portuguesa, Guine, Ayores e Madeira.
Queremos tam bern destacar 0 born nivel
geral, apresentando-se a maioria das coSEGUE
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Da finalidade e das consequencias
de uma exposic;:60 filatelica
Convalescente de uma grave doen\ia,
nao queremos deixar de corresponder uo
honroso convite da CAmara Municipal de
Sa da Bandeira, para escrever algumas palavras para 0 catalogo da •V Exposi\iiio
Filatelica de Sa da Bandeira., organizada,
como as anteriores, por aquela edilidade,
e integrada nas Festas de Nossa Senhora
do Monte.
Seja a primeira para explicar que as
exposilfoes filatelicas servem tanto para os
filatelistas mostrarem 0 melhor que tern,
como para, em competilfao, se compararem
entre si, compreendendo 0 que e born,
em selos e em apresenta\iao e legendu!;ao,
e 0 que e mau, ou falta em alguns deles,
acrescendo que tais exposi!;oes ~ao vistas
por inumeros nao filatelistas, entre os quais
surgem sempre novas adeptos.
A segunda palavra e para acentuar 0
extraordimirio interesse da continuidade das
exposilfoe~ filatelicas.
Claro que uma primeira tern de ser sempre fraca, normalmente de principiantes. A partir dela e
que se melhora, de uma exposilfao para a
outra, e quer pelo desejo de os filatelistas
melhorarem e valorizarem as suas colec!i0es, quer pelo espirito competitivo que,
desportivamente, digamos, deve animar os
respecti VOb participantes.
E urna Ultima palavra para significar
que, enquanto, em todo 0 Mundo, 0 Estado, as Universidades e praticamente todas
as Escolas, protegem, fomentam e criam
Filatelia, em Portugal, excep\iao honrosa
para os patrocinios constantes dos nossos
C. T. T. e das entidades oficiais da ilha
da Madeira, pouco ou nada se pratica Filatelia, alem, claro, das actividades heroic as

-
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lec\ioeb montadas em folhas internacionais,
lisas, . ou !{uadriculadas, com legendas maDuscrltas.
A CAmara Municipal editou urn 50brescrito comemorativo, e urn excelente catalogo, que inseriu colahora\iao de alguns
eminentes filatelistas.

III

Juvenis do Ra.rreiro

J0 901

A Exposi~60 Filatelica vista por urn dos concorrentes
~

Pelo

dolo. clubes filatelicos do Continente. Facto
que torna mais saliente e m ais honroso
ebte labor filatelico do municipio de Sa
da Bnndeira, do mais alto interesse cultural.
CQn equentemente, hu que escr ever uma
quarta e ultima palavra, para deixar aqui
vivissimo agradecimentos ao presidente e
ao~
vereadores da Camara Municipal de
Sa da Bandeira, e para, em nome do Clube
FilateJico de Portugal e no nosso, saudarmos calorosamente todos os expositores
.V Exposi'Yao Filatelica de Sa da Bandeira., it qual auguramos urn exito que
com pense e reconforte todos os s eu ~ organizadore~ e colaboradores.

ETIQUETAI DE FOSFOROS
Reunioes para trocas todos os sabados,
das 17 As 19 horas, na nos sa sede

A'I. lImlrlntl RII., 7D-3.D-Dt.o

f

ReaHzaram-se os III J. J . B., e com
eles a sua primeira Exposi!;ao FiJatelica,
integrada no program a das Actividades Culturais dos nossos Jogos.
Concorreram 19 jovens, dos 10 aDs
18 anos, representando 11 clubes, tendo
obtido as seguintes clasbifica'Y0es:
Escaliio A

(10 aDs 12 alios):

Rapazes - Antonio Silva, Joao Belbut
(2. 0 classificado), Joao Viana, Jose Valegas,
Luis Marques, Paulo Moniz (3.0 classificado),
Rui Viana e Virgilio Azevedo (1.0 classificado).
Raparigas - Maria Valegas (2. a c1assificada), Maria P. Sel·ra (La classificada) e
Maria V. Fraguas (3.a classificada).
Bscalao B (13 aos 15 alios) :
Rapazes - Armando Sim Sim (3. 0 classificado), Carlos Silva (2. 0 classificado), Jose
Nunes (1.0 classificado) e Jose Patricio.
Raparigas - Maria L. Fernandes (2.a elassificada).

LISBDA
Bscalao C (16 aDs 18 alios) :

Oasis Agencia
de .proprledade.Alnllalli. de ea.a. eom e .em mob' ... - TerreDolI - ProJeeto. - Or,.mento. e todo. Oil . . . . unto. referente • • proprledade.
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.Augusto Santos (2. 0 classificado), Hermimo Vieira (3.0 classificado) e Miguel
Ramalho (1.0 classificado).
Como prpva extra - concurso, dada a
pouca idade dos pequenos entusiastas da
FilateJia, estiveram, tamhem, expostos interessantes trabalhos dos meninos Ana Monteiro Leite (7 anos), Jose C. Costa (8 anos)
e Pedro Brito (8 anos).
Pela Comissao Organizadora foram oferecidob varios premios, no decorrer duma
festa especial mente preparada para 0 efeito,
que bast ante nos satisfez e estimulou, para
prosseguirmos no estudo da Filatelia.
Esta exposi\iao teve 0 dom de desenvolver os meios filatelicos do Barreiro, principalmente entre os mais jovens, pois, em-

bora muitos de nos fi zessemos colec~oes de
selos, nao dnhamos, praticamente, meios de
exp6:'los, em virtude de nao po suirmos conjuntos que pudessem ser apresentados em
confronto com outras colec~oes .
E, sobretudo, viemos a constatar 0 seguinte: Nao tinhamos conhecimentos filatelicos suficientes para desenvolver urn tema.
Aponto ate, sem vergonha 0 digo, que alguns de nos coIavamos os selos nas folhas.
Assim, organizada a exposi~iio mateHca
dos Jogos Juvenis do Barreiro, viemos a
aprender algo de uti!. Foram nossos orientadores e amigos os dirigentes da Filatelia
desseb nossos Jogos, elementos considerados
em exposi'Y0es nacionais.
Emhora nao tivessem aparecido colec_ ~oes de grande valor filatelico, elas foram,
sem duvida, boas, se tivermos em linha
de conta a nossa pouca experiencia.
Acorreu bastante publico, apreciadores
da iniciativa, que 0 Barreiro vern mantendo
desde 1964, que sao os seus Jogos Juvenis.
Os Servi!;os Industriais dos Correios,
Telegrafos e Telefones, Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, Clube Filatelico de Portugal e Sociedade Instrulfao e Recreio Barreirense .05 Penicheiros. , patrocinando a
Actividade Cultural dos III J. J. do Barreiro, merecem 0 nosso mais sincero agradecimento, fazendo n6s votos para que continuem a dispensar a aten~ao que a juventude desta Vila merece.

Selos de Portugal e Ultramar. Estrangeiros. Novidades. Tematico8.
Sobrescrito8 de 1.0 dia. Todo 0
material filat6lico

8A5T05 at CAMPOS, L.DA
R. MARl A ANDRADE, 55-T.I.f. 834108
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Da finalidade e das consequencias
de uma exposic;:60 filatelica
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honroso convite da CAmara Municipal de
Sa da Bandeira, para escrever algumas palavras para 0 catalogo da •V Exposi\iiio
Filatelica de Sa da Bandeira., organizada,
como as anteriores, por aquela edilidade,
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do Monte.
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por inumeros nao filatelistas, entre os quais
surgem sempre novas adeptos.
A segunda palavra e para acentuar 0
extraordimirio interesse da continuidade das
exposilfoe~ filatelicas.
Claro que uma primeira tern de ser sempre fraca, normalmente de principiantes. A partir dela e
que se melhora, de uma exposilfao para a
outra, e quer pelo desejo de os filatelistas
melhorarem e valorizarem as suas colec!i0es, quer pelo espirito competitivo que,
desportivamente, digamos, deve animar os
respecti VOb participantes.
E urna Ultima palavra para significar
que, enquanto, em todo 0 Mundo, 0 Estado, as Universidades e praticamente todas
as Escolas, protegem, fomentam e criam
Filatelia, em Portugal, excep\iao honrosa
para os patrocinios constantes dos nossos
C. T. T. e das entidades oficiais da ilha
da Madeira, pouco ou nada se pratica Filatelia, alem, claro, das actividades heroic as
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Prudente distribui~io dos recursos dispo-

"5.a Exposi~io Filafelica de Nossa Senhora

niveis caraderizou em 1966 a gerincia da

do Monte - Sa da Bandeira

funda~ao

CALOUSTE GULBENKIAN

Do grande diario Repllblica, transcre"emos, com a devida ven ia :

• tr61eos - aconselhavam a que se fos se prudente na di~tribuis:ao dos recut·sos disponiveis.
Assim, 0 patrimonio da Fundas:ao
- Ate fins de 1966, 2.370.000 contos
progrediria, e ~el"ia obtida forte solvabiliforum distribuidos.
dade- p~ra garantir 0 ritmo, que semprc
se
deseJou crescente, da acs:iio especifica
-L Consolidado 0 patrimonio em 7.901.340
da Fundas:ao, encaminhada para fins caricontos.
-tativos, artisticos, educativos e cientificos.
Em dois lustros de colaborayiio ininA obl·a de Calouste Gulbenkian, doze
terl"Upta, a Comissao Revisora de Contas
an os depois da sua morte, continua a cncher
pode testemunhar 0 acerto de ta orientas:ao.
o Pals de prodiga~ benesses, e 0 relatorio
Bastam poucos numeros.
publicado nas paginas de todos os jornais
confirma 0 que ja nao constitui duvida
POSIC,:AO LlQUIDA DO PATRIMONIO
para ninguem : exemplar administra~ao de
urn precioso patrimonio, subsidios a obl·as
Contos
de arte, de educas:ao, da ciencia, de cari2.365.731
Na gerencia de 1956/ 57 .
dade e assistencia, - a regularidade com que
Na gerencia de 1966 .
7. 901.3<W
todos os anos e dado conhecimento publico
de toda essa actividade nao deixa de proMai~ adiante, 0 relatol"io esclare.ce que
vocar sempre admiras:ao e reconhecimento.
e~.,c . magnifico progresso. . em nada afectou
Com 0 10.0 relatorio e pal·ecer da
o pleno desenvolvimento das iniciativa c
Comi!'sao Revisora de Contas, pela decima
decisoes da Funda~iio. . Ate fins de 1%6,
vez se demonstra a multipla actividade de
distribufram-se 2.370.178 contos, a ~~i m distao benemerita Fundas:ao.
Elaborado em
criminados :
obediencia ao ~ e~ t a tuto s que oficialmente
Portugal, 1.118.522 contos; Comunidades
a instituit·am, nunca do seu. esplrtto se
Armenias, 279.478; Reino Vnido e C. B.,
afastou, e e dele 0 mais fiel espelho, a
276.782; Iraque e outro ~ paises do Media
mais completa projec~ao . POI· is so 0 preOriente, 454.223; Outros paises, 241.773.
sente parecer apoia e louva, como nos
A~ obra., de arte, sob 0 controle do
anteriore ·, a superior orientas:ao adminisServi~o do
Mu~eu da Fundas:ao, no Patrativa do Conselho de Administra~ao da
lacio Pombal, estiio defendidas 0 melhor
Funda'tao.
possivel, e seguras no valor total de 395.774,
. A~
vici., s itude ~
a que podel·ia . estar
sendo 0 seguro uma medida de seguran~a
sUJelta. - acrescenta -.a gt·ande fonte de
material, pois no patrim6nio arti~tico ha
receita da Fundas:ao - rend imento dos pepreciosidades insubstituiveis que 0 dinheiro
nao compensaria.
De assinalar, ainda, a expansao regi tada
A FILATELICA
pelo patrim6nio geral da Fundas:ao, que era
(sem incluir as posi .. oes em companhias
petroIffera~) de 6.311.037 contos em 1964;
SELOS PARA COLEC~OES
de 6.835.293 contos em 1965; e de 7.901.3<W
contos em 1%6.
Ca'~ada do Carmo, 25-S/L.f
As receitas, que em 1965 foram de
494.754, tiveram em 1966 a expre~s ao de
LIS. 0 A - Telefone 35207
469.754 contos.

•

lntegrada nas tradicionais Festas de
Nossa Senhora do Monte, realizou-se a
.5.3 Expo i~ ao Filatelica de Sa da Bandeir a., que e teve patente ao publico de
5 a 15 de Agosto. E ta exposi.. ao, tal
como as anteriores, foi de divulgas:ao, sendo
visitada pOl· grande numero de pessoas,
que patentearam 0 maiOl· interesse pOI'
tudo quanto estava expos to, conseguindo-se
as~ im divulgar a Filatelia junto do grande
publico, nao so habitantes de Sa da Bande ira, ma ~ tambem de outra~ localidades
cia Provincia, que nesta epoca do ano acOl·rem as Festas de No s~ a Senhora do Monte.
A expos is:iio foi inaugurada, naquela dia
5 de Agosto, por Sua Ex.a 0 GovernadOl·
do Distrito da Huila, lntendente Celso Vila
Nova, que a pet·correu, demorada e interes.,aclamente.
A Comissao Organizadora procurou tornat· a expos i~ii o 0 rna is variada po s~ ivel,
nao t'epetindo coleq:oes, pam a im a tOl·nar mai~ atraente junto do publico nao
filatelista .
O ~ C. T . T . deram a sua valiosa colaboras:ao, expondo selo ~, as pectos do f abrico
do~ ~e10& , carimbos-marcas do dia fora de
servis:o, uma copia da Carta Regia de
D. Maria II, criando os cor re ios uluamarinos, e, ainda, 0 projecto do no"o edificio do, c. T . T ., a con.,trui r em Sa da
Bandeira.
No rec into da expo i.. ao, funcionou, duranl t a sua realiza..iio, urn po to de correio
para venda cfe selos, recep .. ao de con'epondencia ordinaria, e utilizayao do carimbo
comemorativo.
Li~ta

dos expos itores:

1 - Justino A. de Almeida - Espanha;
2 - Alexandre Regedol· dos Santos Ghana e Jogos OIlmpicos de Toquio;
3 - Augusto Vieira Decroock - Descobrimento ~

Maritimo~;

4 - Armando Coelho - E~tado~ Unidos
da America;
5 - Hernani C. E~pinha - Fauna;

II

6 - Alvaro Martins Bernardo - Centenario do Selo ;
7 - Baltazar Dias Pereira - Classicos
dos A~ores , Madeira, Guine e India
Portuguesa;
8 - Lui~ Ramalho - Tematica de Xadrez.
Como se trata de uma exposis:ao de
divulgayao, nao fazemos a apreciayiio das
colec.. oe~ expostas, exceptuando, pelo ~ eu
alto valor filatelico, a colec~iio do Sr. Baltazar Dias Pereira, que apresentou a colec"ao completa dos selos classicos da India Portuguesa, Guine, Ayores e Madeira.
Queremos tam bern destacar 0 born nivel
geral, apresentando-se a maioria das coSEGUE
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No Diario de Lisboa de I5 de Abril de I967,
foi publt'cado 0 arligo que, pelo seu interesse,
com a devida venia transcrevemos:

VEM 0" pAGINA "NTERIOR

eont. exelusly. do DOSSO Dlreetor. Dele, e
quer Clomo Dlreetor, quer eomo Presldenee
d" DlreCl~ilo, nem dlreet., nem Indlre .. tameDte, nao exlstem eontas, 'aeturas, reelbos ou Yales, nesee ()Iube Fllalelleo de
PortulraJ. E desneeess.rlo ser. aereseent·or que as nossas eODtas (os ..dtlm .. s e tod"s as anlerlores) estilo sempre ao dlspor
de todos os DOSSOS querldos eon.Gelo ••

.,

.

SELOS

DE

PORTUGA I.,

TRAM ... R

UL·

E KSTRAN-

GJi;IRO. CLASSICOS,
Sll:RIES, ETC.

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

H. SANTOS VIEDAS
R.1.0 de Dezembro 45-3.° LISBOA

Telefone 35852

Quando ha fraude no
IIPassatempo ,dos rels •••
II

01 JUrl1 fil.f.licol porfu.
g".181 e o nOllo Clul,e
Nllo s, nos pod' l,var a mal qu" com
juslificado orgulho, saliml,mos qu" aUm do
SIU prlSidmt" Dr. A. ). d, Vasconcllos Carvalho, ,sl, Club, FilaUlico d, Portugal,
dBSd, hd multos anos a ,sta part" t,m COIIvidado au indicado, para m,mbros dos juris
das I:I&posif61S /ilat;l.cas, naciollais • locais,
filat,Ustas da ,nfJ,rgaduru dos Srs. Prof.
Doutor Carlos TrinclJo, )OSI Gonsal,s Garcia, Cap. F. L,mos da Silv,;ra, Goronll
Francisco Ramo Machado Cardoso Salgado,
)uill D,s,mbargador Dr. Manu,1 Yost d,
Carvalho F,rnandlS Costa, Dr. Romano
Cald,;ra Cdmara, Jorg' d, M,lo Vi,ira,
Dr. Mont.n,gro Carntiro,]os; Rod';igo Dias
F,rr,;ra, Eng. Marqu,s Gam,s, Eng. Emilio Mont,iro d, Almlida, los; Manu,1 Castanhlira da SUfI,ira , lantos outros, a maior
part' d,11S mais do qUI uma v,s, a qu" S',
par um lodo, mostra a laUlud, das nossas
ind;caf61S, com a unica pr,ocupaflJo d, variaI' , d, ,scolh,r lI,mlntos d, comprr;vada
comp,tlncia, , outros qUB nlc,ssario Sl lorna
qu" com a ,:I&p,,.;;nc;o, a adqu;ram, - POl'
outro lado prova qUI 1St, Club, Filatilico de
Portugal, sosinho, t,m indicado mais m,m bros d, juris do qu, todos os d,mais club,s
fi/aUlicos juntos.
Nao, nao s, nos pod, /lfJar a mall
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de Dezembro a 2 de Janeiro
-7 dias
a bordo do luxuoso

N/T FUNCHAL
Todo

0

navio com ar condicionado
Estabilizadores

CEIA DO FIM DO AND
A partir de 2 200500
Tudo incluido de Lisboa a Lisboa
Programas e inscri~oes
nas ag~ncias:

WAGONS.LITSjjCOOK
LlSBOA
Av. da Libtrdade, I03
Telefs. 361521-361541

NOVA YORK - Contam-~e pOI' milhares
os jovens que anualmente se iniciam no
estimulante e educativo passatempo de coIeccionar ~e1os, 0 «passatempo dos reis •.
InfeIizmente, porem, expoem-se muitas vezes
a explorao;:oes de vendedores ~em escrupulos,
que nao perdem ocasiao de ludibriar os
incautos.
Segundo 0 MerCllr)' Stamp ]ollmal, certas firmas empenhadas no neg6cio de selos
conseguem, mediante anuncio ~ capciosos,
arrancar dos joven ~ e inexperientes coleccion adores centena& de milhal' de d6lares.
Embora cada transaco;:ao, isoladamente, nao
exceda, em muito~ exemplos, quantia uperior a urn d6lar, e a modestas operao;:oes,
multiplicadas pelo numero de entusiastas
atraidos pela enganadora publicidade das
r~vistas da juventude, proporcionam lucros
consided veis.
Os anuncios .~ao, aparentemente, 0 que
pode haver de mais honesto e legltimo.
POl' exemplo, nele~ SUl'ge a palavra «gratis., em letra~ herrantes, e vern, a seguir,
uma descrio;:ao do valioso selo que a firma
remeted. de gralfa aos solicitantes.
Em baixo, porem, em letra miuda, quase
invisivel, aparece a Frase: « Apena~ aos candidat05 aprovados. . 0 vistoso «gratis. atrai

CASA As MOLDER
TUDO

FILA TELIA

COMPRA - VHNDB
Rua

PORTO - COIMBRA - ESTORIL

PARA

Telef.

1.°

3~1514

de Dezembro,
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a ateno;:ao do jovem coleccionador, que nao
perdl' tempo em solicitar a remessa do
exemplar prometido, e recebe polida carta
do vendedor, na qual este the explica a
condio;:ao a preencher ,para fazer ius
gencrosa dadiva: efectuar uma compra de
selos, gel'almente avultada. 0 coleccionador
cai no golpe, poi a ideia de obter, sem
despesa, urn raro e ambicionado exemplar,
leva-o a fazer a compra exigida. Natucalmente, 0 exemplar gratuito que realmente
reccbe esra longe de ser 0 tesouro que
elc imaginava; e 0 lucro que a firma
obtem com 0 preo;:o da «aprovalfao> compema de sobra 0 seu gesto de liberalidade ...
Outro anuncio did, tam bern em caracteres vistosos : «mil selos pOI' meio d6Iar».
E segue-se, viva e colorida, no melhor
e&tilo da5 agencias de publicidade, a hist6ria da coleco;:ao oferecida, que se compoe
de exemplares obtidos nos mais diferentes
pontos do Mundo. Oferecendo tal preciosidade a pre If0 «ridlculamente baixo., 0
vendedor esta apenas a preparar 0 terreno
para a rotina das suas operalfoes lucrativas.
o que ele nao diz e que os mil selos nao
sao todos diferentes, havendo casos de dnquenta repetio;:oes de urn mesmo selo. Tambern 0 valor dos exemplares e rigorosamente 0 da cmissao, mas 0 anuncio contorna esse pormenor cinsignificante. , acrescentando que «os selos nao sao escolhidos
e, pOl·tanto, nao e impossivel que entre
ele. he encontrem alguns de grande vaIOl'"
Muitas dessas firmas sao mesmo ficticia.'l,
e nao hesitam em anunciar, como chamariz,
exemplares craros. a dez centavos a pelja.
B evidente que nenhuma firma legitima pode
vender selO& raros e caros a dez centavos,
ma5, ao que parece, centenas de coleedonadore5 ingenuos acreditam na balela. Na
maioria dos cas os, as tais raridades nao
pa~sam de selos falsos.
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LE OFRECE EL ENVIO GRATUITO
DE SUS OFERTAS QUINCENALES
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Desde el sello cltisico mas raro hasta
la serie recientemente aparecida

~

f

...,
,t

NUMEROSAS REPROOUCCIONES fOT08RAfiCAS

NUESTRAS OFERTAS CONTIENEN, ADEMAS.
EL BOLETIN ILUSTRADO DE NOVEDADES
MUN DI ALES.

qUI s, vi na gravura acima, tlfJ' tambim a
prlslnfa dos Srs. Dir,ctor- G,ral dos S,rvifOS Prisionais, Dif'lctor- Glral dos S,rvifoS
Florlstais, Dir,etor da Colonia P",U",cidria
d, Alco,ntr" IIc, ,tc, , a qual d,sp.rtou
graHd, ixito, p,lo qJI', ,sp,rando proximas
r,pltif6,s, 'aqui d,;xamos um abrafo d, paraoins a Filix da Costa Ilha.

Solielte/as a:

FiLATELiA EUGENiO LLACH, S. L.
(F....dada ... '9'J)

A.fJenida Generalissimo, 489, BAR eEL 0 N A - I 5

,, c

ESPA"RA
- - VEM DA pAGINA ANTERIOR

Como assim?, perguntara 0 leitor nao
iniciado.
Ha muitos anos, urn cavalheiro
de nome Seebeck entrou em acordo com
os Governos de certos palses centro e sul-americanos que nao tinham servis:o postal
pr6prio.
0 Sr. Seebeck prop6s-Ihes imprlmir as emissoes postais, fornecendo as
chapas originais, com a condis:ao de que
cada ano houvesse urna em is sao. Ao fim
de cada ano, os selos deixavam de ser validos, mas, como 0 Sr. Seebeck possuia as
chapas, continuava a emiti-Ios em profusao.
Embora nenhurn catalogo lhes de entrada e, depois de certo tempo, esses selos
se tornem invendaveis, a sua circulas:ao
ainda e grande entre os coleccionadores
inexperientes, quase sempre em virtude de
ofertas que aparecem nos anuncios.
.Consulte 0 seu cataIogo. - eis a melhor sugestao, talvez, que se pode fazer
ao coleccionador principiante. Se 0 selo
nio constar nele, e quase certo nao ter 0
menor valor.
A grande dor de cabes:a do coleccionador e, porem, a falsificas:ao. A Associa~o Norte-Americana de Negociantes de

Selos inform a que, no ana de 1952, foram
apreendidos nos Estados Unidos mBis de
650 mil selos falsos! A lei norte-americana
condena a compra, venda, troca ou posse
de qualquet· selo forjado, mas ha paIses
cujo Governo permite a reprodu~ao de selos
por particulares. Essas reprodu~oes sao consideradas obras de arte, assim como urna
c6pia de Rembrandt feita por urn pintor
habil.
Nao que!" isto dizer que os Estados
Unido~ estejam isentos de falsificas:ao dos
seus selos postais. Em 1949, foram encontrados, num terreno baldio, na cidade de
Nova York, cinco mil hoes de selos norte-american os do valor de tres centavos. Faziam parte de urn sortimento que se estendia
por todo 0 pais. Depois de apreendidas
todas as falsificas:oes, 0 Servis:o Secreto
contou oito e meio milhoes de exemplaresl
Muitas das folhas nao eram picotadas horizontal e vertical mente, circunstAncia que as
tornaria particularmente valiosas para os
coleccionadores.
E nao se limitam as falsifica~oes II reprodu~ao de emissoes regulares ou raras.
Em Janeiro de 1949, prenderam-se seis ne-
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"'DuDelaDte doa mala aDUso. df'ata rIO·
yl .. ta, e com um RDoDeio que estraordlna.
rl.meDte embeleall .... oo.aaa pasIDa., 0
reataar .. nte c (:omodoro, e, aoa almo~oa e
a.a JaD&area, um daqa~lea oDde melbor ae
eome em Llaboa, pelo que a aua 'requeoela
de eapltallataa e bomeD.:tde~ DeKoeloa,
adyosadoa, Illduatl'lala, altoa fUDeloDarloa
publleoa, eatraDaelroa. et ... , e da mala
aeleeeionada.
DaranC·e a IlOlt~, fUDelona eomo cDIKtb
elub" e tambilm ne.te aapeeCo e 0 melbor
de LI.boa, 'requentado POI' eseeleDte ellen·
tela Daelonal e e.tranaelre, oDde ayaUam
medle.a, adyoaado. e eD.eDb~lr.a, bomeDa
do alto eomilrelo e da aUa Induatrla, lII(u.
raM .radaa &aD&O de Llaboa eomo da pro.
Yinela, e de "'nll'ola, 1II0~amblque, etc., aem

SERVI<;O DE CIRCULA<;OES
Inllcreva-Ie neste lie r vi.; 0, que
prellta 0 nosso Clube, e verlficar' a
sua utilidade.
Pe.;a condi4jries de inllcri4jlo.

eaqueeer mal .. de uma d~.eDa de nlaCe.
".ta ••
1II0delal'mentf' dll'l.ldo peloa "'dolro,
B.l'l'al 10 CleleaUno, 0 c(:omollol'o, e am
ea&abeleelmeDto qu .. , ~m qaalquer daque.
lea aapeelo., UlUItO Juatomente reeonlen.
damo .. ooa Do ... oa prO'zadoa lelCorea •

Jose Marie Gomis Segu(
Jose iWaria Gomis S~gui, ISpanho/ I
grand, ",tusiasta, d,sd, lid muUos a1l0s,
p,la car;mbolog;a, i director da noltir,,/ r,vista e Val,"e;a Filatmea», qu, s, publica ,m
Valincia, Apartado d, Corf'lios, n.O 9i:J,
Espanha.
Dissemo-Ia enotdv,/», ,mbora Iia s,ja
rllalivam",t, p'qu",a. Mas qualifica-s, dl
e Cuad"'nos d, Fi/af,lia I R.v;sta ricnica dl
col,ccionismo', , ,/a i, 'i,ctivam,nt', uma
grand, , ,xc,lml, rlfJista, Pllos SIUS ,studos
lobr. silos II marcas ou carimbos d, corr,;o,
com arligos assinados par colaboradorlS
mllito d;stintos;, com inumlf'as gravuras,
qUlr d, s,/os, variant,s I ,rros, qUlr d, carimbos, estudados , docum'ntados ,xauslivam,nte.
R,com,ndando e Val.neia FilaUlica. a
todos os col,cc;onador,s d, St/os , d, carimbos ,spanhOis, tanto antigos como modlf'''os,
claro, - aqui dlixamos ap,nado abrafo rtl
parabins , d, agrad,cimmto ao fj,/ho , qUI,.ido amigo Jost Maria Gom;s S'gu;, qu,
muito gostar;amos d, vtr aqui ,m Lisboa.

Janlares, prenclas e outre.
despesas do nOllo Diredor ...
~-...

,~

-

.. .

. Hulto freqa~DtemeD&f', a noa.o dlreeCor,
que e, aIOluUIlDf'amO'DtO', preald~nCe da DI.
r~e~iio do (:Iube Fllatelleo de POl'hlaal,
o'el'eee Jao".r ... , p ...... elo., etr., It dlrlaeD>
&~a au .Impl~a 'lIlltrllat·aa e.tl'aDaell'oa
que pa ... am par "Iaboa, e eat·a l'e"laCa
f ••• .. e ~eo, malto r ... umldo, df' quaae todoa,
a 11m de que Oa Doaao .. prf'zRdo. eOD.oeloa
CeDbom eonbeclm~o&o, Oleamo que paUdo,
de mal .. uma da .. aC'Chldad ... do Clube
Filatelieo de PO .. 'Ulral, e do p .. eatialo que,
de &al, "em para
no .... o I:lube e para.
Filatella pol'luauC'aa.
Importa que, de umll "O'. pOI' todaa, oa
Doaa08 eOD.oelo. aalbaDl Cambem qoe tala
J.ntare., ramoa de flor~8, oalraa pr~ndaa,
traDaporCe .. , etc., 'oram e ailo aempre da

°
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AI filhal d~ Hugo Fraccaroli
De p ...... em para uma 1001r. "I.lrem
de cere. de me. e melo a olto p.i"e. da
Earopa, e"th"eram em LI"boa a. daa. 11Iba" de Buao "'ra~earoll, pre,," .. lo.o vice-

go~iantes

nova.yorkinos de selos que pos·
swam e vendiam exemplares do Governo
dos Estados Unidos sobre os quais haviam
imprimido os nomes de certos Estados e
paises. Os desonestos comerciantes tinham
conseguido preparar as suas pr6prias chapas,
contendo estas aqueles nomes, e utilizavam·
·nas para sobrecarga em selos comuns.
A defesa contra esses escroques - que
prejudicam 0 legitimo comerciante de selos
- e urna das primeiras coisas que 0 jovem
coleccionador deve aprender.
Ha duas excelentes organiza~oes em
Nova York que, mediante pequena taxa,
examinam quaisquer selos e emitem julga.
mento sobre a sua autenticidade e valor
real.
A _Friedl Expert Committee. trabalha
apenas com selos estrangeiros. 0 seu pes·
soal, constituido por penitos altamente con·
ceituados, examina cuidadosamente cada selo
que Ihe e submetido e emite certificado
quando 0 mesmo e inequivocamente au-

Dr. A. ... de 'Va.eoaeelo. Carvalbo, te"e
oportaaldade de mo.tr .. r a O. 011•• e •
O. Vllm .. alana. do. m .. l .. ramo.os 10e.ls
dlarao. e aoeturao.. d.. ao".a e.plt.l, e
de, .. po. .perUI.o. orereeldos, aum reo
qalDte de extraordloArll1 lreaLllelr.., pe",
re.peetlva .. ereaela, ao reatauraate de
luxo • Tavare. t, a.. lev.. r a um Jaa~ar ..e.
aulaameate a por'ulruesa, ao re.tauraate
"pi eo c A Severa t, oDde a artl.ta lII.rla
.lose d. Gula Ibes dedleou am do.. ..ea"
rado. mals e".Utos e m.ls betos.
A t .. 1 J"Dt.ar aao p6de eOD'pareeer, •
oUla", bora, • e.po .... du DO""O director,
por motlvo de doeD1!", pelo que a D. Oll"a
e .. o. Vllm. eavlou dua. lembraD1!•• ,
t .. D,bem ceDula.oleate portu.ue ..... , a ... I·
Diui;. pelo lateraaeloDalmeate eoubeeldo
Mr. Corli..

A Filateli. em Alcoenhe
_pre.ldeate do Clube FII .. telleo do Br•• II,
e eol.borador do" mal" .. ""iduos e mal.
lIustres de"ta revls'a, as quais, ao seu reo
.. res.o, aqul se demor ...· .. m daraate al ..ua.
dl ....
Ne.te uUlalo periodo, 0 ao""o dlreetor,
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~WIEN 1968~

Exposifao Aerofilatelica lnternacional

c

....
co

t~ntico.

Muito s, v.m dlSltlvo/rJlndo, de hd anos
a ISta pa,.t" a Ftlatelia 1m A/co.nt,." dlV;do
ao ,ntus;asmo , a tlfJac;dad, do nosso p,.,.
sado consoc;o S,.. Filix da Costa ]lha, dis·
Unto func;ond,.;o da ",splCtiva ColOnia P,nit,nc;d,.ia, ond, a p,.;m,;,.a Expos;~lJo Fila·
Utica, ;naugu,.ada p,lo S,.. P"of. Douto,.
Antu",s Va,.fla, ilust,., M;n;st,.o da Justifa,

Os aeroji'latelistas portugueses devem tntczar
a sua prepa1'arao para a

* WIEN.HOFBURG 1968 *'C
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Quanto Ii -Philatelic Foundation. , tra·
balha tambem com selos dos Estados Unidos.
A longa experiencia e a complicada maquinaria de que dispoem essas duas insti·
tui~oes, para pericia e avalia~ao, sao urna
garantia.
o director da -Philatelic Foundation.
sugere que 0 coleccionador so com pre a
negociantes estabelecidos, de reputa~ao fir·
mada.
.As pechinchas., diz ele, -devem ~er
evitadas, pois ninguem vende selos abaixo
do pre~o •.
Finalmente, e esta e, talvez, a mais
importante das precau'r0es a tomar, nunca
se com pre urn selo realmente raro sem
que seja possivel obter certificado do yen·
dedor, quanta ao seu valor, estado de con·
serva~ao, etc.
Defendel' 0 capital para compra de selos? Decerto. Convem investigar 0 mer·
cado, antes de arriscar dinheiro em pechin.
chas, raridades, importa'r0es e «ofertas gra·
tuitas •.
ALFRED ALLEN.

F. (astel~Bran(o &Filho
LIMITAOA

Apartado

n,O

44

T,lafona 22020

VIANA DO CASTELO
Grande sDrtido de s6ries tematicas de todD
o Mundo. Selos cllissicos de Portugal
e Ultramar

Pr 6XImas Exposi~iies
FUatilicas
«1. a ExposlOlo de Olvulgaolo FIII-

tellea do Nliello Flllt611co
Mlrandls»
. Em 19 do corrente, sera inaugurada. na
velha c bela cidade de Miranda do Douro,
a _1.a Exposi~ao de Divulga'rao Filatelica do
Nuc1eo Filatelico Mirandes •.
Deve reunir cerca de duas dezenas de
expositores, sendo tres na Classe de Honra,
Prof.K D. Maria Helena R. Santos, Dr. Ro·
mano Caldeira Camara e D. Tulia C. Morais Calado, e, na outra Classe, de s6cios
e particulares. alguns de categoria, com
destaque para os Srs. Dr. Gualdino A.
Ruivo. ago tec. Manuel C. B. de MelD e
Carlos Francisco Teixeira, 0 primeiro pre·
sidente do Nucleo, e 0 Ultimo urn dos
principais, se nao 0 principal organizador
desta excelente manifesta'rao filatelica.
No proximo nfunero, pela pena de urn
dos nossos distintos colaboradores, publica.
remos larga reportagem da .1.a Exposi'riio
de Divulga,.ao Filatelica do Nucleo Filatelico
Mirandes», a qual auguramos e desejamos
o maior exito, por todos os motivos, claro,
e ainda por ser a primeira daquelas cidade
e regiao.

e 8. 0 Congresso da F. I. S. A

I

j

Viena 30 de Maio a 4 de Junho de 1968

PROPON 'I -IA

NOVOS

s6cIOS

PARA 0

SEU

I

Clube Filatelico de Portugal I
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LISTA DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlSlA DEL SOCI- MIBLIEDERLISlE - MEMBERS LlSl - LISlE DE MEMBftES

ALTERA(:IIES - REINBRESSOS - NOVOS

sOC lOS

Sai:lzar - (P) Po. Fr. In. T. N. 60.
1. 2. Iconografia 90. 93. 94.
5071 - Arnalda Pereira da Silva - Caixa
Postal, 105 - Cubal - (M ) Po. T . C.
N. U. 60. 1. 2. 94.

A(:ORES
5076 - Francisco Jose Ramalho das Neves
- Rua de Coronel Chaves, 48 - Panta Delgada - S. Miguel - (M)
Po. Fr. It. In. T. C. V. N. U. 60.
1. 2. 13. 19. 26. Uruguai. Tematic as de fauna, flora e desponos.
90. 94.

Com d,mora 1m Paris, ,m Praga, a lim
d, eonlactar eom alguns dos maior,s "maticos dos r.sp,ctivos pa/slS, vai partir para
BudaplSt, a nosso qu~"ido amigo • ilusl,.,
colabo,.ador Sr Cap F. L,mos da Silv,i,.a,
'lu. ali assistira Ii Grand, ExposifrIo A,rofilaWica Int,,.,,acional cAEROFILA-67'"
tomara part' no 7.0 Congr,s$o , Ass,mbl,ta
G.ral anual da pr,stigiosa Fed,rafilo Int'rnacional das SociedadlS A,ro/ilatllicas
(FISAJ, da qual; membro , ,.,pr,s,ntant,
no nosso Pais 0 Club~ Filatilico d, Portulfal.
o Cap. F. L,mos da Silv,ira, d'/'gado
p.rman",t, do nosso Club, • m,mbro p,.oe·
min,nt, da F IS 4, dara aos nossos llitor,s,
num proximo numero" .omo s,mp,." compllta
notlcia dos dois notav,is acont,c;m",tos.

MADEIRA

5000 - Dr. Frederico de Morais Sarmento Funchal- (A) 60. 1. 15.

ANGOLA

MO(:AMBIQUE

4989 - Raul Caleres - Caixa Postal, 2188-C
- Luanda - (M) Po. C. V. N. 60.
93. 94.
5014 - 1\nt6nio de Araujo Ogando - Cai."m
Postal, 985 - Luanda - (P) Po. Fr.
Es. T. 1C. N . V. 60. 1. 2. 15.
Russia e sl satelites 90. 93. 94.
5018 - Prof. Jose Manuel Pena Godinho Neves - Posta Restante - Sa da Bandeira - (P) Fr. T . C. V. N . U. 60.
1. 2. 19. 94.
5023 - Prof. Francisco Ant6nio Lopes de
Couto Fontes - Caixa Postal, 133 -

5068 - Prof.a Maria Elisabeth da Silva Pi·
nheiro Bras - Vila Guilherme de
Arriaga - BUzi - Beira - (M) Po. Fr.
E. T. U. 60. 1. 3. 90.
S. TOME

5080 - D. Maria ludith Chaves GalviioCaixa Posta 22/ 2. a - S. Tome.
5081 - Aprigio Ant6nio Malveiro - Caixa
Postal 5 - S. Tome.

Cinquentenario das A·pari~oes em Fatima
Sobrescritos de 1.0 Dia (F. O. C.) e Postais
M6ximos (M. C.) de Portugal e Ultramar Portugues
Sobrescritos • Posta is Moximos do Brosil

"Lubrapex.68"

,

.4 quand" da ultima eNtadla do no.ulo
IHreetor no Fnnebal, a asslstlr a sua IV lExposl~iio Fllatellca, e fa.f'r parte do Juri
respeetlvo, 0 nOSSQ f'mln"nte eonsoelo e
eolaborador IiIr. Prof. Dr. Carlo" Trlneao,
IOresidente da Fedpru~ao Portulfae-sa de
Fllate-lIa, "n"erlu que no Funcbal se realI.a"se a ell IEspo.I~Ao .... lIa'ellea I,uso.
-brasUplro, LIJBR&PIEX-08" Idela 101f0

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

•

Barata das Neves
Apartado 2890

Cap. F. Lemos da Silveira 1- UNS & Por
OUTROS
L-_ _
----'

eRDR,l1$OO

LISBOA-2

P e d i-d 0 s Ii SIC r. t a"; a

multo bem aeelte pelo Sr. Dr. Frederl~o
de lIorals Sarmento, dlstlnto Job: e pre",l.
.Iente do t:lnbe ."lIatelleo da lIadelra, e
pelos seus demailldiriaentes.pelo qn .. ,
conJun'amente com os Srs. Prof. "outor
Carlo" Trlncao e Dr . .4. ~. de Waseoncelos
Carvalbo, presldente do Clube Fllatellco
de Por'u"al, 10,,0 IGram reallr.ada. us prlmf'lra. dlll.@oelas Jonto da. enUdade.
loeals mals representaflYas, que ImedlatameDte prometeram a sua eo'usl.sCl~u
.. olabora\,ao a tAo nota1"el 10Icla'l .. a.
De entao para ca, t{'m-se Inten.lrleado
0" trubalbos
preparatorlos respectho .. ,
,pndo estado reeenteD.ente em Lis boa
aquele Sr. Dr. Frederico de 1II0rais Sar·
mento, nosso con. 0 e I 0 II querldis.lmo
"mllfo, que reart's.ou ao Funebal, e aqul
,"oltara per to do 0 me. de 8etembro, decf'rto para anunclar derlnltlvamt'nte u
eLIJBB&PEX.08., 8 efeetuar doraute .e·
tembro de '.08, com om ambito e um pro.
gram .. absolutan,eDte a altura do acoutee1ml'nto e da lIadelra.

Dr. A. Silva Gama
Na r,c,nt, cA UTOPEX., 0 nosso pr,·
sado co"so,;o Sr. Dr. A. Silva Gama, ,dUor
dlSta rlUis/a, aleanfou uma das poucas "".
dalhas d, ouro, com a sua col,efilo t.mdtica
d, Automobitismo, jd altam",t, gaJardoada
,m anl,r;or,s 'xposifO", v,,, do· s, assim
d,!inUivam",t, eonsagrado , n t 1" a m,ia
dus;a dos major,s t,mdticos portugu's,s, p.lo
qu, aqui lh, ,xpr,ssamos os nossos m,lhor,s
parabins.
SEGUE --+
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NO

NOVA EMISsAo
DA AGENCIA GERAL
DA COROA

PRELO

.t ' AUB,E DE L' A VIATION EN BELGIQUE
por JOSE HENIN
Reposit6rio, fiel e completo, de todos os documentos (cartazes, panfletos de propaganda, postais e sobrescritos comemoratlvos e voados) relativos aos primelros voos na B6lgica.
PUBLICA~AO DE LUXO, ISO pAGINAS EM PAPEL COUCHE, PROFUSA-

MENTE lLUSTRADA (INCLUSIVE ESTAMPAS A CORES).

•

MAL T A ·

edi~lio

do prestigioso "ReY •• ' ....1..

Pr'fo, 150 f. b •

Pedidos a: Jose Henln, Farclennes, Belgica
BRASIL

TRICI:NTI:NARIO DO

4992 - E. A. Nogueira Gons:alves - Rua Teixeira Mendes, 107 - Cambuci - Sao
Paulo - Po. T. 60. 3. da tematica
desportos 90.
5009 - Alcides Petter Santos - P. O. Box, 72
- Fortaleza - Ceara - Po. Es. In.
5065 - Francisco Szabo - Rua Nicolau Ancona Lopez, 110 - Cambu~i - Sao
Paulo.
5073 - Julio Machado da Silveira - D . Correios e Telegl'afos - Alegrete (Rio
Grande do SuI).

FALECIMENTO DE
MI:LCHIOR GAFA
1.0 Die de

Umo

Ci,cule~io:

1 de Agosto de 1967 ,

AI. • Fr. Yougoslave. T . N. U. 60.
3. 90. 96.
BELGICA

5064 - Beyens Lodewijk-Ruggeveldlaan, 542
- Deurme (Antw.) Fr. In. AI. HI.
T . N. 60. 1. 19 Austria. Grecia. Tematica musica e Europa.
BULGARIA

5022 -

Georges S. Kalineof - 4850, il. Strumitzor 1 b - Sofia.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

s. HELENA
TRIC\;NT\;NAR10 DA
CHEGADA DOS
COLONIZADORI:S
DI:POIS DO GRANDE INC~NDIO
01: LONDRI:S
1.

0

Die de Ci,cule~io:

1 de Agosto de 1967

OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS

ESPANHA

4996 - Jose Bertran Nicolau - Pza. Cataluna, 36-37-3.o-1.a - Sam. Baudilio
de LI. - Po. Fr. 60. 1. 2. 6 do SuI.
Filipinas. 28.
5019 - Rafael Domingo Sancho - Celeste
n.O 9 - Madrid-17 - Es. Fr. In. T.
60. 1. 19 N. Tema Europa, Israel,
Austria, Vaticano.
FDC de 1 e
2. 90.
5069 - Joaquin Lorenso Fernandez - Colegio
Cardenal Cisneros - Pardo Badan, 35
- Orense - Es. T. 60.
ARGENTINA

5021 - Horacio R. Tripoli - O'Higgins, 2860
- Buenos Aires - Es. Fr. In. T . 60.
5. 6. 90.
AUSTRIA

5037 - Eng. o Petermann Josef - Vomperbach, 58 - 6130 Schawaz - Tirol-

4987 - R. Renee Bowden - 1801 16 St.,
N. W. Washington, DC 20009 - (A)
SEGUE -

Domingo, do Sacramento
(Mercado Filatelico de lisboa)
Rua do Cruci!ixo, 26
Telefone 324891
LISBOA 2 - Portu".}

•

SELOS NACIONAIS
E
ESTRANGEIROS

•

ALBUNS
E
MATERIAL FILAfELICO

•

Lilta de ofertas em diltribuiplo
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PO. In. 1. . Palestina. 10.
Taxis.
HOLANDA

Thurn &

5075 - A. C. M. Bohnenn - Jac. v. Lennepstraat 58 III - Amsterdam - T. 60. 1.
Grecia. 19. 90.
ITALIA

5056 - Ernesto Persone - via G. B. Sammartini n.O 37 - Milano - It. Fr. Es.
Tematica de todos os palses do
Mundo 90. Bolaffi.

NOVOS SELOS
PORTUGUESES
PORTUGAL
Emissdo comemorativa da inaugurafdo do Estateiro Naval da Lisnave
no Porto de Lisboa

•

]APAO

4997 - Shizuo Fukuoka - P. O. Box, 3-Minami - Yokohama - (A) T. N. U.
Fr. In. 60. 62. 90. 91.

Os selos, cujo desenho e da autoria
do pintoI' Luis Filipe de Abreu, tem as
dimensoes de 34,5 X 27 mm compreendendo
a serrilha.

POLONIA

5072 - Sok61 Andrzej - UP. - F. M. Mitterowie Szczeeinek Jeziorns 15/4 PI. Fr. In. AI. T. 60. 3.

Filatelieo de Portugal, quem, exclusivamente,
organizou a primeira exposilJao de filateHa
tematica realizada no nosso Pais, a da
tematiea dos Camlnhos de Ferro, na Sociedade Nacional das Belas-Artes, em 1956,
integrada nas comemoralJoes do centenario
dos Caminhos de Ferro em Portugal.
Depois, organizamos uma ou duas exposiIJoes tematicas na sede da Uniao dos
Lojistas de Lisboa, patrocinamos uma ou
duas da tematica desportiva, na seeretaria
do Sport Lisboa e Benfica, e tambem a
da tematica da pediatria, em 1962, integrada no respectivo e notavel Congresso.
Mais tarde, organizamos a .1.a ExposiIJao FilateJica da Tematica de Escritores
e Jornatistas>, na Casa dil Imprensa, que
vamos repetir este ano, e a .1.a Exposicao
FilateJica da Tematica da Propriedade Urbana>, na sede da AssocialJao Lisbonense
de Proprietarios, que vai repetir-se no pr6ximo ano.
Sem esquecer, entre outras, a .1.a Exposit,:ao Filatelica da Tematica de Turismo>,
na sede da STAR, que e pena se nao tenha
repetido ainda, tao certo que estas pdmeiras exposilJoes de tematieas menos vul-

gares e, portanto, mais originais, sao naturalmente incipientes, e s6 com a. sua repeti!J.ao . tendem a valodzar-se, quantitativa e
qualitatlvamente.
Acentue-se que todas as dos ultimos
anos tem tido a ajuda econ6mica, nao
larga, mas suficiente, ou quase, dos C. T. T.
do Continente, nos termos do Estatuto do
Selo, e sem a qual elas nao se tedam
realizado. e uma justiIJa que sempre lhcs
temos feito, destacando a permanente boa
vontade da AdministraIJao dos C. T. T. e
designadamente do Sr. Eng. o Manuel GraIJa,
distinto director dos respectivos ServiC;os
Industriais.
Mas igual justiIJa ha que fazer ao
Clube Filatelico de Portugal, cuja obra de
fomentalJao filateHca e conhecida de todos,
e ficou resumidamente referida na cr6nica
de domingo passado e na presente.
Pelo que nao acreditamos que algucm
pense em fazer tabua rasa do Clube Filatelieo de Portugal. Claro que tal nao seria
posslveI. E, sobretudo, n6s nao 0 eon~cn
tiriamos!
V. C.

TORQUIA

5040 - Civan Yan Mike - Karakov - Tersane Cad. 184 - Istanbul": Fr. T .
N. U. 60. 3. Fauna 90.

A SEVERA

VENEZUELA

5028 - Ana LUIsa Garcia de Nunez - Banco
de Fomento Regional Los Andes ciA
- San Cristobal- Tachira - T . 60. 3.
Tematicos Fauna, desportos, Kennedy e C. Vermelha.

CASA FILATELICA

J. EL L
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS

RUI dl Prltl, 184-2.0 -Elq. - Tile'. 323&08

LISBOA·2

BAIRRO ALTO

fReprodupio autorlzada palOi C. T. T.)

Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set pel a Casa da Moeda.

0 plano da emissao e

0

•

LISIO.

•

Telef.

•

3400'

PORTUGAL

RESTAURANTE TtPICO
f

RESTAURANT TYPIQUE

seguinte:

TYPICAL RESTAURANT

1$00 tiragem de 10 000 000
1500 000
1$80
2000 000
3$50
1500 000
4530

o 1.0 dia de eirculaIJiio foi a 23 de
Junho de 1967.

Fados e Guitarradas
ABERTO TOO....

A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

4

BOLETIM DO CLUBE
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-

ESTABELECIMENTOS

RODRIGUES
&

RODRIGUES
SEC(:OES

ALI=AIATARIA
SAPATARIA
LANll=fCIOS
AlGODOES
I=IOS DE LA PARA TRICOTAR

Confeevlo Industrial com a marca

~a/
BDtl' dl borrachl com al mlrcli IIClutlval

S. JOHN
A R P A 0
BACALHAU
1= ABO R
Descontos eos s6cios do Clube I=ilatelico de Portugal: 15 % em lazen.
das, confeq:oes e obr/l leite, e 10 0/ 0
em todo 0 cal~ado

58, Rua Nova do Carvalho,76
. Rua de S. Paulo, 55
Teteis. 3611 70/8/9

LISBOA

DE PORTUGAL
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depoi' de realizadas, publicamo~ aqui a~
reportagens c act as rcspectiva~, ~c nos a~si,
tirmos, ou no~ forem enviada\, e a~ quai"
com gravura\ cujas fotografia~ Ihe scjam
remetid~~,
igualmente serao peblicada, no
Bolelim do Glube Fi/atelico de Portugal.
Isto, repete-se, nao c patrocinio platonico, mas efectivo e material, com pc~ado~ sacriffcios de urn c1ube em perm anente~
e multiplas actividade~, com encargo~
cada vez maiores, e que pront.lmente 0 di a todas as expo~i!roes que Iho
pC:!ram, indiferentemcnte a capclas, capclinhas e capcloc~ ...
V. G.

Apontamos aqui, no domingo pas~ado,
breve re~umo da actividade, extraordimtria
e impar, do Clube Filatclico de Portugal,
de organiza!r3.o ou de patrocinio, mas de
patrocinio efectivo e material, das exposi!roe~ filatclicas realizadas no nosso Pais,
reportando-no~
apenas ao espayo de urn
ano, e enumerando nada meno~ do que
quinze exposlyoes, 0 que deve constituit'
mliis do que oitenta por cento de toda~
as exposiyoes filatclicas realizadas em Portugal: Continente, I1has e Ultramar.
Patrodnio efectivo e material, nunca
6 demal~ repeti-Io, pot'que se nao limita
a urn vago patrodnio moral, mas aos pr6mios e demais colaborayoes referidas naquela cronic a de domingo passado, e que
bern conhecem todos os dirigentes ou organizadores que no-Io tern solicitudo.
Patrodnio que - seja dito - cu~ta milhares de
escudos, por ano, ao Clube Filatelico de
Portugal, e outro tanto, ou mais, ao seu
presidente, e quer com as medalha~ de
pfllta que oferece para toda~ as exposi<;i'ies,
quer com as despesas de de~loca<;oes a
0 que e bern
todas a~ do Continente.
diferente de apenas dar 0 nome, em simples oHeio, para depois, pomposamente, figurat' entre os patroeinantes ...
Isto que se escreve e afirma em l'ela y3.o a todas as exposiyoes filat6licas em
~eral, C. p_articularp~ente valido em reialjiio
as exposlljoes tematleas.
Nao senda n6s filatelista tematico, nem
tencionando se-Io, como ja algumas vezes
teElos proclamado - fomos n6s, foi 0 Clubc

Mae.tro fernando de Carvalho
Faleceu ha dia~ em Li~boa, e ficou scpuitado no cemiterio do Alto de S. Joao, 0
maestro Fernando de Carvalho, figura conhecida do no~~o tcatro mu~icado, e autor
de alguma ~ melodia~ que constitufmrn outt·os
tanto~ exitos populare~.
Natum! de Lbhoa,
on de na ~ cel'a h;t 54 an os, deixou viuva a
51'.·1 D. Modesta Ro~a de Carvalho, e era
pai da men ina Ana Paula Ro~a de Carvalho e do Sr. Antbnio SCl'gio Ro .,a de
Cal'valho.
Fernando de Carvalho de~tinou-se a mu~ica de ... de adole~cente, quando, apena~ com
12 anos, entt·ou pal'a 0 Consel'vat6rio, onde
reccberia lit;oe~ de Luis de Freitas Branco,
Pnvia de Magalhac~, Campos Coelho e Co ~ ta
Ferreira.
Outro dos seus mestres, ne~~a
epoca, foi 0 frances Rene Bohet.
Cinco
anos depois, obtinhn 0 prirneiro premio de
violino daque!e e~tabelecimento de en~ino
musical, e eneetava urna carreira de executantc quc havcria de leva-Io as orque~tl'a~
J'egidas por Pedro Blanch, Fiio e Pedro de
Freitas Branco. Data dessa altura a sua
entrada para a Emissora Nacional, onde
permaneceu por largos . anos.
Compo~itor prolHico vinte operetas,
centena e meia de re\'i~tas, mu~ica para

dez fiImes - , Fernando de Carvalho a ~ ~inou ,
entre outro., gran des exito,>, a opereta "Nazare: . , a, l'evista~ .Fogo do diabo. , .E~ta
Li~hoa
quI' eu amO k, .Vento em popa. ,
,on Ze - ordem pat'a pagat·., .0 que 6 hom
C para ~e vel', e .A~ garotas sao 0 diabo. ,
e cel'ca de dua~ mil melodias ligciras, a
mai" conhecida das quais foi cl'iadn no
palco pOl' Irene Isidro: . Tudo isto 6 fado •.
A not/cia do seu falecimento causou
gual con~ternat;aO no~ meios teatt'ais, que
\'eern desapareeet· urn pl'Ofissional dedicado
e urn homem de trato gentili~simo.
Tiio tri ... tl' facto e notlcla ne~ta revista,
porqul', em bora 0 grande publico 0 ignol'a~W, 0 maestro Fernando de Carvalho (que
C) digam todo~ os ~eu~ colegas, colaboradores
e arnigo ~ !) era um filateli~ta dos mai ~ entu~i :btico~, digamos, um filatelista de lOdos
0.,
dia~ e todos os momcnto ~, capaz de
c~t:ll' a diJ'igiL- a C)rquc~tra de uma rcvi~ta
no peqUl'no e tradicional . Maria Vit6ria.,
ou de uma luxuosa fantasia no grande
.Monumental., - c a pen ~ ar no selo adquiJ'ido ne~sa tarde, e que,' logo que teJ'minas~e
o e ... pcct:lmulo, iria, a correr para casa, colocal' no album l'espeetivo.

-
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ANUNCIOS ECON6MICOS
Troco e com pro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
au com pro, pagan do bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
CanjirOes antigos e candeeiros e candeias de azelte, desejo, pagando bem, em
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria; ao n.O 22.
Compro e vendo selos aos melhores
M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
pre~os.

Selos com err os, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem.
Cartas a Secretaria, ao n.O 22.

A. GAMA HEIS
(MR. CORK)
WELCOMES you at

CASA 0 AS

CORTI<;AS
(Cork House)

METROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)
Memb.r of Portulu,,,
Chlmber af Cammerce

EXPORTERS
RET A I L E R S

4 - 8 - RUI dl Eicoll Pollt6cnlcl - 8 -10
Tlldonl 32 58 58
Telegrlmll: ISOLANTES
LISBON - PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES
AMERIClH EXPREIS CREDIT CAROl HONOURED HERE

PORTUGAL E UL TRAMAR

A

REME88AS
E8CDLHA
8elos Isolados naval e usados - 50 a/a Deleonto
SERIE8 NOVA8 - 40 % Oneonta

,t

Para pagamento, aceito selos usados em
quantidade
Pedir labela de valoriza~iio e condi\1oes
de TROCA
Telefone •• 08.&
1312 -

LIS BOA -

C R 6 N I CAS

DO

i)iario
As exposi~CSes filatelicas porfuguesas e
do Clube Filafelico de Portugal

SANCHO OSORIO
Aparlado

3
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0

patroc1nio

I

PORTUGAL

Vendo selos de Portugal e Ultramar;
com desconto de 50 % 20 %; e estrangeiros 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, 80 n.O 22.
ATEN<;AO: Sirvo existeneias, Servi!;o
Filatelico Portugal e Ultramar, Novidades,
FDC, etc., pe!;a catalogos gratis a SILVA
PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Dt.o
- LISBOA-4.
Compro, Troco e Vendo selos classicos;
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Ve,pdo
albuns e material filatelico.
A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fane 2272329.
Desejo selos de P ortugal e Ultramar,
somente em series novas e completas.
Dou !talia, Vaticano, S. Marino e tematicas de desportos, flora, animais e cosmos. Grasseli Angelo. S. Marie degli
Angeli. P. Perugia. ITALIA.
VENDO MAIS BARATO: Selos Nacionais e Estrangeiros. A. NEVES - Apartado 23 - VILA FRANCA DE XIRA.
TROCA com Portugal, Espanha e suas
PI'ovincins Ultramarinas e America Latina,
e ofereee : URSS, Pol6nia, Checoslovaquia,
etc., selos, FDC., eaixas de fosforos, pos-

t

•

Depois da ultima exposl~ao filatelica
em Novo Redondo, em Angola, on de fomos
presidir ao juri respectivo, e das muitas
que se Ihe seguiram, fomos, no fim do
ano, ao Rio de Janeiro, a _1.a Exposi~ao Filat6Iiea Luso-Brasileira - LUBRAPEX-66., e,
dias depois, ao Funchal, a exposi~ao filat6liea oficialmente intel$rada nas famosas
Festas do ' Fim do Ano, em ambas elas
tendo feito parte dos juris respcctivos, conjuntamente com 0 eminente Prof. Doutor
Carlos Trineao e outros.
E&le ano, e~tivemos, sueessivamente, nas
expo,i<foes filatelieas do Pessoal da Emi~
~ora Nacional, em Lisboa, e dos Regentes
Agdeolas de Evora e de Santarem, e, para
os proximos mesc~, anunciam-se identieas
exposiIJoes em Miranda do Douro, Arganil,
Seia, Santarem e E~toril, e mab duas em
Lisboa: Dia do Selo e Casa da Imprensa,
ou seja, ate ao fiJll do ano corrente, uma
media superior a uma exposi~ao filatelica
E isto nao con tan do com a
por meso
_2.. Exposic;ao Filatelica da Tematica da
Propriedade Urbana. , a realizar na pre~
tigiosa A ss oeia~ao Lisbonensc de Proprichirio ~ ,
pOl' supormos que so devera tel'
lugar nos primeiros meses do proximo ano.
Desta singela enumera~ao , podem e de"em tirar-se duas conclusoes da maior rel c" uncia:
E uma, que estao a colher-sc agora os
frutos das primeiras sementeil'as, e que as
expo s i~oe s filatelicas estao a realizar-se a
urn dtmo crescente, do qual, hd. tres ou

quatro anos, e muito menos ha dez ou
quinze, ninguem suspeitava.
E e outra, que todas estas exposi~oe
apontadas, e ainda a de Sa da Bandeira,
organizada pela respect iva Camara Municipal, no total eloquente de quinze exposic;oes filatelicas, representando mais de
oitenta por eento das efectuadas no nosso
Pais, sao realizadas ou patrocinadas pelo
Clube Filatelieo de Portugal.
Quanto a este patrocinio, aeentue-se
que 0 Clube Filatelieo de Portugal nunea
pediu para 0 dar, mas, solicitado para tal,
da-o com todo 0 prazer e to do 0 entu~iasmo, moral e materialmente.
Efeetivamente, nao se trata de mero patroefnio
plat6nieo e gratuito. Em todas as exposi~i5es que patrocina, 0 Clube FiIateIieo de
Portugal ofereee premios, em material filatelieo, a todos 0
expositores, alem de
uma medalha de prata oferecida pessoalmente pelo seu presidente, para ser destinada ao primeiro c1assifieado, eonjuntamente com a da organiza~ao. Faz, nesta
s ec~ao do Diario de Lisboa, 0 maximo de
propaganda de todas essas expo si~oes, e,
SEGUE -

SELDS naolonals - naval e usadol

estrangelros - novas (DESPORTOS
- FAUNA - FLORES - PINTURAA8TRDFILATELIA - eto.)

8nvle·nos s/

rela~ilo

de lallas

TODO 0 MATERIAL FILATELICO
CatAlogo Yvert 1968 I, II, III vol. 8901&00

COIMBRA FILA TBLICA
Sofla··3- 1 .'-Colmbra

PORTUGAL

2
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cr ian~as

permanecem bastante tempo para
se enfronharem no que estao fazendo os
que J:i estao e permanecem.
Como curiosidade, e e a prime ira vez
que tal vi, encostados na caJ~ada havia
do is autom6veis tipo KOMBI, pert en centes
a negociantes de selos, que estavam transformados em pequenas Jojas de se lo ~ . ..
Como se ve, tudo muito interessante.
Esta feira tem somente tres me; es de
existeneia, e ja e frequentada pOl' ccrca de
100 pessoas interessadas no coleccioni; mo de
selos, e 50 no de moedas.
Aproveitei a oportunidadc para fazer
umn palestra sobre FilateJia nas sedes das
sociedades filateHcas de Juiz de Fora e
de Belo Horizonte, ambas instaladas em
sedes de sua propriedade, bern no centro
das eidades, com 6ptimas instala~oe s , e uma
m6dia de 30 socios nas suas reunioe ~ semanais.
A Sociedade Filatelica de Mina; Gera is,
de Belo Horizontc, tem na sua pl'esidenci a
o filatelista Dr. Lincoln Vianna, cunhado
do faleeido ex-presidente da Repuhlica, Marechal Castelo Branco, e irmao do grande
campeao brasileiro Dr. Niso Viann;\.
o Dr. Lincoln dinamizou as actividadc;
da sua agremia~ao. No di a 1.0 de Agosto,
vai inicial' urn Curso de Filatelia, 0 primeiro
que se reaHza em Belo Horizonte. Est:!
estudando a possibilidade de realizar tlma
exposi~ao filateHca no fim deste ano.
Foi
ele que tcve a iniciativa da feira ao at·
livre, que meneionei aeima, e esta ol'gahi7.ando uma caravana para, em urn domingo de Sctembro, visitarem Juiz de Fora,
que dista tres horas de Belo Horizonte.
Belo Horizonte ja passou de urn milhiio
de habitantes, e Juiz de Fora tem mais
de 300.000, sendo a cidade mais industrial
do Estado de Minas Gerais.
Porque e que Lisboa nao organiza tambern a sua feira filatelica ao ar livre, que
poded realizar-se em urn dos seus bclissimos locais no centro da cidade?
Dou a palavra ao Dr. Vas concelo ~ Carvalho, dimlmico presidente do Clube Filatelico de Portugal.
N. do D. - Porque 0 eminente filateli sta
Hugo FraccaroH, nosso colaborador dos m ais
distintos e mais assiduos, e Amigo queridissimo, nos chama ca pedra. , podemos esclarece-lo - e aos nossos prezados leitores de que entidades ofieiais estao em contacto
com 0 Clube Filatelico de Portugal, desde

CALENDARIO PARA 1967
DAS EXPOSI~OES FILAT~LlCAS
PORTUGUESAS
Arganll, 6 de Setembro:
IV Exposi~ilo Filatelica da Comarea de
Arganil e II do Distrito de Coimbra.

Santarem, 5 de Ontubro:
I Exposiwilo Filatelica RibatejanB.

Sela, 29 de Ou\ubro a 1 de Novembro:
I Exposiwilo Filatelica e NumismAtica do
CA T da EHESE.

Porto, Novembro:
Exposi~ilo

Filatelica Distrital.

Li8boa, 1 e 2 de Dezembro:
Exposiw!o-relllmpago do 13.0 Dia do
Selo.

LOl1renpo Marques, 1 a 8 de Dezembro:
I Exposiwao Filatelica da Mocidade

Portuguesa.

HE1VRIQUE l/IJANTERO
encontrll-se sempre as ordens de todos
os filatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO
Pra;a da Alegria, 58-z .o -A
Telifolle .1Z8176
LISBOA
Selos clt\ssicos

*

Modernos

*

TemAticos

COMPRA E VENOE
h:l meses, para tal efeito, encontrando-se n
Feira Filatelica de Lisboa dependente, apenas,
da op~ a o entre os do is magnificos locais
apontados, cada um deles com os seus pro ~
e os seus contras, con rorme, oportunamente,
sed. tornado publico.
Ate para que se
saiba (a Cesar 0 que e de Cesar!) que,
desta vez, foi de entidades oficiais que
partiu a lnlClatlva, 0 que, se muito honra
a Fil ateli a, tambem muito as honra a cla ~ !

MARCOFILIA
PORTUGAL
Can'mbos c0l1umo1'ntivos
FATIMA - EXPOSI<;AO 50 ANOS F:itima - C. T . T., 13 de Maio de 1967.
VISITA DE PAULO VI - Fatima, 13 de
Maio de 1967. Carimbo identica em L i ~
boa, Porto e Coimbra.

ANGOLA
Cm'imbos do

I .0

dia de circlI!nfiio

350.0 ANIVERSARIO DA FUNDA<;AO
DE BENG ELA - Benguela, 15 de Ago;to
de 1967. Idem em Luanda com a me~m a
data.

Carimbos comemorativos
tais i1ustrados, discos, etc. Resposta garantida.
Correspondencia em ingles, frances e espanhol. - Mr. Logvinov A. J. Celinogradskaja 59 - Charkov 51 - URSS.
SELOS
Compl'o em pequenas ou grandes quantidades de Portugal, Ultramar e Sulc;a.
Troco e vendo selos do Cont. c Ultr.
Nol'os c usado;. Tenho slock de~tes ultimo~
e Alemanha. Compro selos antigos
au Blocos da Sul«a SOb/'6 carta. Artut' Real
Bordado da Silva - Rua Penha de Fran~a ,
256-2 . 0-E~q .u - Telef. 833878 - Lisboa.

Dou selos de Portugal, Ultramar e e;trangeir05 avulso ou em series, em troca
de moedas naeionais e notas de Banco retiradas da circula~ao . Pequenas e grande~
quantidades. J . L. Lopes - Av. Fernao de
Magalhaes, 1258-1. 0-c/1- Porto.

MACAU
Estou comprador do ~elo n.O 29 - a
(Catalogo Eladio), novo. Aceito ofertas de
pl'er;o. Marino Sanches Ferreira. - AI'. de
Roma, 57-1.o-Drt. o - Lisboa-5.
Desejo manter trocas com Portugal ,
Hungria, Sul~a, Alemanha e America do
SuI.
Francisco Szabo - Rua Nicolau Anconn Lopez, 110 - Cambuci - S. Paulo Brasil.
FILATELlSTAS! Deseo Portugal nuevo;.
Doy Espana y Colonias, Francia,
Suiza, Belgica, ltalia, S. Marino, Vaticano
y todos Jos paises sociaHstas. A. del Bot.
C/11. Penalara, 10 - SEVILLA (Espana).

v EXPOSI<;AO FILAT£LICA DE N. S.
DO MONTE - Sa da Bandeira, 5 de Ago'oto
de 1967.
3.0 GONGRESSO
ANGOLANO DE
BOMBElROS VOLUNTARIOS - Sa da Bandl.' ira, 11 de Agosto de 1967.

TO DO 0 COLECCIONADDR PORTUGUES DE,
SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO
AEREO DEVE FILIAR-SE NO

Clube Filatelico
de Portugal
REPRESENTANTE DO NDSSO PAIs NA

Federation Internationa/e
des Societes
Aerophilote/iques
ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA
MUNDIAL, DEFENSORA DOS
INTERESSES
DOS AEROFILATELI8TA8 OE TODAS
A8 LATITUDE8

BOlETIM DO ClUBE FllATELICO DE PORTUGAl
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ca.
MINISl'ERIO DAS COMUNCCA 9 0ES
Administra~ao-Geral dos COlTeios
Telegrafos e Telefones
Direrl$iio dos Servi~o5 Induslrillis

PORTA RIA N.o 22033
Manda 0 Governo da Republica Portugue~a, pelo Mini~tl·o das Comunica~oes, que,
ao ahrigo das disposiyoes do anigo 27.0
do Decreto-Lei n." -l2417, de 27 dc Julho
de 1959, seja lanyada em circulayao, cumulativamentc com as que estao em vigor,
uma emi~5ao extraordimiria de sclos comemorativo~ do 8.0 ccntemirio da l'cconquista
da cidadc de £vora, com as dimemoes de
30,2 X 34,5 mm, dcntcado 13,5, nas taxa"
core~ e quantidadcs scguinte~:
1$00 - fundo verde-~eco. 9 000000
8$00 - fundo azul . . .. 1 000000
Mini~tel'io das Comunicayoes, 4 dc Junho
de 1966. - 0 Ministro das Comunicar,:oc"
Carlos Gomes da Silva Ribeiro.
PORTA RIA N.o 22157
Manda 0 Governo da Rcpuhlica Portugucsa, pelo Mini5tro das Comunicas:ocs, quc,
ao abrigo das disposis:oes do at'tigo 27."
do Decreto-Lei n." 42 H7, dc 27 de Julho
dc 1959, ~cja 1ans:ada cm circulayao, cumulativamente com as que c~tiio em vigor,
uma emissao cxtt'aordin:iria de wlo., comcmorativos da inauguras:ao da pontc ~obre 0
Tcjo, em Lisboa, com a~ dimemoc~ dc
34,5 X 2'=;,4 mm, denteado 13,5, nu, taxa~,
corc~ e quanti dade, ~eguintc~:

leA D

.11 0 baixo:
Taxa de 1$00 - desenho impresso
a vermelho sobrc fundo Duro 9 000 000;
Taxa de 2$50 - desenho impresso
a azul sobrc fundo ouro 1 000 000.
Ao alto:
Taxa de
a azul sobre
Taxa de
a verdc sobre

2$80 - dcsenho impre,~o
fundo prata 1000000;
4$30 - de,enho imprc~~o
fundo pmta 1000000.

Mini~terio
da, Comunicas:oc;, 5 de
Ago,to dc 1966. - 0 Minbtro da~ Comunicas:ol'~, Car/os GOllles Iia Silva Ribeiro.

PORTARIA N." 22231
Manda 0 Govcrno da Repuhlica Portuguesa, pelo Mini~tro da~ Comunical;:oc;, que,
ao abrigo das dbpo s i"oc~ do artigo 27."
do Decreto-Lci n.O 42417, dc 27 de Julho
de 1959, seja 1ans:ada em circulas:ao, cumulativamente com as que e,tao em vigor,
uma emi.,.,ao extraordin;lria de ~elo~ .Europa-66 . , comemorativa do 7.0 aniversal'io
da Confer~ncia Europeia das Administras:ocs
do~ Corrl'ios e Telecomunicas:oe~ (CEPT),
com as dimen,oes de 35 X 29,3 mm, denteado 12, na~ taxas, cores e quantidade,
~e g ulnte s:

1$00 - azul
3$50 - bordeaux
-l$30 - verde

9000000
1 500 ODD
1 500000

Mini~terio das Comunicayoes, 29 de Setembro de 1966. - 0 Ministro das Comunicac;iie.. , Car/os Gomes da Silva Ribeiro.

Feiras lilalelicas ao ar livre
Em rece.nte viagem feita a~ cidades de
Juiz de Fora e Belo Horizonte, tivc a
oportunidade de vel' como sao uteis para
a Filatelia a~ feiras filat61icas ao ar livrc,
que nela, costumam realizar-sc aos domingo~ de manha.
Segundo infol'me~ de que tenho conhecimento, ma, que podem nao est;u' de
acordo com a realidade, a prime ira feirr.
filatelica ao ar livre realizou-se cm Paris,
funcionando ate hoje. A segunda foi em
Buenos Airc~, e continua ate hoje, e a
terce ira [oi em S. Paulo.
Agora temo-Ias em varia~ cidade, do
Brasil: Rio de Janeiro, Porto Alcgre, Juiz
dc Fora, Belo Horizonte, Fortaleza e Pclota~.

As dl: Juiz dc Fora e
zonte, fiquci-as conhecendo
;endo que a mai~ nova, a
"onte, foi a que eu mais
l'ncontrei, de toda~ que vi.

de Belo HOl'inesta viagem,
dc Belo Horibern instal ada

- - - - - - - Por - - - - - -..
HUGO FRACCAROLI
Vlce-Presldente do Clube Fllatelloo do Brasil

F.la encontra-se instalada no saguao de
entrada do teatro existente dentro do Parque Municipal, e em frente ao correio geral.
o porreiro do teatro fornece as mesas e
cadeiras, bancos c urn cafezinho gratuito,
que, nnturalmente, e cobrado dc outra mancira ...
o local e passagem for~ada para miIhare~ de pessoas, aos domingos de manha,
porquc mais adiante e a entrada de urn
magnifico parque de diversoes, frequentado
pOl' milhal'es de crianyas e outras pessoas.
A sim, 0 agrupamento de coleccionadores
de selos c moedas chama a atcn~ao e
curiosidade de numerosas pessoas, e entre
clc ~ , ~empl'r:: muitas dezenas de adultos c
SEGUE -

BOLl:TIM DO CLUBl: FILAT~LlCO Dl: PORTUGAL

FABRICA DE ARTEFACTOS DE

R.dac~iio

a Admini.lrll~lio ; Av. Almirllnle Reil, 70 · 3.0-DI 0 - LlSBO", - Telal. 54936
Comp. e imp. ; Centro Grafico, Av. Barlio de Trovisqueira. 327 - V. N. FAMALlCAo

Endere~o

telegrMico: LUSITANA

BORRACH~

Telefone n.O 10 - VALEN<;:A
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IIieios do Ctllbe F,/at!tico de Portugal

RUA DAS ANTAS- VALEN<;{A
(PORTUGAL)

Dispcnseda de Censure

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<';AO POHTUGUES ... DE FI LATELIA (F. P. F.)

Especializada em calyado vuicanizado,
e todos os artigos de borracha em gerai

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3 o-DLo - L1SBOA - Teler. 54936
CORRESPONDt:NCIA : APAlnADO 2869 - LISBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE -

Terlras e sextas-reiras, das

2[

as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTIZA<;AO

Conlinent, (exceplo Lisboa), Ithas e Provincias Ultramarinar:
Efectivos • . .
Juniores . . .

60$00 por ano
co
30.,00 por ano

Brasil
LISBOA -

Efectivos • . .

.
ou equlvalente em moeda local
Cr. 3000, por ano

10$00, por

m~s;

j uniores • . • . . .

2$ 50, por m~s

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

AGENTES DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL
A<';ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joiio de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren\r0 de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME - Joiio Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. CaUe18, N.o 7-37 - Apartado Aereo n.O 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15th
Avenue, GL. 5-2[44, Sacramento, 20, Calif6rnia.
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FOlHA DE 80 REIS DE D. luis, FITA DIREITA, lARANJA (YVERT N." 48), REPRODUZIDA, COM A DEVIDA
VENIA, DA CAPA DE ell COllEZIONISTA / ITAlIA FILATElICA., N," 80, DE AGOSTO
CORRENTE (EDICAO DE 60.150 EXEMPlARES)
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